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A Secretaria de Comunicação Social é responsável por formular, 
coordenar, supervisionar e executar a política de comunicação 
social do Senado Federal. Existe para divulgar as atividades do 
Senado e dos senadores, em sua atribuição constitucional, e 
assegurar transparência e interação com a sociedade por meio 
da veiculação dos eventos legislativos e de cobertura jornalística 
apartidária, imparcial e não opinativa. Fazemos esse trabalho, 
principalmente, por meio da TV Senado, Rádio Senado, Agência 
Senado, Jornal do Senado.  

Transmitimos ao vivo as sessões plenárias e as reuniões das 
comissões, na TV, na Rádio e pela internet, e disponibilizamos esse 
conteúdo livremente para uso externo. A SECOM mantém um Portal 
de Notícias que publica, em texto e em conteúdos multimídia, a 
cobertura jornalística, com agilidade e de forma didática, ampliando 
e diversificando o alcance da nossa comunicação com o cidadão. 
A Assessoria de Imprensa institucional e administrativa do Senado 
Federal também é da responsabilidade da Secretaria, bem como a 
Secretaria de Relações Públicas, que apoia e promove as iniciativas 
de relacionamento internas e externas do Senado. A Coordenação 
de Publicidade e Marketing, igualmente vinculada à SECOM, cria e 
desenvolve peças e campanhas, em linguagem própria. 

Reconhecida como referência de divulgação e transparência 
legislativa, a Secretaria de Comunicação do Senado Federal iniciou 
as suas atividades há mais de 30 anos e vem sendo ampliada e 
modernizada permanentemente pelo uso de novas formas e recursos 
tecnológicos de comunicação. Ao longo dos anos, consolidou sua 
linha de atuação na prática da sua finalidade institucional, hoje 
consubstanciada, basicamente, no Ato da Comissão Diretora nº 15, 
de 2002, no Manual de Redação, disponível na internet, bem como 
nos documentos resultantes de seu Planejamento Estratégico. 

Este Guia de Serviços apresenta todas as atividades desenvolvidas 
pela Secretaria de Comunicação Social e oferece informações de 
contato. Nosso objetivo é bem servir ao Senado, aos senadores e ao 
cidadão. Como definido na reflexão do planejamento estratégico, 
nossa equipe de profissionais, experiente e qualificada, faz 
“Comunicação para a cidadania” e tem orgulho de, diariamente, 

Apresentação
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atuar com a consciência de realizar a missão de “Contribuir para 
o exercício pleno da cidadania por meio de uma comunicação 
inovadora, interativa, democrática e transparente do Senado e do 
Congresso Nacional com a sociedade”.
 

Virgínia Malheiros Galvez
Diretora da Secretaria

de Comunicação Social
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A Secretaria de Comunicação Social do Senado (Secom) é um 
órgão de assessoramento superior, vinculado diretamente à Mesa 
Diretora da Casa. Sua estrutura compreende as Secretarias TV 
Senado, Rádio Senado, Agência e Jornal do Senado, Relações 
Públicas e a Coordenação de Publicidade e Marketing. As unidades 
se submetem a determinações regimentais dedicadas, sobretudo, 
à cobertura do trabalho legislativo. Os profissionais da Secom não 
fazem cobertura de texto, imagem e som relacionada a atividades 
específicas dos senadores, como audiências em gabinetes ou fora 
do Congresso. O mesmo se aplica ao uso de equipamentos, estúdios 
e demais recursos de comunicação da Casa, prioritariamente 
dedicados à cobertura e à transmissão de fatos relacionados aos 
trabalhos legislativos. Caso sejam demandadas formalmente, as 
unidades da Secom são autorizadas a prestar consultorias técnicas 
aos senadores.

