MANUAL MAILING
O mailing é uma ferramenta indispensável na comunicação organizacional e/ou institucional.
Por meio dela, os profissionais de comunicação têm acessso a jornalistas dos mais diversos veículos e
editorias. Mesmo com toda tecnologia facilitadora de contato, como whatsapp, facebook, dentre outros,
o velho contato telefônico, um email dirigido faz a diferença para os profissionais que encaminham
pautas aos meios noticiosos.
A UFSCar conta com diversos mailings, de acordo com a especificidade de seus produtos de
comunicação. O “Notícias UFSCar”, “Comunicado” e “Portarias”, por exemplo, são veículos de
comuicação interna e o seu mailing abrange basicamente as categorias docente, técnicoadministrativos, pós-graduação, graduação, todas elas divididas por campus, e gradução da Educação a
Distância. Essa divisão resulta na transmissão da mensagem a um público específico. A
responsabilidade desses mailings é da Secretaria de Informática (Sin), porém as categorias estão
disponíveis no SACI.
No caso dos releases, também é interesse da CCS o envio do material a jornalista/veículos que
têm maior possibilidade de se interessar pelo assunto. O release (ou press release) é uma ferramenta
que consiste na divulgação de um fato (acontecimento, evento etc) que se pretende que os veículos de
comunicação divulguem. Ele é direcionado a jornalistas nos mais diversos cargos dentro de órgão de
imprensa. A lista de jornalistas e veículos, com dados como nome, telefone e email é chamada de
mailling. A seleção pode se dar de diversas formas, por exemplo: por região, por estado, por mídia (TV,
rádio, internet jornal, revista, agência etc), editorias, entre outras.
Em fevereiro de 2016, a CCS elaborou uma nova lista de mailings. Por meio do sistema
oferecido pela empresa Maxpress, foram feitos diversos mailings, de acordo com a necessidade da
Coordenadoria. As 65 listas foram criadas sob duas frentes:
- Editorias: visando atender a um assunto específico abordado pelos meios de comunicação, o que
facilita o envio de material de acordo com seu conteúdo;
- Localidade: com o intuito de atender determinada região geográfica, o que contribui para o envio de
material com assunto relacionado à determinada localidade.
Nas duas listas estão inclusas todas as mídias disponíveis (rádio, TV internet, impresso, agência
de notícias) e as categorias editor, repórter, pauta. Na lista estão disponíveis os seguintes campos: nome
do veículo, nome do contato, email, telefone e cidade.
Como citado, na lista de editorias a escolha se deu por meio de assuntos abordados pelos meios
noticiosos e estão inclusos veículos de todo o país. Já no caso da lista de localidades, estão incluídas
todas as editorias. Também nessa lista, a divisão se deu da seguinte forma: Regiões Nordeste, Norte e
Centro-Oeste; cada estado das regiões Sul e Sudeste; e macro e micro regiões do Estado de São Paulo,
incluindo as que se localizam os campi da UFSCar.
Abaixo, seguem as duas grandes categorias de lista: por editoria e por localidade. Na primeira
estão citadas todas as subeditorias de cada editoria, o que facilita a relação da pauta a ser trabalhada
com o assunto presente em cada editoria. Na lista de localidades, estão citadas as cidades nos maillings
das micro e macro regiões do Estado de São Paulo. Em todas elas há o número que corresponde ao total
de contatos dentro de cada mailling.
Também foram incorporados na lista os mailings que já estavam disponíveis no Sistema de
Apoio à Comunicação Integrada (SACI) da CCS e que não são feitos por meio da Maxpress.
Profissionais da imprensa que tenham interesse em integrar ums dos mailings da CCS podem se
cadastrar diretamente pelo site da Unidade, em www.ccs.ufscar.br, no link “Mailing”. A inserção de
novos integrantes da imprensa também pode ser feitas por contato direto com os assessores ou com a
secretaria da Unidade. Esses mailings podem ser atualizados perioriodicamente como forma de manter

a atualização dos contatos e ampliar a quantidade de veículos/profissionais cadastrados.
MAILLING POR EDITORIAS
Administração (147):
condomínio,
franquia
fundos de pensão,
gestão pública,
gestão social,
hospitalar,
política ambiental,
políticas públicas.
AgIFES (3)
Agropecuária (553):
açuçar e etanol,
agricultura,
agroecólico,
agroindústria,
agronegócios,
avicultura,
café,
caprino,
carne,
equinocultura,
fruticultura,
insumos e máquinas agrícolas,
milho,
ovino,
pecuária,
soja e algodão,
sucroalcooleiro,
sucroenergético,
suinocultura.
Alimentação (283):
dieta,
nutrição,
panificação
Andifes (3)
Artes plásticas (227):
cerâmica,
escultura,
exposições,
mercado de luxo,

