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APRESENTAÇÃO

Com base no direito à informação e no princípio da transparência no serviço 

público, foram desenvolvidas, ao longo dos quatro anos da 11ª Legislatura, 

ações em Comunicação Institucional para aproximar o cidadão do Parlamento 

Sul-mato-grossense. Realizações que só foram possíveis graças ao apoio da 

Mesa Diretora, conduzida pelo presidente, deputado Paulo Corrêa (PSDB). 

Entre elas, produtos jornalísticos que fortaleceram a interação direta 

entre a instituição e a população, além da prestação de informações de 

utilidade pública. Conteúdos nas mais diversas plataformas (TV, Rádio, Site 

e Mídias Sociais) foram produzidos de maneira estratégica e humanizada, 

demonstrando diariamente a relevância da atuação parlamentar para quem 

vive no Estado.

Neste relatório, estão reunidas informações sobre tais ações. Trabalho 

desenvolvido ao longo destes anos por uma equipe multiprofissional, 

composta por jornalistas, radialistas, publicitários, designers gráficos, 

auxiliares administrativos, técnicos, coordenadores e gestores.

 

Atenciosamente, 

Adriano Furtado 

Secretário de Comunicação Institucional 

ALEMS
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GERÊNCIA DE TV E 
RÁDIO ALEMS
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ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 
DA TV ALEMS
 
Totalmente moderna e marcada pela diversidade de programas, a TV ALEMS 
celebra 21 anos como importante instrumento de divulgação das atividades 
realizadas pela Casa de Leis, possibilitando à população acompanhar o 
trabalho e o desempenho dos 24 deputados estaduais.

Transmitida ao vivo pelo site da Assembleia Legislativa e em rede fechada, 
via cabo, pelo canal 9 da NET, a televisão do Legislativo hoje funciona em 
sistema digital, com 16 horas diárias de programação, exibindo ao vivo e 
fazendo a cobertura jornalística das sessões plenárias, audiências públicas, 
reuniões das comissões e frentes parlamentares, seminários e ainda de 
outros eventos promovidos no Parlamento Estadual.

Em operação desde novembro de 2001, a TV ALEMS também disponibiliza 
vídeos da programação no YouTube Assembleia MS. Atualmente, mais de 
40 programas são produzidos pela equipe de jornalistas e produtores, 
que abordam a legislação de Mato Grosso do Sul e seus impactos para a 
sociedade, economia, saúde, educação, segurança pública, cultura, entre 
outras áreas.
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TV ALEMS NA 11ª LEGISLATURA
A atual legislatura, que tem como presidente da Assembleia Legislativa de 
MS o deputado Paulo Corrêa (PSDB), garantiu mais liberdade e harmonia à 
equipe para a criação e produção de novos programas e de uma repaginada 
em produções já existentes. A realização de programas e coberturas ao vivo 
em grandes eventos permitiu aos profissionais fazerem um jornalismo de 
qualidade em tempo real, já de olho na TV aberta.

A implantação da Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) nos produtos 
jornalísticos fortalece a acessibilidade tão propagada pelo Legislativo 
Estadual. Abaixo segue a relação de coberturas ao vivo realizadas pela equipe 
e que provocaram grande impacto nos trabalhos do Parlamento, bem como 
produções especiais que mostraram potencialidades turísticas e culturais de 
Mato Grosso do Sul: 

∞  ALEMS 40 ANOS 
Durante todo o ano de 2019, primeiro ano da 11ª legislatura, a equipe 
da TV ALEMS realizou diversas coberturas ao vivo, além de matérias, 
a respeito das comemorações de 40 anos da Assembleia Legislativa, 
como homenagens e a entrega do 1º Prêmio de Jornalismo da ALEMS. 

∞  DOCUMENTÁRIO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE MS 
Propagar a fantástica história de Mato Grosso do Sul por meio de 
publicações disponibilizadas ao alcance de todos é a principal 
bandeira do Instituto Histórico e Geográfico de MS (IHGMS), 
fundado em 1978, na época do Mato Grosso Uno. Documentário a 
respeito da importância do instituto nos recortes e na construção da 
cultura de um estado novo estreou em 17 de abril de 2019 na grade 
da TV Assembleia.

∞  DOCUMENTÁRIO ACADEMIA SUL-MATO-GROSSENSE DE LETRAS 
A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) possui 40 cadeiras 
ocupadas por pessoas de diversas áreas, mas que têm em comum a 
paixão pela literatura e vários livros publicados. Sua história é contada 
em documentário realizado pela TV ALEMS, que estreou em 20 de 
fevereiro de 2020.