Serviços prestados diretamente 
pela Diretoria da Secom

Central de Pautas
Gerencia e alimenta o sistema de informações sobre as 
atividades do Senado que terão cobertura jornalística dos 
veículos da Casa, promove reuniões de pauta para organizar 
a cobertura, coordena a produção de textos de apoio aos 
repórteres, encaminha à equipe de Tecnologia da Informação as 
atualizações e mudanças do sistema de pautas.

6

Secretaria de 
Comunicação Social

Diretora-adjunta: Edna de Souza Carvalho
Telefone: (61) 3303-4998
E-mail: ednacar@senado.leg.br

Diretora da Secom: Virgínia Malheiros Galvez
Telefone: (61) 3303-3211
E-mail: vgalvez@senado.leg.br  

Diretora de Jornalismo: Ester Monteiro
Telefone: (61) 3303-4492
E-mail: esterms@senado.leg.br
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Ombudsman
Tem como principais atribuições zelar pelo cumprimento da política 
de qualidade definida para os conteúdos e informações produzidos 
pela Secom e suas unidades subordinadas; propor, sistematizar e 
aferir os índices de qualidade e produtividade; fomentar discussões 
e análises sobre as atividades desempenhadas na Comunicação Social.

Assessoria de Imprensa
Serviço destinado a responder às demandas de imprensa sobre assuntos 
institucionais e de administração da Casa. Também é responsável pelo 
Blog do Senado e pela atualização de relatórios de gestão e de guias 
administrativos e informativos. Presta assessoria às áreas técnicas do 
Senado nas relações com a imprensa. Além de atender às demandas de 
jornalistas, a Assessoria trabalha de forma integrada com o Portal da 
Transparência, no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de publicidade 
dos atos administrativos.

Telefone: (61) 3303-4492
E-mail: secom.ombudsman@senado.leg.br 

Assessor de Imprensa: Luís Carlos Alencar Fonteles
Telefones: (61) 3303-3966 / (61) 3303-4996 / 
(61) 3303-2398
E-mail: imprensasenado@senado.leg.br

Credenciamento
Serviço de cadastro e autorização de emissão de crachás 
para jornalistas que cobrem a Casa, inclusive com direito a 
acesso ao Plenário. A exigência se aplica aos assessores de 
imprensa dos senadores, lideranças de partidos no Senado e 
outras unidades legislativas.

Telefone: (61) 3303-5244
E-mail: credenciamento.imprensa@senado.leg.br

Tecnologia da Informação 
A Secom dispõe de uma equipe de desenvolvimento de sistemas 
de publicação, aplicativos de notícias, design e suporte de sites. 
Além da Secretaria de Comunicação, a equipe de TI atende, 
eventualmente, as demais áreas do Senado Federal.

Gestor: Glebson Moura
Telefone: (61) 3303-5922
E-mail: glebson@senado.leg.br
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Mídias sociais
A Secretaria Agência e Jornal do Senado mantém perfis nas mídias 
sociais, utilizando linguagem específica, de modo a potencializar o 
alcance dos conteúdos jornalísticos produzidos.

Gestora: Silvia del Valle Gomide
Telefone: (61) 3303-4346
E-mail: sgomide@senado.leg.br

Editor: Moisés Oliveira
Telefone: (61) 3303-1368
E-mail: moiseson@senado.leg.br
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Uma das áreas mais dinâmicas na comunicação interpessoal nos 
últimos anos tem sido as mídias sociais. Atualmente o Senado, 
sem contar os gabinetes parlamentares, mantém 36 diferentes 
perfis nas várias mídias sociais. Sendo o Senado uma instituição 
múltipla e dada a intensidade da dinâmica nas diferentes mídias 
sociais, a Secretaria de Comunicação assumiu, ao final de 2014, a 
supervisão e a articulação das mídias sociais. Conheça alguns dos 
perfis mantidos por nossas mídias e serviços de comunicação: 

Agência e Jornal do Senado
Twitter: www.twitter.com/agencia_senado 
Facebook: www.facebook.com/SenadoFederal
YouTube: www.youtube.com/agenciasenadoBR
Google Plus: Notícias do Senado
Instagram: www.instagram.com/senadofederal 
Flickr: www.flickr.com/agenciasenado 

