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1. APRESENTAÇÃO 

 

Este Relatório de Cobertura da Pandemia Covid19 - Comunicação e Transparência 

baseia-se na prestação dos serviços de Consultoria em Comunicação referente à estratégia 

do Deputado JHC nas redes sociais e na imprensa alagoana durante o mês de maio de 

2020. 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 da continuação desta cobertura foi fazer uma curadoria de conteúdos e 

informações sobre a atividade parlamentar do Deputado JHC e sobre a pandemia do 

Covid 19 para o maior número de pessoas, sempre com foco na comunicação de utilidade 

pública. 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 e distribuição para todas as plataformas. 

 

2.1. REDES SOCIAIS 

 

Durante o mês de maio foram publicados 27 postagens no Instagram e Facebook do 

parlamentar com conteúdos estruturados nos seguintes eixos: 1 - Divulgação de emendas 

apresentadas pelo Deputado JHC para ações do Covid19 (6); 2- Divulgação de 

informações de utilidade pública pela iniciativa ‘Eu Preciso de Orientação’ (2); 3 - 

Fiscalização de recursos públicos e transparência sobre os dados do Covid19 em Alagoas 

(9); 4 – Atuação legislativa (6); 5 – Iniciativas e parcerias com outras entidades (4). Todas 

as peças produzidas e veiculadas estão disponíveis em pasta anexada a este relatório. 

Em maio houve um crescimento orgânico tanto em número de pessoas que 

acompanham o Deputado JHC no Instagram quanto no alcance de suas postagens. já que 

nenhuma das postagens foi impulsionada. É resultado de um trabalho de conteúdo 

qualificado e de entrega concreta para a sociedade. Uma dessas peças se destaca pela 



abrangência e será detalhada mais adiante no tópico de TRANSPARÊNCIA neste mesmo 

relatório. A peça trata-se de um vídeo que revela os dados do Portal da Transparência do 

Governo de Alagoas sobre os gastos da Covid19. O vídeo viralizou e alcançou números 

expressivos: 121.942 visualizações, 12.008 compartilhamentos, 7.706 curtidas, 916 

comentários e 322 salvamentos apenas no Instagram, fora Facebook e WhatsApp. No 

Facebook foram 47,1 mil visualizações e 197 comentários. 

 

2.2. RELEASES 

 

JHC faz representação ao MPT para garantir 13º dos servidores públicos 

 

O Deputado Federal JHC apresentou representação no Ministério Público do Trabalho 

(MPT – AL) contra a Prefeitura de Maceió para que instaure procedimento administrativo 

e apresente as justificativas para a suspensão da parcela do 13º salário dos servidores 

municipais que fizeram aniversário nos meses de março e abril. “O que se fez, com tal 

medida, é que apenas essa parcela dos servidores suportasse o peso do déficit de 

arrecadação do município, algo completamente desmedido e descabido. Essa conta não 

pode pesar para o lado mais frágil que é o trabalhador de Maceió”, afirma.  

 

O parlamentar relembrou ainda que o 13º salário é um direito garantido pela Constituição 

e que o prefeito não está honrando seus compromissos. “A alegação é a espera dos 

recursos federais, mas é preciso dar transparência aos valores recebidos pela gestão e que 

não sabemos onde estão sendo aplicados. Espero que o MPT cumpra sua missão e não 

deixe o trabalhador maceioense desamparado”, complementou JHC. 

 

 

Cobranças de JHC revelam que governo gastou apenas 0,8% com compra de 

respiradores 

 

Deputado vem cobrando transparência nos gastos da Covid19 desde o início de abril 

 

Após inúmeras cobranças do Deputado Federal JHC, as despesas com o Covid19 em 

Alagoas foram, finalmente, publicadas no Portal da Transparência do Governo de 



Alagoas. Desde o dia 14 de abril o parlamentar vem questionando a quantidade de testes 

realizados, a disponibilidade de UTIs com respiradores e a ocupação das mesmas, a 

utilização do valor de R$ 32 milhões que foi liberado da dívida de Alagoas com a União 

e, após mandado de segurança impetrado na na Justiça ontem, os dados vieram a publico. 

“Foi quase um mês de cobranças, medidas administrativas e judiciais para que o 

governador mostrasse como está combatendo a crise do Covid19. E os dados são 

assustadores: os menores gastos são na compra de respiradores, material médico-

hospitalar, equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamentos hospitalares”, 

afirma JHC. 