∞  DOCUMENTÁRIO CORAL DA ALEMS 
A TV Assembleia exibiu em 12 de dezembro de 2020 e depois 
disponibilizou no YouTube um documentário especial sobre o Coral 
de Servidores do Legislativo Estadual. A produção conta a história do 
grupo, existente desde 2003, e que costuma se apresentar no âmbito 
da Casa de Leis e em eventos realizados na Capital e interior do Estado. 
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∞  DOCUMENTÁRIO IN MEMORIAN 
Com o objetivo de homenagear os ex-deputados estaduais que já 
faleceram, a TV ALEMS produziu um documentário de 22 minutos 
contando um pouco da história e da trajetória desses parlamentares 
que ajudaram na construção do Estado durante os mais de 40 anos da 
Casa de Leis. Entrou na grade da TV ALEMS em 3 de novembro de 2021.

∞  DOCUMENTÁRIO TV ALEMS 20 ANOS 
De 2001 para cá, a realidade da Casa de Leis foi mostrada pela TV 
ALEMS. São 20 anos de história, que precisam ser contados - de sua 
fundação aos dias atuais. Deputados, gestores e servidores dão o tom 
da história aos telespectadores. Estreou em 4 de dezembro de 2021.

∞  24ª CONFERÊNCIA DA UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLADORES E 
LEGISLATIVOS ESTADUAIS (UNALE) 
No evento considerado o maior encontro de parlamentares da América 
Latina, realizado pela primeira vez em Campo Grande, entre 24 e 26 de 
novembro de 2021, em formato híbrido, no espaço Bosque Expo, no 
Shopping Bosque dos Ipês, nossa equipe realizou coberturas ao vivo e 
reportagens a respeito dos painéis, palestras, reuniões. Com a temática 
central “Redesenhando os caminhos do Parlamento”, o evento 
celebrou os 25 anos de fundação da Unale por meio da Unale 25+, 
uma nova etapa marcada pela consolidação de um trabalho voltado 
ao fortalecimento do Parlamento brasileiro. Toda a cobertura pode ser 
conferida na playlist Unale 25+ no YouTube, por meio de 17 VTs. 

∞  1º FÓRUM “A INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CORREDOR 
BIOCEÂNICO” 
Entre os dias 26 e 27 de maio deste ano, a ALEMS sediou o 1º 
Fórum “Integração dos Municípios do Corredor Bioceânico’’, com 
a participação de autoridades nacionais e estrangeiras. O evento 
promoveu a discussão do conjunto de benefícios proporcionados 
pelo projeto do Corredor Bioceânico, por meio de palestras, 
assinaturas de convênios, painéis e mesas redondas. A cobertura da 
equipe da TV ALEMS rendeu 24 VTs que podem ser vistos na playlist 
Rota Bioceânica no YouTube da Assembleia Legislativa de MS. 

∞  DOCUMENTÁRIO ROTA RUPESTRE 
Exibido em junho deste ano na TV ALEMS e disponibilizado no YouTube 
da Casa de Leis, o documentário destaca o potencial turístico de sete 
municípios em que há presença de sítios arqueológicos com arte 
rupestre. Eles fazem parte da primeira fase do Programa Rota Rupestre, 
proposta de iniciativa de pesquisadores da UFMS, que conta com apoio 
do parlamento estadual.
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PROGRAMAS PRODUZIDOS  
PELA TV ALEMS

∞  JORNAL PARLAMENTAR: 
Principal jornal do legislativo 
sul-mato-grossense com 
informações sobre tudo 
que acontece na Casa de 
Leis em sessões, reuniões 
de comissões e frentes, 
audiências públicas, entre 
outros eventos.

∞  CONSIDERAÇÕES: Em cada programa é abordado um tema por 
meio de reportagem e 
entrevista em estúdio com 
especialista.

∞  OPINIÃO 
PARLAMENTAR:  
Programa aborda os 
principais assuntos debatidos 
pelos parlamentares na 
tribuna durante as sessões 

plenárias da Casa de Leis.

∞  VIDA PÚBLICA: Mostra como foi a trajetória de cada parlamentar na 
vida pública até ocupar o cargo no Parlamento Estadual.

∞  SAÚDE EM FOCO: 
Programa de entrevistas 
com médicos que debatem 
assuntos sobre saúde.