Editor: Moisés Oliveira
Telefone: (61) 3303-1368
E-mail: moiseson@senado.leg.br

TV Senado 
Twitter: www.twitter.com/tvsenado 
Facebook: www.facebook.com/TVsenado
YouTube: www.youtube.com/TVSenado 
Google Plus: TV Senado
Instagram: www.instagram.com/TVSenado 

Editor: Paulo Sérgio Azevedo
Telefone: (61) 3303-1550
E-mail: pauloss@senado.leg.br

Supervisão nas mídias 
sociais do Senado

Rádio Senado
Twitter: www.twitter.com/radiosenado 
Facebook: www.facebook.com/RadioSenado

Editor: Marcus Bennett
Telefone: (61) 3303-3331
E-mail: bennett@senado.leg.br
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Relações Públicas
Twitter: www.twitter.com/jovemsenador 
Facebook: www.facebook.com/projetojovemsenador 

Editora: Juliana Borges
E-mail: comunicacaointerna@senado.leg.br
Telefone: (61) 3303-1113

Publicidade e Marketing (Comap)
Mídias sociais institucionais
Twitter: www.twitter.com/SenadoFederal
Facebook: www.facebook.com/senadofederaldobrasil
Google Plus: Senado Federal do Brasil
YouTube: www.youtube.com/senadobr

Editor: Fábio Duarte
Telefone: (61) 3303-1270
E-mail: fabioad@senado.leg.br
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A Secretaria Agência e Jornal do Senado (SAJS) se dedica à geração 
e à difusão gratuita de informações jornalísticas de interesse 
público, relacionadas às atividades do Senado e do Congresso 
Nacional. 

É competência da SAJS produzir textos e imagens para veiculação 
na internet e também em produtos gráficos impressos, tais como o 
Jornal do Senado e a revista Em Discussão! .

Secretaria Agência 
e Jornal do Senado

Diretor: Ricardo Icassatti 
Telefone: (61) 3303-3333
E-mail: kassatti@senado.leg.br

Diretor-adjunto: Flávio Faria
Telefone: (61) 3303-3573
E-mail: flavio@senado.leg.br

Coordenação de Cobertura: Rodrigo Chia
Telefone: (61) 3303-3207
E-mail: chia@senado.leg.br

Coordenação de Edição: Sílvio Burle
Telefone: (61) 3303-3329
E-mail: silviobm@senado.leg.br
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Produtos e serviços

Reportagem
Cobertura das atividades legislativas, com ênfase nos trabalhos 
do Plenário e das comissões.

Reportagem fotográfica 
e arquivo fotográfico
Cobertura fotojornalística das atividades legislativas e 
gerenciamento do acervo fotográfico do Senado. As fotos 
publicadas na internet e nos veículos impressos da SAJS 
são disponibilizadas a cidadãos, imprensa e gabinetes dos 
senadores para download, por meio de um banco de imagens 
no Portal de Notícias do Senado. 

Portal de Notícias
Edição e gerenciamento do Portal de Notícias do Senado. 
Oferece informações em texto, áudio e vídeo, além de acesso 
ao acervo fotográfico. Todos os conteúdos são liberados para 
uso, mediante citação da fonte, e podem ser compartilhados 
nas mídias sociais, aumentando o alcance da informação e 
facilitando a interatividade com o cidadão.

Chefes de reportagem: Teresa Cardoso (manhã)
Sheyla Assunção (tarde)
Telefone: (61) 3303-1670
E-mail: tcardoso@senado.leg.br
sheylaar@senado.leg.br

Chefe do Serviço de Fotografia: Leonardo Sá
Pesquisa no acervo: 
Telefone: (61) 3303-3300
E-mail: fotojornal@senado.leg.br

Editor: Mikhail Lopes
Telefone: (61) 3303-3327 
E-mail: mikhail@senado.leg.br 
www.senado.leg.br/noticias
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Jornal do Senado
Edição diária impressa que noticia as atividades legislativas. 
Circula em todo o Distrito Federal, especialmente nos órgãos 
superiores de governo, e pode ser acessado também na internet 
pelo Portal de Notícias do Senado. É possível receber, por e-mail, 
a newsletter do jornal. 

