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APRESENTAÇÃO  

A presente nota técnica tem por objetivo lançar uma análise sobre os gastos da 

Prefeitura do Recife com comunicação, durante e com a pandemia da Covid-19, por 

entendermos a comunicação pública como essencial para ampliar a divulgação das 

estratégias de prevenção e de contenção do contágio, para combater as notícias falsas 

sobre a doença e para reforçar mensagens educativas sobre funcionamento do sistema 

público de saúde, assistência social e outras políticas de enfrentamento à pandemia.  

Estão aqui apresentadas as motivações para a sua elaboração e divulgação, as 

bases legais para o acesso às informações sobre as despesas com publicidade pública, 

além dos dados relacionados aos gastos com campanhas sobre a Covid-19, apurados no 

Portal da Transparência da Prefeitura do Recife. Por fim, são apresentadas medidas que 

visam ampliar a transparência e o acesso aos gastos, bem como direcionar as despesas 

com comunicação pública municipal no Recife para os fins aos quais constitucionalmente 

devem ser destinadas. 

Nossos questionamentos e propostas aqui apresentadas vão no sentido de 

influenciar para que todo recurso público gasto com publicidade seja empregado para 

fortalecer o combate e a prevenção ao coronavírus. Fazemos isso por entender que em 

tempos de pandemia, com muitas ações emergenciais de saúde e proteção social 

necessárias, custosas e urgentes, mais do que nunca, não pode haver margem para mal 

uso de recursos públicos ou usos com ações não essenciais. E, principalmente, não há 

tolerância para o uso dos recursos de publicidade para fins propagandísticos ou de 

autopromoção da gestão municipal.  

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Nosso mandato vem acompanhando e denunciando, desde antes da pandemia, os 

excessivos gastos da Prefeitura do Recife com Publicidade. O tema foi objeto do primeiro 

projeto de lei apresentado pelo mandato, ainda em 2017, o PLO 21/2017, que dispunha 

sobre a transparência ativa nos órgãos da administração pública e legislativo municipal, 

no que concerne aos serviços de publicidade e propaganda contratados. Tratamos do 

assunto sistematicamente, através de pronunciamentos na tribuna, nas redes sociais, 

audiências públicas, denúncias e publicações trimestrais com análises detalhadas da 

gestão de créditos e gastos da Prefeitura do Recife com publicidade.  

Nossa atuação orienta-se pelo previsto no §1º do Art.37 da Constituição Federal, 

quando, na defesa dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência na administração pública, estabelece:  

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

Com a chegada da pandemia e as primeiras ações de comunicação da Prefeitura 

do Recife sobre a Covid-19, em meados do mês de março, já verificávamos a necessidade 

de um plano específico de comunicação para os territórios periféricos. A distribuição de 

cartazes informativos, a divulgação de medidas preventivas através do Whatsapp e o 

hotsite informativo do coronavírus, principais ações de comunicação da Prefeitura, 

mostravam-se insuficientes e inadequadas, ao nosso ver, para informar as comunidades 

pobres do Recife.  

Apenas na última semana de março, a Prefeitura anunciou que passaria a usar 

carro de som para divulgar informações sobre o coronavírus, higiene e distanciamento 

social, iniciando pelos bairros do Ibura, Jordão, Afogados, Córrego do Jenipapo, Vasco 

da Gama, Casa Amarela, Beberibe, Água Fria e UR-11. Nesse período, as recomendações 

das autoridades sanitárias já apontavam o isolamento social como principal medida de 

enfrentamento à Covid-19, mas as denúncias que chegavam ao nosso mandato davam 

conta de muita desinformação nas comunidades, de dispersão de notícias falsas e 

negacionistas sobre a pandemia e de total ausência de informações por parte da Prefeitura. 

https://sapl.recife.pe.leg.br/sapl_documentos/materia/63402_texto_integral
https://issuu.com/ivanmoraespsol/docs/gest_o_creditos_pcr_2016_2019.docx
https://issuu.com/ivanmoraespsol/docs/gastos_pcr_com_publicidade


 
Figura 01: Imagem do vídeo sobre falta de informação nas 

comunidades1. 
 