∞  MS EM PESQUISA: 
Divulgar ações de pesquisas 
científicas realizadas 
em Mato Grosso do Sul, 
mostrando que o Estado 

possui grande relevância nessa área, é o principal objetivo do 
programa.

∞  MULHERES EM DEBATE: Programa produzido em parceria com a 
Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de MS, que trata de 
questões sociais que colocam vidas femininas em risco, abordando 
as formas de violência e os mecanismos de denúncia.
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∞  ESPAÇO DOCUMENTÁRIO: Programa exibe grandes produções 
regionais e nacionais que ajudam a contar a história política, 
econômica e social de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

∞  PERSONALIDADES: O programa Personalidades mostra ao 
telespectador sul-mato-grossense a trajetória de vida de pessoas 
que ajudaram a construir a história do Estado.

∞  PONTO DE VISTA: 
O programa conta com 
entrevistas que debatem 
temas relacionados ao 
universo do Direito.

∞  PRIMEIRA DISCUSSÃO: 
Exibido às terças e quintas, 
às 8h45, direto do plenário 

Júlio Maia, repercute os projetos já votados pelos parlamentares, 
bem como as proposições pautadas para a Ordem do Dia. 

∞  LER É VIVER: Valorizar a 
literatura e divulgar ações 
que engrandecem a arte 
literária são os principais 
objetivos do programa.

∞  TALENTO REGIONAL: 
Novos talentos, em 
diferentes estilos musicais, 
embalam as pautas do 
programa, que ainda exibe 
entrevistas.

∞  PERSPECTIVA: Promove 
debates a respeito de 
soluções de problemas 
que surgiram junto com 
a pandemia do novo 

coronavírus, mostrando desafios na educação, cultura, economia, 
turismo, entre outras áreas.



14

∞  FIQUE LIGADO: Assuntos que norteiam ações em Mato Grosso do 
Sul e no Brasil em diversas áreas são debatidos na atração.

∞  SALA DE IMPRENSA: O programa consiste numa reunião de pauta 
entre os jornalistas da ALEMS para a apresentação de fatos, dados 
reais e repercussão de ações dos parlamentares.

∞  CAMINHO LEGAL: O Caminho Legal pretende reforçar o papel de 
interlocução da Consultoria Legislativa no trâmite de projetos de lei 
entre o Poder Executivo e Legislativo e a eficácia dos mesmos.

∞  VELOCIDADE: Apresenta ao telespectador do Legislativo Estadual as 
novidades a respeito da mobilidade urbana nas cidades sul-mato-
grossenses.

∞  FAZENDO ARTE: A cada edição é exibido documentário sobre artistas 
e movimentos artísticos regionais. 

∞  O PULO DA ONÇA:  Oferece muita diversão e informação aos 
telespectadores mirins e adultos que ainda guardam um pouquinho 
da infância no coração.

∞  SESSÃO PLENÁRIA: As sessões ordinárias são realizadas terças, 
quartas e quintas-feiras, a partir das 9h. As sessões mistas da Casa de 
Leis são transmitidas ao vivo. 

∞  REUNIÃO DA CCJR: Nela é analisado o aspecto legal das propostas, 
se atendem as determinações constitucionais e a redação é 
condizente com o assunto.

∞  DO BARROCO AO BARRACÃO: A atração promove um resgate de 
composições com histórias que propõem uma viagem no tempo.

∞  MOTIVAÇÃO: Programa voltado a compartilhar histórias de pessoas 
que superaram desafios e são inspiração na busca pelo sucesso.

∞  SABORES DA TERRA:    
    Programa Sabores da  
    Terra traz curiosidades      
    da gastronomia sul-mato- 
    grossense.
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PROGRAMAS PRODUZIDOS 
ATRAVÉS DE PARCERIAS

∞  TV SENADO: Artigo 5º, Cidadania, Estúdio A, Agenda Econômica, Em 
Discussão, Leituras, EcoSenado, Argumento, Concertos em Geral, 
Que Brasil é Este?, Senado Live.

∞  TV JUSTIÇA: Repórter Justiça, Documentário Justiça, Grandes 
Julgamentos, Direito sem Fronteira, Viver Melhor, Como Funciona Aí?, 
Descomplicando.

∞  TV CÂMARA FEDERAL: Talentos Brasil, Representativas, Conectados.

∞  TV CÂMARA SP: +50 faz muito bem, Decisões e Argumentos, 
Inclusivo.

∞  TV CÂMARA CAMPO GRANDE: Vereadores em Foco,  
Câmara Notícias, Sessão Plenária.