Jornal do Senado em braile 
Edição mensal com as principais notícias do Senado e do 
Congresso. Com tiragem média de 150 exemplares, é distribuído 
a bibliotecas públicas, escolas e instituições de apoio a pessoas 
com deficiência visual.

Multimídia 
Produção de conteúdo de abordagem multimídia (vídeos, animações, 
hotsites) para publicação no Portal de Notícias do Senado.

Revista Em Discussão! 
Publicação bimestral sobre grandes temas em debate no Senado. 
Cada edição aborda um assunto específico. A revista é distribuída 
para órgãos dos três Poderes da União, dos estados e das capitais, 
Ministério Público da União e estaduais, imprensa, sindicatos, 
universidades federais, instituições de pesquisa e organismos 
internacionais. Disponível também pela internet.

Encartes especiais 
Publicações especiais relacionadas a temas de interesse público. 
Datas cívicas, grandes temas em discussão e serviços públicos são 
alguns dos assuntos abordados. São encartadas no Jornal do Senado.

Editor: Marcio Maturana
Telefone: (61) 3303-4858
E-mail: marciomc@senado.leg.br

Editor: Nelson Oliveira
Telefone: (61) 3303-1619
E-mail: nelsonl@senado.leg.br

Editor: James Gama
Telefone: (61) 3303-5175
E-mail: jamesgam@senado.leg.br
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A TV Senado contribui para a formação da cidadania por meio do 
registro audiovisual e da transmissão das atividades do Senado e do 
Congresso. Contribui também por meio de programas jornalísticos, 
educativos, culturais, científicos e institucionais, em sintonia com 
os princípios constitucionais.

A emissora realiza a gravação e a transmissão, na íntegra, de 
todas as sessões plenárias do Senado e das reuniões de comissões 
permanentes. A programação pode ser sintonizada por antena 
parabólica em todo o país, TVs por assinatura e, com a expansão 
do sinal digital aberto, em 16 capitais. A emissora também está 
na internet, com multiprogramação ao vivo, em até oito canais. 
Em 2014, passou a ser a primeira emissora no mundo a transmitir 
multiprogramação ao vivo, em dois canais no YouTube. Em 2015 
serão implantados mais seis canais. 

A pauta da cobertura jornalística é elaborada a partir do 
acompanhamento sistemático das atividades legislativas. Dessa 
forma, todos os programas de caráter informativo e jornalístico 
produzidos pela TV versam sobre temas em discussão nas comissões 
e no Plenário do Senado.

Secretaria TV Senado

Diretora: Júnia Melo
Telefone: (61) 3303-1071
E-mail: junia@senado.leg.br

Diretora-adjunta: Isabela Dutra
Telefone: (61) 3303-1192
E-mail:isab@senado.leg.br

Coordenação de Conteúdo: Glauciene Lara
Telefone: (61) 3303-4692
E-mail: glauciene@senado.leg.br

Chefias de Redação: Daniela Mendes e Ana Luiza Zenker
Telefone: (61) 3303-3198
E-mail: dani@senado.leg.br e analudal@senado.leg.br 
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Programas jornalísticos diários
Senado Agora Manhã: Luciana Hioka, telefone (61) 3303-1175
Senado Agora Tarde: Rafael Faria, telefone (61) 3303-1175
Senado Agora Noite: Hermes Coelho, telefone (61) 3303-1175

