RELATÓRIO: PROJETO “MOSTRA NAMARRA 2021”
A Vapor Comunicação, por meio do jornalista Felipe Pedrosa (16463/MG), apresenta o relatório de mídia
orgânica gerada sobre o projeto “Mostra Namarra 2021”. O trabalho de assessoria de imprensa teve início
no dia 19 de abril e seguiu até 1º de junho, quando houve a última publicação referente a ação. Durante o
período citado, foi realizado levantamento de mídias específicas, contato com jornalistas dos mais diversos
veículos, envio de material (release + fotos) para a imprensa municipal, estadual e nacional, follow-up e
clipping (conforme pode ser conferido abaixo).
Mais uma vez, a Vapor Comunicação agradece a confiança da empreendedora cultural Andreza
Coutinho, responsável pela Namarra Cultural, em contratar os serviços de comunicação, confiar no
potencial da agência e compreender as limitações do atual momento, em que a grande mídia está focada na
cobertura da pandemia do novo coronavírus e no cenário político.
Ao todo, o projeto “Mostra Namarra 2021” teve 17 inserções na mídia: sites, blogs, portais de notícia,
emissora de rádio e jornais impressos, entre eles o mais vendido do Estado: o Super Notícia. Não foi
possível conferir as citações ao projeto nas demais emissoras de rádio, caso elas tenham acontecido, como
foi o caso da Rádio América, pois os veículos não comunicaram à Vapor Comunicação. Houve um
interesse da Rede Minas em retratar a ação, mas a pauta não vingou.
Ressalto ainda que, diante do atual momento, em que houve um esvaziamento das redações, alguns
veículos, como a revista Viva Grande BH, o portal Barreiro em Pauta e a Revista Diversa, solicitaram que o
texto fosse entregue editado e pronto para a publicação, o que demanda um tempo maior para a produção.
A Vapor Comunicação se coloca à disposição para esclarecimento e reuniões online, assim como para
atender alguma demanda da imprensa neste momento de pós-evento.

Felipe Pedrosa
Belo Horizonte, 21 de julho de 2021
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CLIPPING: PROJETO “MOSTRA NAMARRA 2021”

● 27/04 - BRASIL AGORA
https://brasilagoraonline.com.br/noticias/2021/04/namarra-cultural-celebra-a-trajetoria-dedic
ada-as-artes-com-a-mostra-namarra-21-anos/

● 27/04 - SILMARA DE FREITAS
http://www.silmaradefreitas.com.br/namarra-cultural-celebra-trajetoria-dedicada-as-artes-co
m-mostra-namarra-21-anos/

● 29/04 - CULTURADORIA
https://culturadoria.com.br/mostra-namarra-21-anos-celebra-duas-decadas-de-dedicacao-a
s-artes/

● 30/04 - PORTAL O TEMPO
https://www.otempo.com.br/diversao/congresso-de-palhacos-documentarios-e-rodas-de-ba
te-papo-na-mostra-namarra-2021-1.2478954

● 30/04 - RÁDIO SUPER
https://www.mixcloud.com/otempo/companhia-de-teatro-celebra-21-anos/

● 30/04 - SANTA TEREZA TEM
https://www.santaterezatem.com.br/2021/04/30/mostra-namarra-21-anos-online-celebra-tra
jetoria-da-namarra-cultural/

● 30/04 - NOTÍCIAS BH
https://noticiasbh.com.br/destaques-congresso-de-palhacos-documentarios-e-rodas-de-bat
e-papo-na-mostra-namarra-2021/

● 01/05 - REVISTA DIVERSA
https://revistadiversa.com/2021/05/01/missao-levar-o-teatro-onde-o-povo-esta/

● 02/05 - COLUNA BRIEFING DO ESTADO DE MINAS
https://www.em.com.br/app/noticia/feminino-e-masculino/2021/05/02/interna_feminino_e_m
asculino,1262282/briefing.shtml

● 03/05 - COLUNA PAULO NAVARRO JORNAL O TEMPO
https://www.otempo.com.br/opiniao/paulo-navarro/subscription-required-7.5927739?aId=1.
2479125
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● 03/05 - SITE PAULO NAVARRO
https://paulonavarro.com.br/editorial/o-tempo/paulo-navarro-segunda-3-de-maio-de-2021/

● 06/05 - BARREIRO EM PAUTA
https://barreiroempauta.com.br/mostra-namarra-21-anos-e-hora-de-debater-sobre-a-palhac
ada/

● 06/05 - CADERNO MAGAZINE - O TEMPO
PDF anexo

● 07/05 - BLOG JORNALISTA FELIPE PEDROSA
https://jornalistafelipepedrosa.wordpress.com/2021/05/07/andreza-coutinho-e-a-missao-delevar-o-teatro-onde-o-povo-esta/

● 10/05 - CULTURALIZA
https://culturalizabh.com.br/index.php/2021/05/10/namarra-cultural-celebra-a-trajetoria-dedi
cada-as-artes-com-a-mostra-namarra-21-anos/

● 11/05 - CADERNO VARIEDADES - JORNAL SUPER NOTÍCIA
PDF anexo

● JUNHO - REVISTA VIVA GRANDE BH - PÁGINAS 68 e 69
https://www.vivagrandebh.com.br/revista/revista-viva-grande-bh-edicao-27/
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