∞  MPE/MS: MP na Web.

∞  POLÍCIA MILITAR DE MS: PM em Ação.

∞  DEFENSORIA PÚBLICA DE MS: Defensoria Explica.

∞  POLÍCIA CIVIL DE MS: Segurança em Pauta, Adepol em Foco.

∞  TCE/MS: Gestão Pública.

∞  TJMS: Mérito da Questão.

∞  PROCURADORIA GERAL DE MS: PGE em Ação.

∞  CORPO DE BOMBEIROS: Se Liga 193.

∞  TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: Jornada.

∞  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: STJ Cidadão, Último Recurso.

∞  SUBSECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LGBT+: 
Cidadania LGBT+.

∞  OAB/MS: OAB em Debate.

∞  FIOCRUZ: Ligado em Saúde, Documentários, Em Família, Ciência e  
Letras, Curta Agroecologia.
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RECURSOS HUMANOS 
EXISTENTES E NECESSÁRIOS
A TV ALEMS conta com 41 funcionários – a maioria jornalistas – que 
trabalham divididos em dois períodos, além de prestadores de serviços da 
área técnica terceirizados, como cinegrafistas, auxiliares, operadores de VT 
e de caracteres. 

∞  DEPUTADO RESPONSÁVEL: Presidente Paulo Corrêa.

∞  GERENTE: Mauricio Picarelli.

∞  COORDENADOR: Alessandro Perin.

∞  REPÓRTERES: Ana Paula Gimenes, Kleber Clajus, Janaina Garcia, 
João Humberto, Marithê Cogo, Paulo Radamés, Livia Machado,  
Paulo da Silva, Ida Garcia, Gustavo Faques e Lucilene Souza.

∞  MÍDIAS SOCIAIS/YOUTUBE: Dayse Gomes.

∞  EDITORES DE IMAGENS: Fernando Souza, Ed Augusto,  
Kleber Nogueira, Mário Márcio Cardoso e Danielle Katayama.

∞  ARQUIVISTA: André Luiz Figueira.

∞  PROGRAMAÇÃO TV ALEMS: Fernando Riveiros e Everaldo Pires.

∞  PRODUÇÃO: Aretha Muritiba, Stephania Trombinie e jornalistas 
acima. 

∞  INTÉRPRETES DE LIBRAS: Larissa Sisti, Cláudio Vasques,  
Juliana dos Santos.

∞  SECRETÁRIOS: João Batista Nogueira, Maria Inês Motta Albuquerque.

∞  MOTORISTAS: Luciano e Leonardo.

∞  EQUIPE TERCEIRIZADA DA MACRO VÍDEO: Osmar Chagas, 
Kleber Teotonio, Cleber Pessoa, Gilmar Felipe, Alessandro Segato 
(cinegrafistas), Serginho e Gilson (operadores de VT), Victor Fontoura 
e Gerciley Pitti (caracteres), Tião (diretor geral).
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PONTOS POSITIVOS
Nos últimos quatro anos, a TV ALEMS apresentou diversos avanços, graças ao 
respaldo da Mesa Diretora e demais deputados, como: 

∞  Reformulação da identidade visual (criação de nova logomarca, vinhetas 
e tarjas para programas já existentes e novos programas, além de 
créditos dos entrevistados e dos eventos e identificação do microfone 
com a logo nova; agora só falta o adesivo do carro);

∞  Reestruturação da programação (exibição dos programas em horários 
fixos sempre que possível, reformulação de programas e criação de 
novos, veiculação de programas e comerciais publicitários de parceiros);

∞  Troca, por meio da empresa terceirizada Macro Vídeo, dos equipamentos 
de captação (câmeras e cartões para gravação) e de transmissão (agora 
no sistema digital), possibilitando melhoria no sinal transmitido;

∞  Disponibilização de uma área, por parte da ALEMS, na sede do 
Legislativo, para a implantação da torre de transmissão para os sinais 
abertos tanto da TV quanto da rádio. 

∞  Implantação da Libras na programação.

∞  Implantação de estúdio para gravação de programas no âmbito 
do Legislativo.

Os profissionais se dividem em funções como: atendimento aos deputados 
e ao público, produção, reportagem, edição, apresentação e programação. 
Para diversificar e aperfeiçoar a grade de programação, é necessária 
a contratação de mais jornalistas e editores de imagens, além de firmar 
convênio com produtora para a liberação de mais cinegrafistas e câmeras 
mais modernas equipadas.