Além da ausência de informações oficiais, as denúncias também alertam que os 

conteúdos dos informativos, quando chegam, pouco dialogam com as diferentes faixas 

etárias e níveis de escolaridade. Tão pouco se contextualizam com a realidade das 

comunidades, com casas pequenas, superlotadas, onde o isolamento mal orientado pode 

potencializar a transmissão.  

Na sociedade civil, observamos diversas iniciativas que vem surgindo para sanar 

a inexpressiva ação da Prefeitura do Recife na comunicação comunitária e na educação 

em saúde nos territórios periféricos da Cidade. Exemplos disso são as campanhas 

nacionais, como #CoronaNasPeriferias, #CoronaNasFavelas, dentre outras. 

Nas comunidades do Recife, proliferaram as campanhas de comunicação 

comunitária utilizando-se de materiais informativos, impressos e digitais, de ações porta-

a-porta, colagem de cartazes, divulgação de áudios por “anuncicletas” e carros de som, 

postagens em redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. 

O Fórum de Mulheres de Pernambuco, por exemplo, realizou uma grande 

campanha de comunicação educativa nas comunidades, tratando de assuntos que as 

políticas públicas de comunicação da Prefeitura do Recife não abordaram, dialogando 

com pessoas nas quais o poder público não chega. O Fórum publicou, entre outros, o 

“Manual Prático para Distância Social e Isolamento Doméstico em Casas Pequenas”; o 

“Manual Econômico de Higiene - Como prevenir a COVID-19 com pouca água e pouco 

dinheiro?” 

 
1 Disponível em: https://www.instagram.com/ivanmoraesfilho/ 

https://www.instagram.com/forumdemulherespe/
https://www.instagram.com/ivanmoraesfilho/


 

Figura 02: Imagem do “Manual Prático para Distância 

Social e Isolamento Doméstico em Casas Pequenas”

Recebemos denúncias de falta de comunicação da Prefeitura do Recife em muitas 

comunidades e apoiamos suas organizações em ações de comunicação comunitária, com 

a gravação e veiculação de áudios informativos. Fizemos isso nos bairros da Mustardinha, 

Jardim São Paulo, Brasília Teimosa, Coelhos, Passarinho e na comunidade da Ilha de 

Deus. 

 

Figura 03: Ação de comunicação sobre Covid-19 nos Coelhos, nos 

dias 02 e 03 de junho de 2020. 

À medida que mais reclamações sobre a falta de informações sobre prevenção e 

cuidados com a Covid-19 foram se avolumando, buscamos apurar e analisar as ações e 

conteúdos que a Prefeitura vinha produzindo até então. O que verificamos foi a existência 

de uma padronização das “peças de comunicação” para toda a cidade, difundidas em 

veículos e meios de comunicação de massa, como TV e Rádio, além das redes sociais e 

aplicativos, como o whats app. Na totalidade, tratava-se de campanhas com personagens, 

linguagens e orientações distantes das identidades e realidades das comunidades. 



 

Figura 04: Imagem de vídeo da campanha #FiqueEmCasa 2 

Mesmo a ação “mais alternativa” adotada, o uso de carro de som, teve sua 

capacidade de comunicação limitada, devido à utilização de mensagens padronizadas, em 

linguagem e locução também estranhas às identidades e realidades especificas das 

diversas comunidades. Além disso, muitas informações de que não havia carros de som 

suficientes circulando nas comunidades chegavam ao nosso conhecimento. 

Diante da situação, denunciamos em nossas redes e durante sessões e reuniões de 

comissões da Câmara Municipal, por meio virtual, a ausência de informação sobre a 

pandemia para as pessoas que moram nas ZEIS e outras comunidades pobres do Recife. 