 

O parlamentar destaca que além dos poucos gastos em saúde, os gastos em comunicação 

são exorbitantes quando comparados as outras áreas. “A comunicação é o segundo maior 

gasto para enfrentar a crise do novo Coronavírus. Como o governo quer proteger os 

alagoanos desse jeito? Venho conversando com diferentes segmentos da área da saúde e 

todos questionam a falta de EPIs. Os dados mostram que só 13,7% está sendo gasto para 

protegê-los. Esse valor é menor que o gasto na contratação de agências de publicidade. É 

assim que vamos sair dessa crise?”, questiona JHC.  

 

Confira o ranking dos gastos do Covid19 em Alagoas  

 

1º LUGAR: CESTAS BÁSICAS - R$ 13.200.000,00 

2º LUGAR: COMUNICAÇÃO - R$ 5.594.601,79 

3º LUGAR: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

4º LUGAR: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - R$ 5.441.594,37 

5º LUGAR: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) - R$ 

5.011.560,50 

6º LUGAR: MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR - R$ 1.360.494,93 

7º LUGAR: RESPIRADORES - R$ 298.656,00 

 

 

Parceria de JHC com empresa 99 vai permitir corridas gratuitas para profissionais 

de saúde 

Presidente da Frente Digital consegue articular com empresa para facilitar transporte 

dos profissionais de saúde do município de Maceió 



 

O Deputado Federal JHC em parceria com a empresa 99 Táxi vai possibilitar a doação de 

corridas para transporte dos profissionais de saúde do município de Maceió entre suas 

residenciais e os locais de trabalho. “É uma medida importante que garante segurança e 

um conforto mínimo para esses profissionais que estão com rotinas exaustivas e também 

a proteção para evitar aglomerações no transporte público da capital”, afirma o 

parlamentar. 

 

Segundo JHC, 2.000 corridas que corresponderem até R$ 30,00 serão gratuitas para esses 

servidores da saúde do município. “Nessa época de chuvas essa medida se torna ainda 

mais relevante para garantir que cheguem em seus ambientes de trabalho". Como 

Presidente da Frente Parlamentar, JHC vem participando de reuniões com empresas de 

tecnologia para pensar em alternativas que possam minimizar os impactos no momento. 

“A tecnologia e inovação nunca estiveram tão presentes para reinventarmos nossa vida 

em sociedade. Enquanto a ciência ainda não tem as respostas, continuarei buscando 

soluções para ajudar o dia a dia durante essa crise. A mobilidade, com certeza, é uma das 

minhas preocupações”, finaliza. 

 

 

Em nova parceria, JHC junta Uber e Santa Casa de Maceió para garantir corridas 

gratuitas a quem for doar sangue 

 

Presidente da Frente Digital conseguiu trazer mais outra empresa de tecnologia para 

ajudar os maceioenses 

 

Em sua terceira parceria com empresas de tecnologia, o Deputado Federal JHC conseguiu 

agora transporte gratuito pela Uber para todos os maceioenses que forem doar sangue na 

Santa Casa de Misericórdia de Maceió, no centro da capital. “Estou buscando todas as 

alternativas para ajudar a salvar vidas. O estoque de sangue está baixo e com o isolamento 

social as pessoas estão deixando também de fazer a doação. Garantir esse trajeto de forma 

segura para ajudar ao próximo é um ato nobre e tenho certeza que teremos boa 

receptividade pelos maceioenses”, afirma o parlamentar. 

 



Segundo JHC, as corridas gratuitas valerão na próxima semana, de segunda a sexta-feira 

(25/05 a 29/05).  As corridas que corresponderem até R$ 20,00 serão gratuitas para todos 

que forem doar sangue na Santa Casa pelo Uber. Como Presidente da Frente Parlamentar, 

JHC vem participando de reuniões com empresas de tecnologia para pensar em 

alternativas que possam minimizar os impactos no momento. “A tecnologia e inovação 

nunca estiveram tão presentes para reinventarmos nossa vida em sociedade. Enquanto a 

ciência ainda não tem as respostas, continuarei buscando soluções para ajudar o dia a dia 

durante essa crise”, complementa.  