Atualmente, contamos com os seguintes prestadores de serviços: Macro 
Vídeo (equipamentos, equipe técnica, estúdios), EasyNet (criação e 
manutenção técnica da página da TV ALEMS no site da Assembleia Legislativa 
de MS) e Softgran Informática (transmite sinal da TV ALMS em Dourados).
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CONCEITO DA RÁDIO ALEMS
Em operação desde 2001, a Rádio Web da Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul é mais um canal de aproximação entre o Parlamento Estadual 
e o cidadão. Mas, a partir de 2019 a Rádio começou, de fato, cumprir seu 
papel social sendo reconhecida também como uma agência de notícias 
diante da produção e divulgação de boletins jornalísticos com conteúdo 
dos trabalhos desenvolvidos pelos 24 deputados estaduais.

A Rádio ALEMS tem como prioridade as transmissões ao vivo das sessões 
plenárias e solenes, além das reuniões de comissões parlamentares. A 
programação da Rádio é marcada também pela valorização da cultura local, 
por meio de programas musicais. Além disso, também existem programas 
de serviço para a população de Mato Grosso do Sul que abordam temas 
atuais de saúde, economia, lazer e política.  

O conteúdo publicado está disponível para download gratuito, no formato 
MP3, e pode ser ouvido e reproduzido desde que mantenha a edição original, 
incluindo a assinatura da Rádio Assembleia. O uso do material da Rádio 
ALEMS não está vinculado ao pagamento de nenhuma verba de publicidade.
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A EXPANSÃO DA RÁDIO ALEMS
Nesses 4 anos, mesmo diante da pandemia do coronavírus e das restrições 
de biossegurança, a Rádio ALEMS conseguiu levar aos 79 municípios 
conteúdos de qualidade que foram divulgados pelas emissoras de rádio 
de todo o Mato Grosso do Sul. Desta forma, mesmo em momento de 
distanciamento, os deputados estiveram próximos dos cidadãos por meio 
do trabalho desenvolvido pela equipe da Rádio ALEMS.

Todos os dias são disponibilizados em nosso site oficial da Casa de Leis, 
no link da Rádio Assembleia, em média, cinco boletins jornalísticos que 
retratam o trabalho parlamentar. Cada um desses boletins possui cerca de 
2 minutos e meio de duração, o que representa a inserção semanal gratuita 
de mais de uma hora de conteúdo legislativo.

Nesses 4 anos a Rádio ALEMS proporcionou aos deputados estaduais mais 
de 200 horas de transmissão gratuita, nos 79 municípios de Mato Grosso 
do Sul. De acordo com pesquisa da Kantar IBOPE Media, maior empresa de 
mensuração de audiência e investimento publicitário em toda a América 
Latina, 80% da população brasileira está conectada ao rádio.

Portanto, em Mato Grosso do Sul, a Rádio ALEMS impacta mais de 500 mil 
pessoas por meio dos boletins e conteúdos jornalísticos produzidos pelos 
servidores da Casa e reproduzidos a custo zero ao Poder Legislativo. 
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PROGRAMAÇÃO FIXA DA RÁDIO ALEMS
∞  PROGRAMA DIRETO AO ASSUNTO: Espaço concedido, 

exclusivamente, ao parlamentar onde abordamos assuntos diversos 
de total relevância à população de Mato Grosso do Sul. 

∞  PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL: Programa que aborda temas de saúde 
com especialistas no assunto. 

∞  PROGRAMA ESTÚDIO ALEMS: Programa que une arte e bate-papo 
sobre carreira, vida e música clássica. Na estreia, o Programa trouxe  
Plínio Fernandes, violonista cujo primeiro álbum, intitulado Saudade, 
chegou ao primeiro lugar da música clássica mundial.

∞  AGENDA CULTURAL: Vai ao ar nos finais de semana com agenda 
de eventos, gratuitos, que acontecem em todas as cidades de Mato 
Grosso do Sul. 

∞  TALENTO REGIONAL: Programa que valoriza a música regional sul 
mato-grossense. Espaço destinado a artistas do nosso Estado.

∞  BOLETINS INFORMATIVOS: Produzidos de segunda a sexta-feira 
com conteúdo exclusivo da trabalho parlamentar. 