Reivindicamos, junto à Prefeitura do Recife, a ampliação das ações e a diversificação dos 

meios de informação nas comunidades sobre o vírus, bem como maior vigilância e 

combate às notícias falsas.  

Também protocolamos um Pedido de Informação à Prefeitura do Recife para que 

a gestão apresentasse os itinerários dos carros de som e outros meios de comunicação 

populares utilizados para divulgar informações sobre o COVID-19, com intuito de 

verificar se a comunicação estava chegando à população menos informada.  

Nossa busca por informações sobre as ações de comunicação da Prefeitura do 

Recife sobre a Covid-19 esbarrava na falta de retorno por parte do Governo Municipal e, 

sobretudo, na demora na disponibilização dos gastos com publicidade dos meses de abril 

e maio no Portal da Transparência da Prefeitura do Recife.  

O acesso aos gastos, por campanha, durante esse período (abril e maio) em que a 

pandemia se estabeleceu em nossa cidade e ampliou sua periferização, seria fundamental 

 
2https://www.youtube.com/watch?v=RxwYaY9S5ks&list=PLSHp8pjwQnAa_XhLTP954oPVOSlfE9Tm

y&index=3 

https://sapl.recife.pe.leg.br/consultas/materia/materia_mostrar_proc?cod_materia=95823
https://www.youtube.com/watch?v=RxwYaY9S5ks&list=PLSHp8pjwQnAa_XhLTP954oPVOSlfE9Tmy&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=RxwYaY9S5ks&list=PLSHp8pjwQnAa_XhLTP954oPVOSlfE9Tmy&index=3


para nos posicionar mais qualificadamente. Tal situação foi revertida apenas na última 

sexta feira, 05 de junho de 2020, quando foram, finalmente, disponibilizados os gastos 

com publicidade durante a pandemia3.  

Vale lembrar que a publicização desses gastos só passou a ocorrer a partir de 

setembro de 2018, após forte incidência de nosso mandato para que a Prefeitura do Recife, 

conforme prevê a Lei Federal Nº 12.232/2010, disponibilizasse seus gastos com 

publicidade. Mas foi necessário que, em conjunto com o Fórum Pernambucano de 

Comunicação (Fopecom), o Centro de Cultura Luiz Freire, o Auçuba Comunicação e 

Educação e a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (Abraço Brasil), 

fizéssemos representação ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), protocolada sob 

o Nº 10148855 e distribuída para a 15º Promotoria de Justiça e Patrimônio Público 

(MPPE), denunciando a falta de transparência dos gastos com publicidade realizados pela 

Prefeitura do Recife. A Representação resultou em Notificação, por parte do MPPE, para 

que a Prefeitura prestasse esclarecimentos.  

A partir de então, a disponibilização dos gastos da Prefeitura do Recife vem sendo 

feita. No entanto, não há um prazo específico para que os demonstrativos sejam 

publicados, uma limitação na Lei Federal Nº 12.232/2010 que, apesar de sua grande 

importância por dispor sobre as normas para licitação e contratação pela administração 

pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda, 

não estabeleceu prazos limites para a publicação dos demonstrativos: 

Art. 16.  As informações sobre a execução do contrato, com os nomes 

dos fornecedores de serviços especializados e veículos, serão 

divulgadas em sítio próprio aberto para o contrato na rede mundial de 

computadores, garantido o livre acesso às informações por quaisquer 

interessados.  

Parágrafo único.  As informações sobre valores pagos serão divulgadas 

pelos totais de cada tipo de serviço de fornecedores e de cada meio de 

divulgação.  