Programas jornalísticos periódicos
Argumento: Tânia Hormann, telefone (61) 3303-1893
Cidadania: Roberta Cruz (produtora responsável), 
telefone (61) 3303-1170
Agenda Econômica: Carlos Djalma (diretor), 
telefone (61) 3303-1308
Alô Senado: Lara Francischetti, telefone (61) 3303-1153
Em Discussão!: Andréa Alves e Fábio Guimarães, 
telefone (61) 3303-2956
Município Brasil: Sara Reis, telefone (61) 3303-1308
Parlamento Brasil: Lara Francischetti, telefone  (61) 3303-1153
EcoSenado: Cesar Mendes e André Luiz Rego, 
telefone (61) 3303-1153
Inclusão: Solange Calmon, telefone (61) 3303-1153

Interprogramas e produtos culturais
Cláudia Rangel
Telefone: (61) 3303-1152

Documentários
Deraldo Goulart
Telefone: (61) 3303-1556
Site: www.senado.leg.br/tv

15



Como obter imagens
Para solicitação de cópias das gravações de vídeos, basta acessar 
a intranet e clicar em “central de serviços”. Será solicitado que o 
usuário preencha os campos login e senha. 

Após a autenticação, o usuário entrará em um ambiente com diversos 
formulários para os vários serviços disponíveis. Basta preencher, no 
campo “pesquisar”, os termos “áudio e vídeo de pronunciamentos”, 
depois clicar no ícone e preencher o formulário. É solicitado que 
sejam entregues as mídias de DVD/CD necessárias à realização do 
trabalho. O prazo normal para atendimento é de 48 horas. 

O programa CView também é uma ferramenta útil para obtenção 
desses materiais, pois permite o acompanhamento das atividades 
legislativas do Senado (Plenário e comissões, excetuando-se os 
programas da TV Senado e eventos) e download imediato em 
formatos “wmv” e “flv” (qualidades voltadas para internet).

Para solicitar a instalação do programa CView, no ambiente da 
“central de serviços”, basta digitar no campo pesquisar “instalação 
e manutenção de eletrônicos”. Na parte de descrição do serviço, 
informe o login do usuário e o código de identificação da 
máquina.
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A programação da Rádio Senado é sustentada em três bases 
fundamentais: informação, serviços e música brasileira. A emissora 
transmite, ao vivo, as sessões do Plenário, acompanha as reuniões 
das comissões permanentes, temporárias e de inquéritos e prepara 
matérias sobre todos os projetos e as votações que ocorrem na Casa. 

Entre os programas produzidos, estão o Senado Notícias, Conexão 
Senado, Senado em Revista, O Senado É Mais Brasil e Conversa 
com o Senador, um espaço de dez minutos no qual o parlamentar 
fala brevemente sobre sua biografia e expõe as propostas para o 
exercício do mandato. 

A emissora também é responsável pelos dez minutos de 
programação dedicados aos senadores em A Voz do Brasil, que vai 
ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h30.

Secretaria 
Rádio Senado

Diretor: Ivan Godoy
Telefone: (61) 3303-1235
E-mail: ivanlg@senado.leg.br

Coordenação de Redação: Leila Herédia
Telefone: (61) 3303-4085
E-mail: leilacgh@senado.leg.br

Diretor-adjunto: Vladimir Spinoza
Telefone: (61) 3303-1243
E-mail: spinoza@senado.leg.br

Serviço de Reportagem: George Cardim
Telefone (61) 3303-4834
E-mail: cardim@senado.leg.br

Serviço de Programação Regional: Fernanda Nardelli
Telefone (61) 3303-1238
E-mail: fnardelli@senado.leg.br
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Rede Rádio Senado
A Rádio Senado pode ser sintonizada em Brasília e no Entorno na 
frequência 91,7 MHz. A Rádio também está presente em Natal, em 
106,9 MHz; em Cuiabá, na frequência 102,5 MHz; em Fortaleza, 
103,3 MHz; na capital acreana, Rio Branco, em 100,9 MHz; em 
Teresina, 104,5 MHz; em Manaus, 106,9 MHz; em João Pessoa, a 
sintonia é em 106,5 MHz; em Macapá, 93,9 MHz; e em São Luís, 
na frequência de 96,9 MHz.