 

Parceria com a 99 e a SKY já estão em funcionamento em Maceió 

 

Na semana passada o parlamentar já havia anunciado a parceria com a 99 para transportar 

os profissionais da saúde do município de forma segura e confortável.  “Foi uma medida 

importante que garante segurança e um conforto mínimo para esses profissionais que 

estão com rotinas exaustivas e também a proteção para evitar aglomerações no transporte 

público da capital”, afirma JHC. O Deputado também conseguiu firmar com a SKY a 

instalação de pontos de TV nos postos de saúde, públicos ou privados, que estejam 

atuando no combate a Covid19. "Informação é, sem dúvidas, um dos melhores remédios. 

Ter acesso a conteúdo jornalístico, sem fake news e com informação de credibilidade é 

mais uma ferramenta de combate ao Covid19 que os canais da TV a cabo podem auxiliar 

aos que esperam atendimento ou acompanham familiares", conclui JHC. 

 

 

15 dias após revelações de JHC, governo dificulta compreensão popular do Portal 

da Transparência e silencia sobre aquisição de novos respiradores 

 

Deputado vem cobrando transparência nos gastos da Covid19 desde o início de abril 

 

Após 15 dias da divulgação dos gastos da Covid19 no Portal da Transparência pelo 

Deputado JHC, o Governo de Alagoas fez novas alterações e dificultou a compreensão 

popular sobre os gastos públicos. “No primeiro momento eram 0,8% de compra de 

respiradores. Depois disseram que houve ‘erros materiais de digitação’ e que foram 

comprados aspiradores ao invés de respiradores. Em outra mudança, colocaram 

novamente a categoria dos respiradores e, por último, substituíram todas as categorias por 



elementos de despesa contábil, ou seja, dificultou a compreensão para o povo alagoano”, 

afirma JHC.  

 

O parlamentar destaca que transparência é muito além de dar publicidade conforme o que 

exige a lei e sim deixar a linguagem de forma acessível. “As pessoas não conhecem o 

orçamento público. Elas sabem o valor do feijão, a alta do preço do frango no mercadinho 

e das verduras na feira. Se o governo quer a união de todos nós nesse momento, 

precisamos falar a linguagem do povo, dar as respostas que as pessoas precisam e não a 

que a gestão quer comunicar”, complementa o deputado.  

 

Chegaram os 50 novos respiradores anunciados? 

 

Os dados revelados por JHC mostravam que o Governo de Alagoas não havia comprado 

nenhum respirador em 2020, ou seja, nenhum ventilador pulmonar, equipamento tão 

fundamental para salvar vidas no combate a Covid19, foi adquirido. No início da semana 

passada, o secretário Alexandre Ayres anunciou a compra de 50 novos respiradores pelo 

Consórcio do Nordeste e disse que os equipamentos chegariam no final da semana 

passada, conforme matéria na própria Agência Alagoas.  

 

“Como fui o primeiro a questionar a quantidade de respiradores em Alagoas, encaminhei 

ofício solicitando o inventário dos respiradores em Alagoas, mas o prazo é de 20 dias e 

ainda não obtive resposta. Como é uma luta contra o tempo, ontem a noite perguntei, pelo 

twitter, ao governador Renan Filho e ao secretário de saúde Alexandre Ayres se os 50 

novos respiradores anunciados na semana passada chegaram e onde eles foram instalados. 

É uma resposta simples, mas que foi silenciada por ambos”, diz JHC. O parlamentar 

acrescenta que isso pode ser importante inclusive para as pessoas saberem a que hospital 

recorrer caso estejam no nível avançado da doença 

 

3. TRANSPARÊNCIA 

 

Depois do setor jurídico do parlamentar apresentar os instrumentos legais necessários 

para que o Governo de Alagoas desse transparência aos gastos com o Covid19, foi o 

momento da comunicação analisar todo os gastos por categorias, conferir notas de 



empenho e fornecedores para análise do material disponível e posterior veiculação. Assim 

que o Portal da Transparência foi disponibilizado 

(http://transparencia.al.gov.br/despesa/covid19/) coletamos todas as informações e 

comparações para embasar o discurso do Deputado JHC na fiscalização desses dados. O 

primeiro olhar era claro: havia apenas 0,8% dos recursos para compra de respiradores, 

equipamento fundamental para salvar a vida nos casos mais graves. Em comparação, 

gastos com comunicação representavam 15,3% do valor total conforme print do gráfico 

abaixo: 

 

GRÁFICO 1 –  

 

  No mesmo dia, horas após a veiculação do vídeo do Deputado JHC, o gráfico foi 

alterado no Portal da Transparência do Governo de Alagoas. Retiraram a categoria de 

Respiradores e a diluíram na categoria Equipamentos Hospitalares. Elencamos todos os 

itens das notas de empenho dessa categoria para verificar se os respiradores haviam sido 

inseridos e verificamos que haviam inseridos Aspiradores, um equipamento que tem uma 

função médica diferente do Respirador já que não faz a ventilação pulmonar necessária 

para combater o vírus da Covid19 conforme print do gráfico abaixo. 