 
3 Ver demonstrativos de gastos com publicidade da Prefeitura do Recife. Disponível em:  

http://transparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php?nat=DDG&filhoNatureza=1249

#filho 

http://transparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php?nat=DDG&filhoNatureza=1249#filho
http://transparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php?nat=DDG&filhoNatureza=1249#filho


 Além disso, a referida Lei não dispôs sobre os meios digitais de disponibilização 

de tais informações e, no caso do Portal da Transparência da Prefeitura do Recife, os 

dados estão disponibilizados em arquivo fechado, tipo PDF, inacessível a leitores digitais, 

dificultando a sistematização dos dados e o acesso para pessoas cegas e com baixa visão.  

 

Figura 05: Imagem de demonstrativo de gastos com publicidade em 

formato PDF. 

Vale salientar que para essas limitações sugerimos mudanças em nossa Nota 

Técnica Nº 01 Covid/PCR4, quando propomos à Prefeitura: 

• Permitir a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas (CSV, 

EXCEL, etc); 

• Permitir o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 

abertos, estruturados e legíveis por máquina; 

• Eliminar as barreiras de acessibilidade comunicacional com adoção 

de formatos de demonstrativos legíveis aos programas de tradução 

e leitura para cegos e pessoas com baixa visão. 

Mesmo diante de tais dificuldades, nossa equipe se debruçou na transcrição 

“manual” dos dados disponibilizados, no tratamento e análise das informações, 

verificando os montantes e as destinações dos recursos relacionados à pandemia da 

Covid-19 pela Prefeitura do Recife, conforme a seguir.  

 
4 Disponível em: https://www.ivanmoraesfilho.com.br/combate-ao-coronavirus 

https://www.ivanmoraesfilho.com.br/combate-ao-coronavirus


GASTOS DA PREFEITURA DO RECIFE COM CAMPANHAS SOBRE A COVID-19 

Gastos totais 

A análise dos gastos da Prefeitura do Recife com publicidade durante os meses 

em que a pandemia se expandiu na cidade – abril e maio – mostra que as campanhas 

relacionadas à pandemia da Covid-19, como era de se esperar, foram as que tiveram maior 

montante de pagamentos, dentre as diversas campanhas pagas no período.  

 No total, 64 (sessenta e quatro) empenhos relativos a campanhas sobre a Covid-

19 foram pagos durante os dois meses. Foram 31 (trinta e um) empenhos pagos em abril, 

totalizando R$ 1,69 milhão e 33 em maio, num total de R$ 870 mil, somando R$ 2,56 

milhões, ou cerca de 50% dos gastos com campanhas no período, conforme a tabela a 

seguir.  

Tabela 01 - GASTOS DA PREFEITURA DO RECIFE COM PUBLICIDADE    

VALORES PAGOS POR CAMPANHA - ABRIL E MAIO DE 2020 (R$) 

CAMPANHA ABRIL MAIO (ABRIL + MAIO) 

CORONAVÍRUS 1.694.047,31 870.280,00 2.564.327,31 

RECIFE QUE CHEGA JUNTO 771.231,57 626.714,30 1.397.945,87 

CARNAVAL 2020 201.263,20 35.602,50 236.865,70 

GENTE EM PRIMEIRO LUGAR  212.831,73 212.831,73 

BALANÇO 2020  166.013,66 166.013,66 

PRAIA LIMPA 2020 149.937,58  149.937,58 

OUTROS  212.267,79 152.140,92 364.408,71 

TOTAL GERAL 3.028.747,45 2.063.583,11 5.092.330,56 
Fonte: transparencia.recife.pe.gov.br 

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (PSOL) 

 

 Os números revelam que, a despeito da priorização dos gastos com comunicação 

sobre a Covid-19, muito recurso ainda foi gasto com pagamento de campanhas sobre 

outras temáticas. Foram mais de R$ 2,5 milhões, dos quais uma parte pagou campanhas 

veiculadas anteriormente ao período analisado, como “Carnaval 2020”, “Praia Limpa” 

etc. Trata-se de campanhas veiculadas anteriormente e que, portanto, precisavam ser 

pagas. 