RadioAgência Senado
A RadioAgência Senado é responsável por gerenciar a página 
virtual da Rádio Senado na internet, onde são disponibilizados, 
diariamente, todos os pronunciamentos dos senadores nas sessões 
plenárias e nas reuniões das comissões, além da programação 
jornalística e cultural. No portal da emissora, estão abrigadas mais 
de cem páginas de programas, reportagens, serviços e diversas 
notícias e informações gerais sobre as atividades do Senado e 
da própria Rádio. A RadioAgência também disponibiliza para as 
rádios conveniadas, diariamente, uma newsletter com os principais 
conteúdos postados na internet. Até o momento, temos mais de 2 
mil emissoras de rádio cadastradas em nosso banco de dados, que 
transmitem e (ou) compartilham nossas reportagens e programas 
culturais nas diversas localidades onde se encontram. O objetivo 
é atingir a marca de 3 mil emissoras até o final de 2015. Para 
cadastrar uma rádio conveniada, basta acessar o endereço:  
www.senado.gov.br/noticias/Radio/cadastre_radio.asp.

Chefe de Serviço: Valéria Ribeiro
Telefone: (61) 3303-1337
E-mail: lela@senado.leg.br

18
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Como acessar os arquivos de áudio
Todos os arquivos de áudio disponibilizados na página da Rádio na 
internet são de livre acesso por qualquer cidadão. Basta clicar no 
título do áudio que se quer ouvir ou baixar que o internauta será 
levado para outra página, na qual haverá uma seta com indicação 
para baixo, geralmente, ao lado de uma imagem; e um player de 
áudio com um ícone de  alto-falante ao lado da figura do “play”, 
geralmente abaixo de uma imagem. Para ouvir, deve-se clicar no 
play. Para baixar o arquivo, deve-se clicar na seta. Qualquer dúvida 
para baixar ou ouvir o arquivo, pedimos que acione a equipe da 
Rádio Senado, que atenderá prontamente.

Rádio na internet: www.senado.leg.br/radio
Contato: radio@senado.leg.br 



É missão da equipe de Relações Públicas promover o 
relacionamento permanente, interativo, de confiança e 
de diálogo com os públicos interno e externo do Senado 
Federal, esclarecendo o papel da instituição e estimulando o 
exercício da cidadania. 

Eventos institucionais
Planejamento, coordenação e execução de eventos relacionados 
às atividades legislativas da Presidência do Senado Federal e do 
Congresso Nacional, às comissões permanentes e às atividades 
técnico-administrativas.

Receptivo de autoridades
Recepção de autoridades brasileiras e estrangeiras que vêm ao 
Senado participar de atividades legislativas ou visitar a Casa.

Consultoria em relações públicas
Orientações técnicas aos gabinetes parlamentares sobre 
organização de eventos e realização de receptivos a 
autoridades e convidados.

Programa Visite o Congresso
As visitas guiadas ao Palácio do Congresso Nacional, com o objetivo 
de apresentar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, são 
diárias. A visitação ocorre das 9h às 17h30, inclusive nos fins de 
semana, com saídas a cada meia hora. 

Secretaria de 
Relações Públicas

Diretora: Andréa Valente
Telefone: (61) 3303-3388
E-mail: srp@senado.leg.br

Coordenadora: Marcia Yamaguti
E-mail: eventos@senado.leg.br
Telefone: (61) 3303-3388 / (61) 3303-1992
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Viibra
O Viibra é um projeto que reúne diversos órgãos públicos de 
Brasília, coordenado pelo Senado Federal. O objetivo é integrar 
ações de visitação para melhor atender os cidadãos e (ou) turistas 
que vêm a Brasília. Os senadores podem, pelo site do Viibra, entrar 
em contato com os diversos órgãos e agendar visitas guiadas a 
vários locais da cidade. Também é possível oferecer, no gabinete, 
o material de divulgação do grupo, com mapa da cidade e contato 
de diversos outros pontos de turismo cívico.