Todos esses programas são enviados à rádios parceiras que, de forma 
gratuita, veiculam os conteúdos produzidos inteiramente pela equipe da 
Rádio ALEMS. 
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EQUIPE DA RÁDIO ALEMS
∞  COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO E CONTEÚDO: 

Karine Cortez

∞  EDITORES: 
Antonio Paes 
Marcelo Ortiz

∞  REPÓRTERES: 
Carolina Assis 
Fabiana Garritano 
Lilian Veron 
Regiane Ribeiro

∞  LOCUTOR: 
Nivaldo Mota

∞  COORDENADORA DA RÁDIO ALEMS: 
Karine Arruda Cortez
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Estão sob responsabilidade da Gerência de Site e Mídias Sociais conteúdos 
jornalísticos do Site Institucional da Assembleia Legislativa e a gestão das 
contas das Mídias Sociais das quais a ALEMS participa. São divulgados 
materiais oficiais na Agência de Notícias, Banco de Imagens, canais do 
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e Flickr (conteúdo 100% 
orgânico, sem ônus à ALEMS). 

A gerência também atualiza o Histórico da ALEMS no site, a intranet (na 
área de notícias) e produz a newsletter semanal Ação ALEMS, bem como, 
em parceria com a Rádio ALEMS, o podcast Falando da Casa, disponível 
no canal oficial da Casa de Leis na plataforma Spotify. Páginas multimídias 
temáticas e livros digitais também estão entre os materiais produzidos pela 
equipe da gerência. 

GERÊNCIA DE SITE E 
MÍDIAS SOCIAIS ALEMS
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SITE ALEMS 
Criado em 1º de agosto de 2002, o Portal Institucional da ALEMS reúne as 
atividades desenvolvidas pelos 24 deputados estaduais, constituindo-
se um canal de consulta e prestação de serviços à população. Promove, 
assim, a transparência no setor público, com a contínua prestação de 
contas à sociedade.

 
DADOS GERAIS – 2019 A 2022 
544.191 usuários.

Aumento de 141.610 para 189.952 - janeiro a dezembro 2022 - 25,44% de 
aumento somente em 2022. 
2.755.872 páginas visualizadas. 
de 652.835 para 673.801 - janeiro a dezembro 2022. 

PÁGINAS MAIS VISTAS: 
1ª – Página Principal – Notícias 35,71% 
2ª – Partidos/Lista 2,76% 
3ª – TV Assembleia 2,69% 
4ª – Agência de Notícias 1,53% 
5ª – Ordem do dia 1,35% 

Nossa audiência é composta por 51,8% de mulheres e 48,2% de homens, 
sendo que 87,59% se encontram no Brasil, seguidos de pessoas que acessam 
o site a partir da Indonésia (4,80%) e Estados Unidos (3,47%). No Brasil, a 
maioria de visitantes está em Mato Grosso do Sul (62,62%), seguida por São 
Paulo (9,53%) e Brasília (6,62%). Em nosso Estado, depois de Campo Grande 
(43%), os acessos partiram de Dourados 3,74%, Três Lagoas 1,15% e Ponta 
Porã 0,66%, na maioria.

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS
Com o propósito de garantir a cobertura jornalística das atividades 
institucionais, na Agência de Notícias são divulgados textos que são utilizados 
pelos veículos de Comunicação, órgãos públicos e entidades em geral.  

Entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, foram produzidas 5.491 matérias na 
Agência de Notícias. No total, 42.072 páginas foram visualizadas nesta seção. 
 
Entre 1º de janeiro e 21 de dezembro de 2022 foram produzidas 1.299 notícias.
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TOP 3 NOTÍCIAS MAIS ACESSADAS NO PERÍODO

Os destaques das notícias foram matérias sobre as campanhas 
institucionais realizadas pela ALEMS:

1º  Eleições 2022: Confira 
quem são os deputados 
estaduais eleitos por MS – 6.661 
visualizações 
 
2º  Cobrança de empréstimos 
consignados poderá ser 
suspensa por 90 dias 
– 2.989 visualizações 
 
3º  Abril Verde: ALMS participa 

das ações que visam à redução de acidentes de trabalho – 2.512 
visualizações

 

BANCO DE IMAGENS
O registro fotográfico das sessões plenárias, reuniões, audiências públicas, 
sessões solenes e outros eventos institucionais pode ser acessado 
diretamente no portal institucional da ALEMS. 

Foram criadas 1043 novas galerias no Banco de Imagens (220 somente 
em 2022), o que totaliza mais de 30.000 fotos em 4 anos.  