Mas entre elas, chama atenção o volume gasto com a campanha “Recife que chega 

junto”, de caráter institucional, que objetiva dar visibilidade aos feitos da gestão 

municipal, onde foram pagos, apenas em abril e maio, 71 empenhos, num total de R$ 1,39 

milhão. A campanha foi iniciada no segundo semestre de 2019, com diferentes “peças 



publicitárias” sobre ações entregues pela gestão, como o restaurante popular, o abrigo 

para pessoas em situação de rua, os parques para cães e outras obras e serviços públicos. 

Para se ter uma ideia do investimento, apenas no canal da Prefeitura do Recife no 

Youtube, há 98 vídeos promocionais da campanha5.   

 

Figura 06: Playlist da Campanha Recife que Chega Junto, no 

Youtube. 

A veiculação dessas peças se estendeu durante o mês de março, já durante a 

pandemia e, por não se tratar de comunicação essencial para o enfrentamento da Covid-

19, seus pagamentos são incoerentes com a exigida racionalização de gastos diante da 

escassez de recursos públicos. São recursos que deveriam ser utilizados em campanhas 

de educação em saúde e em ações de comunicação comunitária, por exemplo. O gráfico 

a seguir mostra a participação significativa dos gastos com a propaganda da gestão 

“Recife que chega junto” no universo total de campanhas de publicidade pagas pela 

Prefeitura do Recife: 

 

 
5 https://www.youtube.com/playlist?list=PLSHp8pjwQnAap9ulsGOWgV-Pi5HgsREBA 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSHp8pjwQnAap9ulsGOWgV-Pi5HgsREBA


Gastos por agência de publicidade e veículos de comunicação 

 O total de R$ 2,56 milhões gastos pela prefeitura do Recife com campanhas de 

publicidade sobre a Covid-19 refere-se à prestação de serviços de 03 (três) agências de 

publicidade: Propeg, CC&P e Agência Um. Isso não significa que os pagamentos foram 

exclusivamente destinados à criação e produção publicitária, de responsabilidade dessas 

agências, uma vez que a maior parte desses recursos é repassada para empresas de 

comunicação, subcontratadas dessas agências, responsáveis pela veiculação das peças, 

conforme a tabela a seguir: 

Tabela 02: GASTOS DA PREFEITURA DO RECIFE COM CAMPANHAS DA COVID-19                                                                                                                                       

VALORES PAGOS POR AGÊNCIA - ABRIL E MAIO DE 2020 (R$)      

Agência Valor Total Pago Valor da Agência Valor das Subcontratadas 

AGÊNCIA UM 1.398.671,30 102.548,79 1.296.122,51 

CC&P 1.066.839,76 150.194,89 916.644,87 

PROPEG 98.816,25 1.076,25 97.740,00 

TOTAL 2.564.327,31 253.819,93 2.310.507,38 
 Fonte: transparencia.recife.pe.gov.br 

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (PSOL) 

 

 A Tabela 02 mostra que a maior parte dos recursos gastos com as campanhas sobre 

a Covid-19 foi destinada às empresas subcontratadas pelas agências, sobretudo para 

veiculação. O total de R$ 2,31 milhões foi pago a 28 (vinte e oito) empresas de televisão, 

rádio, jornais, de mídias digitais, sites e portais, gráficas, entre outras. A distribuição dos 

pagamentos por subcontratadas é apresentada na tabela 03, a seguir: 

TABELA 03: GASTOS DA PREFEITURA DO RECIFE COM CAMPANHAS DA COVID-19                                                                                                                                       
DESPESAS POR VEÍCULO - ABRIL E MAIO DE 2020 (R$)      

Subcontratada Valor Total Recebido (abril e maio) 