Coordenador: Aguirre Neto
Site: www.viibra.leg.br
Site: www.congressonacional.leg.br/visite
E-mail: visite@senado.leg.br
Telefones: (61) 3303-4671 / (61) 3303-1588 / 
(61) 3303-1581



Coordenação de Comunicação Interna
Realiza atividades de comunicação administrativa e institucional 
voltadas para o público interno do Senado.

Manutenção, notícias e campanhas 
na intranet
Organiza a inserção de conteúdos na intranet, produz notícias, 
informes e campanhas internas de comunicação.

Revista Senado em Pessoa
Publicação trimestral eletrônica com assuntos variados de interesse 
do público interno.

Jovem Senador
É um projeto anual que seleciona, por meio de um concurso de 
redação, 27 estudantes de ensino médio de escolas públicas 
de todos os estados e do Distrito Federal para vivenciarem, em 
Brasília, as atividades parlamentares. O objetivo é promover 
o conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do 
Poder Legislativo no Brasil. 

Coordenadora: Juliana Borges
E-mail: comunicacaointerna@senado.leg.br
Telefones: (61) 3303-1113 / (61) 3303-2974

Coordenadora: Márcia Yamaguti
Site: www.senado.leg.br/jovemsenador
Telefones: (61) 3303-3388 / (61) 3303-1913
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Serviços e publicações
Empréstimo de materiais para eventos

Fornecimento de mailing de autoridades

Manual de Organização de Eventos do Senado Federal

Livreto O Senado Federal (em português, inglês, francês, 
espanhol e braile)

Cartilha Eu SenAdoro um Passeio — elaborada em parceria com o 
escritor Ziraldo (em português e braile)

Fôlder Informações aos Visitantes — Senado Federal

Fôlder Viibra — informações sobre visitação institucional integrada 
em Brasília (em português e inglês)



A Coordenação de Publicidade e Marketing (Comap) atua 
nas áreas de planejamento, criação, produção e veiculação 
de materiais publicitários impressos, audiovisuais e digitais, 
planejamento editorial e ações em mídias sociais como forma 
de contato virtual. Alinhada aos objetivos gerais da Secom, 
a Coordenação de Publicidade e Marketing tem contribuído 
para fortalecer a imagem do Senado Federal. Suas atividades 
abrangem os âmbitos institucional, legislativo, social e de 
utilidade pública, colaborando para a transparência dos atos 
da Casa, a valorização de sua imagem e para o estímulo à 
cidadania. O objetivo é a prestação de serviço ao cidadão por 
meio de campanhas que reforcem o papel democrático da 
Casa e ressaltem a cidadania.

Planejamento de marketing 
institucional e social
Desenvolve ações de planejamento de marketing para embasar o 
desenvolvimento de ações de comunicação, como a divulgação 
publicitária da produção legislativa. O trabalho engloba todas 
as atividades fundamentais de marketing, como a pesquisa 
para compreensão de cenários, definição de objetivos e metas, 
elaboração de estratégias e desenvolvimento de critérios e 
sistemas de avaliação e mensuração.

Coordenação de 
Publicidade e Marketing

Coordenador: Pedro Augusto Ramirez Monteiro
Telefone: (61) 3303-1287
E-mail: pedroarm@senado.leg.br

Chefe de serviço: Marcio Teixeira
Telefone: (61) 3303-5864
E-mail: marciopt@senado.leg.br
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Campanhas publicitárias institucionais
Executa o planejamento, a criação e o acompanhamento de 
produção e de veiculação de campanhas e ações publicitárias 
diversas de cunho institucional e de utilidade pública. Essas ações 
têm como objetivo básico fortalecer a imagem do Senado e divulgar 
a atividade parlamentar de interesse direto da sociedade, por meio 
da prestação de contas ao cidadão e reforço do papel democrático 
da Casa frente à cidadania.

