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UMA COMUNICAÇÃO 
EFICIENTE É CAPAZ DE 
• Fortalecer a imagem de uma classe
   ou instituição
• Esclarecer o papel de um agente
   e/ou uma instituição pública
• Divulgar atos públicos realizados 
   importantes
• Aproximar uma instituição
  ou agente público da população
• Facilitar a circulação da informação
  entre membros de uma mesma 
  instituição

� Divulgando atos institucionais e atuação da entidade em prol 
da valorização e fortalecimento da carreira

� Divulgando casos de relevância que vêm sendo acompanha-
dos pelos procuradores do município 

� Difundindo conceituações e posicionamentos importantes 
que vão auxiliar os procuradores em sua atividade-fim

� Divulgando a atuação profissional do procurador (participação 
em congressos, palestras, entrevistas e premiações recebidas)

� Publicizando artigos enfocando temáticas de atuação do  
procurador e/ou correlatas

COMO PODEMOS CONTRIBUIR PARA
A COMUNICAÇÃO DA APMS
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DE QUE FORMA ISTO É FEITO:
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SITE – www.apms-ba.com.br

FACEBOOK

Por meio dos veículos institucionais

Por meio da imprensa

NEWSLETTER

Instagram- apmsba
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Envie seu caso ou processo em andamento 
para o e-mail comunicaçãoapms@gmail.com

Informe de sua participação em eventos 

Sugira temas para serem explorados
na imprensa

Envie um artigo que publicaremos!

Informação é 
enviada para a 
assessoria de 
comunicação

Assessoria de
Comunicação faz 

apuração ou agenda 
uma entrevista (pode 

ser por e-mail, 
telefone ou
presencial)

É elaborado um 
texto informativo 

no formato 
jornalístico
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Texto é enviado 
ao procurador 
do município 
para um ok

Publicação
no site 

www.apms-ba.com.br
e no facebook da 
Associação dos 

Procuradores do 
Município do SalvadorAssessoria de 

Comunicação
em acordo com

o procurador que
é fonte de 

informação avalia 
potencialidade de 

divulgação na 
imprensa

No caso de artigo
para coluna de imprensa

especializada (Jornal A Tarde,
Correio, Bahia Notícias),

o artigo é revisado pela assessoria
de comunicação e enviado de volta

ao procurador. O formato padrão é texto
em Times News Roman tamanho 12 com

1.900 caracteres com espaço no Jornal A Tarde.
No Correio o tamanho é 2.800, nos mesmos

padrões. Mas alguns formatos permitem
uma adequação. É preciso estar

acompanhado de uma foto em boa
resolução (375 dpis).   

COMO
VOCÊ PODE 
CONTRIBUIR

VEJA COMO
É FEITA A 

COMUNICAÇÃO