TV GLOBO                         604.889,44  

HERMANOS COMUNICAÇÃO DIGITAL                         288.900,00  

TAKE UM                         283.856,00  

DOTAM CAR                         213.665,77  

MXM GRÁFICA                         185.000,00  

TV CLUBE                         125.946,00  

GLOBOSAT                         108.272,78  

TV TRIBUNA                         105.874,64  

LUNI ÁUDIO E VÍDEO                           79.990,24  

SIGA OOH MÍDIA EXTERIOR                           55.800,00  

OUTROS                         258.312,51  

TOTAL                    2.310.507,38  

 Fonte: transparencia.recife.pe.gov.br 

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (PSOL) 



Através da Tabela 03 podemos perceber que há grande concentração de gastos 

com veiculação em TVs, onde três empresas juntas – TV Globo, TV Clube e TV Tribuna 

– respondem por cerca de 1/3 dos recebimentos. Apenas a TV Globo concentra R$ 604,88 

mil, ou 26% dos pagamentos com veiculação, conforme o Gráfico 02, a seguir: 

 

 Essa concentração de despesas com veiculação televisiva é característica da 

publicidade promovida pelo atual Governo Municipal. No caso das campanhas sobre a 

Covid-19, a gestão insiste na estratégia de priorizar os veículos de comunicação em 

massa, com custos elevados de produção e de veiculação, e que não atendem às demandas 

por comunicação comunitária. 

 Aliás, no quadro geral de subcontratadas pagas no período, não há registro de 

nenhum veículo de comunicação comunitária. Portanto, a informação sobre a Covid-19, 

que está chegando às comunidades pobres do Recife principalmente através de uma 

extensa rede de ONGs, associações, grupos e veículos de comunicação comunitária, não 

tem recebido subvenções, apoios ou premiações, por parte da Prefeitura, para suas ações 

através das rádios, blogs, do audiovisual, do hip-hop, do teatro popular, entre outros.  

 Não há veículos de comunicação comunitária, mas no demonstrativo dos gastos 

do mês de maio, constam 04 (quatro) empenhos pagos à Agência CC&P, destinados à 

subcontratada Dotam Car (DCT de Melo Transportes Ltda. – ME), num valor total de 

mais de R$ 213 mil. Causa estranheza essa despesa entre os gastos com publicidade, por 

se tratar de uma subcontratada que consta como transportadora. 



Gastos com comunicação educativa e com propaganda da gestão 

 Outra característica dos gastos com publicidade da atual gestão da Prefeitura do 

Recife é o excessivo gasto com campanhas institucionais, como já verificado 

anteriormente. Durante os meses de abril e maio, dos cerca de R$ 5 milhões gastos com 

publicidade, mais de R$ 3 milhões (cerca de 60%) foram destinados a campanhas de 

propaganda institucional da gestão. Pouco mais de R$ 2 milhões (aproximadamente 40%) 

destinaram-se às campanhas educativas. 

 Quando verificamos especificamente os gastos com campanhas sobre a Covid-19, 

nos meses de abril e maio de 2020, identificamos um maior equilíbrio entre os valores 

pagos por campanhas educativas e institucionais. Dos R$ 2,56 milhões gastos, quase R$ 

1,16 milhão (55%) destinou-se a campanhas institucionais e o R$ 1,40 milhão (45%) 

restante voltou-se para campanhas educativas. Apesar de ter uma execução maior no 

acumulado dos dois meses, as despesas com campanhas educativas foram menores que 

as institucionais em maio, período de maior periferização da pandemia e, portanto, com 

maiores demandas por comunicação educativa nas comunidades.  

 

 

 

 

 

Em abril, os pagamentos para campanhas educativas sobre a covid-19 

representaram 60% do total, como pode ser visto através dos valores absolutos, constantes 

na Tabela 04, a seguir: 

TABELA 04: GASTOS DA PREFEITURA DO RECIFE COM CAMPANHAS DA COVID-19                                                                                                                                       

DESPESAS POR TIPO DE CAMPANHA - ABRIL E MAIO DE 2020 (R$)          

Tipo Abril Maio 
TOTAL                                                                                 

(Abril + Maio) 