 

 

http://transparencia.al.gov.br/despesa/covid19/


GRÁFICO 2 –  

 

 Divulgamos a alteração feita no gráfico do Portal da Transparência nas redes 

sociais do Deputado JHC e o Governo alterou mais uma vez o gráfico, acrescentando 

notas que assumiam erros manuais. “A categoria de ‘Respiradores’ antes aqui 

disponível foi alterada para ‘Aspiradores’ em função de um erro material de 

digitação de quando da elaboração do gráfico. O empenho 2020NE02849 refere-se, 

corretamente, à aquisição de respiradores” seguida pela outra nota “Por esta página 

ser exclusiva para demonstração com despesas com o Covid19 não estão 

demonstrados os 74 respiradores adquiridos pela SESAU no valor de R$ 

3.947.297,00 antes da pandemia, conforme empenhos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 3 –   

Novamente utilizando instrumentos jurídicos como a Lei de Acesso à Informação e suas 

redes sociais, o Deputado JHC questionou a existência ou não de aquisição de 

respiradores durante a crise do Covid19. Após essas cobranças reveladas pela análise do 

Portal da Transparência, o Governo de Alagoas afirmou que havia comprado respiradores 

pelo Consórcio do Nordeste e inseriu as informações no gráfico em uma nova categoria 

própria. 

 

GRÁFICO 4 –  



 A última alteração até a finalização deste relatório foi na nomenclatura dos termos 

do Portal da Transparência sobre os gastos do Covid19. O que antes eram termos comuns 

e acessíveis, inclusive uma ótima forma de tornar acessível o conteúdo para a maioria da 

população, teve os dados agora alterados para nomenclatura em termos de elementos de 

despesas contábil conforme a Lei nº 4.320/64.  

 

GRÁFICO 5 - 

 

 Aproveitamos para finalizar esse breve relatório informando que, mais do que 

comunicação, o nosso trabalho envolve modesto conhecimento de gestão pública e, 

consequentemente, a compreensão sobre os gastos públicos apresentados no Portal de 

Transparência, uma habilidade ainda mais fundamental em tempos de Covid19. Para 

comprovação de tais competências, segue currículo de quem é a responsável por assinar 

essa consultoria. Qualquer dúvida, pode entrar em contato    

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO: 

 

1. Responsável: Naara Normande 

- Jornalista formada pela Universidade Federal de Alagoas (2009) 

- Intercambista na Universidade do Porto (2008) 

- Especialista em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero (2010) 

- Mestrado em Comunicação e Cultura Contemporâneas (2014) 

- Autora do livro ‘Entre uma ostra e outra: história de vida de ostreicultores de 

Alagoas’ publicado pela Editora da Universidade Federal de Alagoas  

- Coordenadora de Engajamento da campanha de Rodrigo Cunha para Deputado 

Estadual de Alagoas (2014) 

- Secretária Parlamentar do Deputado Estadual Rodrigo Cunha (2015-2016), tendo 

sido a responsável por planejar e executar, para além da comunicação, os seguintes 

projetos estratégicos: Workshop do Mandato, Monitora Alagoas e Edital de Seleção 

Técnica.  

- Secretária Parlamentar do Deputado JHC (2017-2018) tendo sido a responsável por 

planejar e executar, para além da comunicação, os seguintes projetos estratégicos: 

Emendas Participativas, Cyberbulling, Cinescola e Rota das Emendas.  

- Autora do e-book “Engajamento na Política: cases de comunicação que conectaram 

políticos e cidadãos” 

- Concluinte do curso Implementation in Government Programme at the Blavatnik 

School of Government, University of Oxford (2019) 

- Especialista em Master Gestão e Liderança Pública pelo Centro de Liderança 

Pública (2020) 

- Idealizadora e responsável pelo blog Empatia Política 

- Prestadora de Serviços também para a maior escola de formação política do Brasil, 

o RenovaBR (2019).  

 