Projetos especiais
Destaque para o Guia de Fontes de Informação sobre o Senado 
Federal (disponível nas versões impressa e eletrônica 
www.senado. leg .br /guiadefontes). Trata-se de uma obra 
de apoio a pesquisas dos gabinetes parlamentares e demais 
interessados sobre o Senado.

Chefe de serviço: Luis Henrique Zucatti
Telefones: (61) 3303-1244 / (61) 3303-1909
E-mail: lzucatti@senado.leg.br
www.senado.leg.br/campanhas 
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Banco de imagens e fotografia publicitária
Produção de fotografia publicitária e da foto oficial dos senadores, 
para o quadro oficial da legislatura vigente.

Painéis das comissões
A Comap é responsável pelo desenvolvimento de painéis para 
os plenários e as galerias de ex-presidentes das comissões, com 
temática abstrata, lembrando contornos da arquitetura do prédio 
do Congresso e obras de Athos Bulcão.

E-mail: comap@senado.leg.br
Telefone: (61) 3303-1270
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Responde pela operação e manutenção de todos os 
equipamentos eletrônicos do Senado Federal, em especial 
dos equipamentos de áudio do Plenário e das comissões. 
A COOELET grava as sessões plenárias do Senado Federal e 
do Congresso Nacional, as CPIs e os eventos externos, além 
de fornecer as cópias das gravações para os senadores, 
Presidência, Primeira-Secretaria, Secretaria de Comissões e 
público externo. Também oferece apoio técnico aos demais 
eventos realizados na Casa.

Coordenação de Eletrônica

Coordenador: Narciso Mori Júnior
Telefone: (61) 3303-3959 / (61) 3303-3561 / (61) 
3303-3257 / (61) 3303-3900
E-mail: cooelet@senado.leg.br

É responsável pela implantação e manutenção da Rede 
Senado de Rádio e Televisão em sinal aberto nas capitais do 
país e pela manutenção das estações de transmissão. Presta 
informações aos telespectadores sobre sintonia da Rádio ou 
da TV Senado. Coordena a migração  para a TV digital.

Coordenação de 
Transmissão de TV e Rádio

Coordenador: João Carlos Barizon
Telefone: (61) 3303-1558 / (61) 3303-2121 / 
(61) 3303-1430
E-mail: barizon@senado.leg.br
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O CEDOC Multimídia é responsável pela guarda e preservação 
de todo o conteúdo audiovisual digital produzido pela 
Secom: áudio e vídeo das reuniões de comissões e Plenário, 
programas da TV Senado e da Rádio Senado, e fotografias do 
Jornal do Senado. O acesso a esse conteúdo pode ser feito 
na intranet do Senado por meio do software CEDOC CView. 
Muito simples e intuitivo, permite que as fotografias, áudios 
e vídeos sejam transferidos diretamente para o computador 
do cliente. Para solicitar a instalação e treinamento no 
CEDOC CView, o interessado deve enviar um e-mail para a 
coordenação, contendo as seguintes informações: endereço 
lógico do computador, login dos usuários que utilizarão o 
software, endereço e ramal.

Coordenação de 
Documentação Multimídia

Coordenador: Demétrius Bicalho
Telefone: (61) 3303-3868
Chefe do Serviço de Suporte Técnico e Digitalização: 
Fernando Massanori Nariyoshi
Telefone: (61) 3303-6032
E-mail: cedoc@senado.gov.br
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Secretaria de
Comunicação Social

Entre em contato:
Senado Federal - Secom
Centro Administrativo do SF
Via N2, Un. de Apoio 3, Sala 9
Brasília — DF, 70165-900
Fone (61) 3303-3211
Fax (61) 3303-1294

E-mail:
secomadm@senado.leg.br