PÁGINAS ESPECIAIS
No ano de 2019, a seção 
Especial foi acrescentada 
à área da Comunicação, 
reunindo páginas  
multimídias temáticas,  
a saber:

https://www.al.ms.gov.br/Noticias/126923/b-eleicoes-2022-b-confira-quem-sao-os-deputados-estaduais-eleitos-por-ms#
https://www.al.ms.gov.br/Noticias/126923/b-eleicoes-2022-b-confira-quem-sao-os-deputados-estaduais-eleitos-por-ms#
https://www.al.ms.gov.br/Noticias/126923/b-eleicoes-2022-b-confira-quem-sao-os-deputados-estaduais-eleitos-por-ms#
https://www.al.ms.gov.br/Noticias/97694/cobranca-de-emprestimos-consignados-podera-ser-suspensa-por-90-dias
https://www.al.ms.gov.br/Noticias/97694/cobranca-de-emprestimos-consignados-podera-ser-suspensa-por-90-dias
https://www.al.ms.gov.br/Noticias/97694/cobranca-de-emprestimos-consignados-podera-ser-suspensa-por-90-dias
https://www.al.ms.gov.br/Noticias/97694/cobranca-de-emprestimos-consignados-podera-ser-suspensa-por-90-dias
https://www.al.ms.gov.br/Noticias/90964/babril-verde-b-alms-participa-das-acoes-que-visam-a-reducao-de-acidentes-de-trabalho
https://www.al.ms.gov.br/Noticias/90964/babril-verde-b-alms-participa-das-acoes-que-visam-a-reducao-de-acidentes-de-trabalho
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Também foram lançados cinco livros digitais com temáticas ligadas aos 
direitos humanos e acesso gratuito. Desde à concepção das histórias à 
criação dos personagens, os ebooks foram produzidos pela equipe da 
gerência. São eles:

MÍDIAS SOCIAIS
  FACEBOOK

A página oficial da Assembleia Legislativa no Facebook foi criada dia 4 
de novembro de 2014. Foram produzidos cerca de 1.000 posts por ano 
– totalizando 4.000 publicações nos 4 anos. No mesmo período, foram 
registradas cerca de 150.000 interações com a página.

DADOS GERAIS 
Aumento de 2.397 seguidores (janeiro de 2019) para 7.820 seguidores 
(dezembro/2022). Evolução no período: + 226%. 
 
Nossa audiência é formada por 53,67% de mulheres e 46,33% de 
homens, que acessam a página a partir também de Paraguai e Portugal 
(os dois países com maiores acessos além do Brasil). 

Em Mato Grosso do Sul, nossa audiência está principalmente em 
Campo Grande, seguida de Dourados e Três Lagoas, além das demais 
cidades.
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 AO VIVO

Em 2019, as lives feitas pela 
Casa de Leis atingiram mais 
de 130 mil pessoas, que 
acompanharam audiências 
públicas, reuniões da 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJR), 
sessões plenárias, entre 
outras solenidades. Em 2020, 
durante a fase mais aguda da 
pandemia, todas as sessões 
plenárias também passaram a 
ser transmitidas pelo canal. 

De 1º janeiro a 14 dezembro de 2022, foram mais de 265 horas de 
transmissões ao vivo. 

  INSTAGRAM
O canal da ALEMS foi criado em outubro de 2017. Por meio de vídeos, 
fotos, enquetes e os chamados “stories”, nossa audiência pode conhecer 
também o dia a dia no Parlamento. Criamos a “bonequinha” digital da 
ALEMS, que periodicamente traz algum recado aos cidadãos. Juntamente 
com as chamadas “trends” e os “memes” com a participação de servidores, 
ampliamos o alcance e motivamos a participação do público.  
 
DADOS GERAIS 
Aumento de 6.706 seguidores 
(2019) para 9.781 seguidores 
(dezembro/2022). Evolução 
no período: + 46%. 

Nosso público é formado 
por maioria de mulheres 
(52%). Homens: 47%. Os 
acessos são provenientes, 
principalmente, a partir de 
Campo Grande, Dourados e 
Ponta Porã. 
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   WHATSAPP
O canal oficial da ALEMS foi 

ativado em novembro de 2018. 
Além da divulgação das atividades 
parlamentares, a ferramenta permite 
a segmentação de público, com 
envio de mensagens direcionadas a 
por meio das listas de transmissões.

 
1382 destinatários cadastrados 
 

   TWITTER
A Assembleia Legislativa participa do Twitter desde setembro de 

2017, com postagens relacionadas às votações, eventos e conteúdos 
institucionais. 