EDUCATIVO 1.006.328,18 392.343,12 1.398.671,30 

INSTITUCIONAL 687.719,13 477.936,88 1.165.656,01 

TOTAL 1.694.047,31 870.280,00 2.564.327,31 

Fonte: transparencia.recife.pe.gov.br 

Elaboração: Mandato Vereador Ivan Moraes (PSOL) 

Gráfico 03: GASTOS DA PREFEITURA DO RECIFE COM CAMPANHAS DA COVID-19                                                                                                                                       

VALORES PAGOS POR TIPO DE CAMPANHA - ABRIL E MAIO DE 2020 (R$) 

 

 



 Outro aspecto que os números da tabela acima revelam é que enquanto a redução 

nos gastos com campanhas educativas ficou em torno de 61%, a redução no valor dos 

pagamentos das campanhas institucionais se restringiu a 30%. Ou seja, quando há maior 

necessidade de campanhas educativas, seu corte é maior e a gestão aposta na propaganda 

de suas ações. 

 Boa parte desses R$ 2,56 milhões foi investido nos 98 (noventa e oito) vídeos 

sobre a pandemia, constantes na playlist “Plano Municipal de Contingência COVID-19 

#JuntosPelaVida.”, no canal de Youtube da Prefeitura do Recife, onde predominam os 

conteúdos com perspectiva institucional, frente àqueles de cunho educativo. Além disso, 

percebe-se que os produtos institucionais ocupam a maior parte dos espaços destinados 

às campanhas nas TVs, sendo residuais os espaços ocupados nesse meio por informações 

educativas de prevenção e orientação sobre acesso à rede de saúde e proteção social.  

De uma amostra aleatória dessa campanha, destacamos e apresentamos a seguir, 

03 (três) stills de produtos onde os dois primeiros demonstram o caráter de promoção 

institucional da gestão municipal nos produtos audiovisuais; e o terceiro mostra um 

exemplo de campanha educativa:  

Produto 01: Mil vidas salvas do novo coronavírus pelos 7 hospitais de campanha da 

Prefeitura do Recife 

Vídeo composto por mensagens motivacionais, com pacientes utilizaram o serviço 

público de saúde e se recuperaram. Durante o vídeo, e como podemos atestar pelo próprio título 

da publicação, a mensagem de esperança é vinculada à promoção da gestão pela construção dos 

hospitais de campanha. A mensagem, acreditar, não exatamente dialoga com informação pública 

sobre prevenção à doença ou sobre educação em saúde, como reivindicado pela população.  

 

Figuga 07: still da peça 1000 Vidas Salvas 

Publicação: 27/05/2020 

Fonte: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=sj4Ma4H896o&list=PL

SHp8pjwQnAa_XhLTP954oP

VOSlfE9Tmy&index=38 
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Produto 02: Hospital de Campanha Recife 1 

Vídeo cumpre exclusivamente função de propaganda, como o título já sugere, 

comunicando as instalações do hospital, abertura de leitos etc. Nenhuma informação agregada 

dialoga com conceitos de educação em saúde, como por exemplo as formas como acessar esse 

tipo de serviço, por exemplo, ou formas de prevenção à doença e contenção do contágio.  

 
Figuga 08: still da peça Hospital de Campanha 

Recife 1. Publicação: 20/04/2020 

Fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=vlIGpu

-

2FEc&list=PLSHp8pjwQnAa_XhLTP954

oPVOSlfE9Tmy&index=21   

 

 

Produto 03: Saiba como Garantir Proteção Usando Máscaras.  

Vídeo cumpre a função educativa, como o título já sugere. As informações apresentadas 

tem um enfoque temático, o uso de máscaras, fala de saberes simples, através de linguagem 

acessível a pessoas não surdas ou surdas alfabetizadas. Apesar desses limites, o vídeo utiliza 

ilustrações como recurso visual de complementação e fixação da mensagem.  

