
 

 

 

 

 

 

Julho de 2020 

 

 

 

Teresina, Piauí 



Análise de Desempenho 

- Durante o mês de julho, a divulgação do Conselho Estadual de Cultura 

do Piauí foi reforçada, sendo conquistados espaços importantes na 

mídia, como, por exemplo, na TV Assembleia e na TV O Dia para a 

divulgação do projeto Rebobinar-te;  

- Nos jornais destaca-se a matéria especial feita do Meio Norte sobre o 

lançamento do cadastro cultural no Piauí, solenidade que contou com a 

presença do presidente do CEC, Nelson  Nery Costa;  

- Foi feito um trabalho de divulgação no instagram do Rebobinar-te, 

quadruplicando o número de seguidores, ao  todo foram mais de 50 

postagens entre feed e stories;  

- Em contato direto com a conselheira suplente e coordenadora do 

Centro Cultural M. Paulo Nunes, Poliana Sepúlveda, desenvolvemos 

releases e buscamos espaços na mídia, com foco prioritário no 

Rebobinar-te e Formação de Plateia Cultural;  

- Nos portais houve divulgação do CEC em todos os de maior projeção, 

como Meio Norte, Cidade Verde, 180 Graus, dentre outros;  

- Para os próximos meses fica o desafio de conquistar mais espaços na 

televisão, trabalhando além do ‘Formação de Plateia Cultural’, o projeto 

‘Rebobinar-te’, que tem alto potencial de veiculação, por seu ineditismo 

e caráter filantrópico.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Veiculação do CEC nos jornais impressos 

 

Meio Norte 1 matéria de capa 
Jornal O Dia 2 notas 

 

 

 

- Percebe-se que no período, 66% das inserções do Conselho Estadual de 

Cultura ocorreram no Jornal O Dia; enquanto 34% ocorreram no Jornal 

Meio Norte. Dentre os temas trabalhados estão as lives do projeto 

‘Formação de Plateia Cultural’, e a formação de um cadastro dos entes 

culturais do Piauí, em solenidade com o presidente o  CEC Nelson Nery e 

o governador Wellington Dias.  

 

 

 

 

Jornais 

O Dia

Meio Norte



 

Portais com inserção do CEC em julho 

Portal Meio Norte 1 matéria 
Portal O Sol  2 matérias 

Pensar Piauí 1 matéria 

Evaldo Neres 3 matérias 
Portal 180 Graus 1 matéria 

Portal O Dia 2 matérias 
Portal Cidade Verde 1 matéria  

Site do Governo 2 matérias 

Teresina Diário 1 matéria 

Portal São Raimundo 1 matéria 

Blog do Acélio 1 matéria 
Piauí Hoje 1 matéria 

Coluna Bruna Carvalho 1 matéria 

 

Inserções na TV 

- Foram conquistados espaços na TV O Dia e na TV Assembleia, em 

pautas sobre o projeto Rebobinar-te.  