 
DADOS GERAIS 
Aumento de 289 seguidores (janeiro de 2019)  
para 976 seguidores (dezembro/2022).  
Evolução no período: + 238%. 

NEWSLETTER AÇÃO ALEMS
Toda semana, os 1402 usuários cadastrados recebem por e-mail o resumo 
da semana das atividades legislativas. A primeira edição da newsletter foi 
produzida em junho de 2012. A partir de 2019, já com o nome Ação ALEMS, 
continuou reunindo informações relevantes ao cidadão, como: resultados 
das votações, reportagens e conteúdos especiais. Com 166 edições, a 
newsletter também pode ser acessada a partir do site oficial.

PODCAST FALANDO DA CASA
Em 2019, foi lançado o podcast oficial da ALEMS, com a proposta de apresentar 
o Poder Legislativo de forma inovadora e descontraída. Os episódios são 
produzidos em parceria com a coordenadoria da Rádio ALEMS.
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DADOS GERAIS 
27 episódios –  
299 minutos. 
Entre os ouvintes:  
Mulheres – 52% 
Homens – 45%

ORIGEM (CIDADES) 
- Brasil – 50% 
- Estados Unidos – 39%

           FLICKR
A ALEMS faz parte do Flickr desde 2017 e este canal tem utilização 
documental, com a disponibilização de fotos históricas e dos deputados 
de todas as legislaturas. O canal também é fonte de pesquisa para 
profissionais da imprensa, estudantes e população em geral.

DADOS GERAIS 
Total de acessos: 80.200 – dezembro de 2022.  
Fotos publicadas: 933.  
Álbuns: 40.  

INTRANET
A página principal, que reúne notícias de interesse do servidor da ALEMS, 
é abastecida por textos e fotos produzidos pela gerência. Os dados 
estatísticos e a manutenção da área são de responsabilidade da Gerência 
de Informática da Casa de Leis. 
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EXPEDIENTE DESTE 
BALANÇO  
∞  SUPERVISÃO: Fabiana Silvestre 
∞  REDAÇÃO: Michel Dávila  
∞  PESQUISA: Michel Dávila e Rázia Krug 
∞  IDENTIDADE VISUAL: Luciana Kawassaki 
∞  FOTOS: Luciana Nassar e Wagner Guimarães 
∞  REVISÃO: Fabiana Silvestre 

QUEM FAZ PARTE DO 
SITE E DAS MÍDIAS 
SOCIAIS DA ALEMS 
 
     Aline Kraemer 
     Christiane Mesquita  
     Fernanda Kintschner  
     Giusepe Favieri 
     Gláucia Jandre  
     Gabriela Rufino 
     Heloíse Gimenes  
     Jacqueline de Barros 
     Jonatan Barbosa Junior 
     Leônidas dos Santos Rocha 
     Luciana Nassar 
     Luciana Kawassaki 
     Lúcio Marcos Rocha da Silva 
     Luís Gustavo dos Reis Del Pino 
     Michel Angelo Batista Dávila 
     Osvaldo dos Passos Pereira Júnior 
     Rázia Zocal Krug 
     Wagner Guimarães

 





35

Mesa Diretora
Paulo Corrêa (Presidente) 

Neno Razuk (1º Vice-presidente)
Antonio Vaz (2º Vice-presidente)

Zé Teixeira (1º Secretário)
Herculano Borges (2º Secretário)

Pedro Kemp (3º Secretário)

Amarildo Cruz 
Barbosinha 

Cabo Almi (em memória) 
Capitão Contar 
Coronel David  

Eduardo Rocha (licenciado) 
Evander Vendramini 

Felipe Orro 
Gerson Claro 

Jamilson Name 
João Henrique 

Lidio Lopes 
Londres Machado 

Lucas de Lima 
Mara Caseiro 
Marçal Filho 

Marcio Fernandes 
Onevan de Matos (em memória) 

Paulo Duarte (Suplente) 
Professor Rinaldo 
Renato Câmara

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DE MATO GROSSO DO SUL

11ª LEGISLATURA



SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

https://www.facebook.com/assembleiams
https://al.ms.gov.br/Newsletter
https://al.ms.gov.br/TvAssembleia
https://al.ms.gov.br/RadioAssembleia
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=556733896393
https://www.instagram.com/assembleiams/
https://twitter.com/assembleia_ms
https://www.youtube.com/c/assembleialegislativadems
https://www.flickr.com/photos/assembleiams