 
Figuga 09: still da peça Saiba como Garantir 

Proteção Usando Máscaras. Publicação: 

20/04/2020 

Fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ta

NMRH3T1E0&list=PLSHp8pjwQnAa

_XhLTP954oPVOSlfE9Tmy&index=

22 

 

O mais grave no gasto de R$ 1,16 milhão com campanhas sobre a Covid-19 

voltadas para autopromoção institucional do governo, ou como se diria no senso comum, 

“pra se promover com a desgraça dos outros”, é o desvio de finalidade de recursos que 

deveriam servir para fins educativos, informativos ou de orientação social. E justamente 

durante a atual fase da pandemia onde os saberes são fundamentais para minimizar os 

impactos que a população recifense tem sofrido, seja do ponto de vista emocional, pela 

necessidade de isolamento, pelo sofrimento de ter desenvolvido a doença ou pela perda 

de entes queridos; seja do ponto de vista dos efeitos econômicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=vlIGpu-2FEc&list=PLSHp8pjwQnAa_XhLTP954oPVOSlfE9Tmy&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=vlIGpu-2FEc&list=PLSHp8pjwQnAa_XhLTP954oPVOSlfE9Tmy&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=vlIGpu-2FEc&list=PLSHp8pjwQnAa_XhLTP954oPVOSlfE9Tmy&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=vlIGpu-2FEc&list=PLSHp8pjwQnAa_XhLTP954oPVOSlfE9Tmy&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=TaNMRH3T1E0&list=PLSHp8pjwQnAa_XhLTP954oPVOSlfE9Tmy&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=TaNMRH3T1E0&list=PLSHp8pjwQnAa_XhLTP954oPVOSlfE9Tmy&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=TaNMRH3T1E0&list=PLSHp8pjwQnAa_XhLTP954oPVOSlfE9Tmy&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=TaNMRH3T1E0&list=PLSHp8pjwQnAa_XhLTP954oPVOSlfE9Tmy&index=22


PROPOSIÇÕES POR MAIS COMUNICAÇÃO EDUCATIVA E MENOS 

AUTOPROMOÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL 

Diante das diversas incoerências verificadas nos gastos com publicidade da 

Prefeitura do Recife, em especial entre as despesas com propaganda para autopromoção 

da gestão e o cenário de racionalização de recursos públicos em tempos de pandemia da 

Covid-19, com consequente ampliação das demandas sociais e econômicas, considerando 

o conjunto de argumentos críticos estruturados nesta Nota Técnica, apresentamos as 

seguintes proposições: 

1. Que a Prefeitura do Recife suspenda a produção e veiculação de campanhas 

publicitárias institucionais durante a Pandemia, garantindo  100% das 

campanhas com conteúdo estritamente educativo; 

2. Que a Prefeitura do Recife negrite a finalidade dos R$ 213 mil pagos à Dotam 

Car (DCT de Melo Transportes Ltda. – ME), através da Agência CC&P; 

3. Que seja elaborado um Plano de Comunicação Comunitária da Covid-19, em 

parceria com a sociedade civil, garantindo, no mínimo, 20% do orçamento da 

publicidade sobre a Covid-19 para ser executado através de edital público para 

organizações sociais de comunicação; 

4. Que a Prefeitura do Recife apresente os itinerários e números de viagens 

realizadas por carros de som, por comunidade, bem como as outras estratégias 

de comunicação popular já utilizadas para divulgar informações sobre o 

COVID-19; 

5. Que os demonstrativos de gastos com publicidade (Lei Federal Nº 

12.232/2010) sejam disponibilizados no Portal da Transparência do Recife até 

o vigésimo dia do mês subsequente ao do pagamento, com permissão de 

gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e 

não proprietários, estruturados e legíveis por máquina; 

6. Que sejam eliminadas as barreiras de acessibilidade comunicacional às 

planilhas, com adoção de formatos de demonstrativos da publicidade legíveis 

aos programas de tradução e leitura para cegos e pessoas com baixa visão. 
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