pinturas.
AscomIFES (80)
Audio/video (116):
boardgames,
dvd,
games de esportes,
games infantis,
games,
vídeo,
videogame.
AUGM (2)
AULP (1)
Automóveis (664):
acessórios,
autopeças,
carros antigos,
importados,
mercado de luxo,
off-road,
táxi.
CCS/Rádio - Estagiários e Bolsistas (17)
CCS/Rádio - Funcionários (7)
Cidades (1.086):
estado,
interior,
local,
mobilidade urbana,
municípios,
políticas públicas,
previsão do tempo,
região,
saneamento básico,
segurança pública,
trânsito.
Ciência tecnologia (617):
astronomia,
ciência,
inovação,
livros técnicos,
saúde,

tecnologia móvel,
tecnologia nuclear,
tecnologia.
Comportamento (729):
amor,
astrologia,
charutos,
esoterismo,
estilo de vida,
estilo,
etiqueta,
infantil,
lgbt,
maçonaria,
morte, sociologia,
numerologia,
paternidade,
piercing,
sexo,
tatuagem,
terceira idade.
Construção/arquitetura (442):
arquitetura,
construção civil,
esquadrilhos/vidros,
iluminação,
imóveis,
infraestrutura,
marcenaria,
mercado de luxo,
mercado imobiliário,
obras públicas,
urbanismo.
Cultura (1.482):
artes,
carnaval,
dança,
espetáculos,
geek,
geral,
história,
infantil,
judaica,
literatura,
livros infantis,
livros,

poesia,
pop,
popular,
punk,
quadrinhos,
religiosa,
romance,
teatro infantil,
teatro,
terceira idade.
Ecologia/meio ambiente (454):
ecologia,
ecoturismo,
meteorologia,
saneamento básico.
Economia e finanças (1.357):
agrícola,
bolsa de valores,
comércio exterior,
comércio,
empreendedorismo,
infraestrutura,
investimentos,
livros técnicos,
macroeconomia,
mercado de capitais
mercado financeiro,
mercado,
pessoais.
Educação (504):
ensino fundamental,
ensino superior,
filosofia
geografia,
história,
infantil,
inglês,
língua portuguesa,
matemática,
mba,
pré escola,
vestibular.
Empresas (338):
automobilística,
automotiva,

cooperativismo,
empreendedorismo,
fornecedor,
franquia,
gestão empresarial,
livros técnicos,
mercado.
Energia (107):
biodiesel,
bioenergia,
elétrica,
eólica,
nuclear,
solar.
Esportes (2.810):
amador,
aquáticas,
aquáticos,
artes marciais,
atletismo,
automobilismo,
aventura,
badminton,
basquete,
beisebol,
bicicross,
bike,
bmx,
bodyboard,
boxe,
bungee jump,
caminhada,
campismo,
canoagem,
ciclismo,
copa,
corrida de rua,
corridas,
crossfit,
equestres,
equitação,
escalada,
fitness,
fórmula 1,
fórmula indy,
fórmula mundial,
fórmula truck,

futebol americano,
futebol de praia,
futebol,
futsal,
geral ,
ginástica,
golfe,
gp,
handebol,
hipismo,
hóquei,
ironman,
jiu-jítsu,
judô,
kart,
kite surf,
luta livre, polo,
lutas profissional,
maratona,
mergulho,
mma,
montanhismo,
moto,
motocicletas,
motociclismo,
motocross,
mountain bike,
muay thai,
musculação,
natação,
náutico,
off-road,
olímpiadas,
olímpicos,
outdoor,
paraolímpicos,
parapente,
paraquedismo,
pesca,
pilates,
poker,
poliesportivo,
radicais,
rafting,
rally,
rappel,
rugby,
salto em distância,
skate,

snowboard,
squash,
stand-up paddle,
stock car,
surf,
taekowondo,
tai chi chuan,
tênis,
tiro,
travessias,
triathlon,
trilhas,
turfe,
ultramaratona,
vela,
velocidade na terra,
velocidade no asfalto,
vôlei,
wake board,
windsurf.
Geral (12.310)
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Indústria (416):
aço,
agropecuária,
alimentícia,
alimentos
alumínio,
ar condicionado,
automobilistica,
automotiva,
bebidas,
beleza,
borracha,
calçados,
canavieira,
celulose e derivados,
cimento,
confecção,
couro,
eletroeletrônica,
eletrônica,
embalagens flexíveis,
embalagens,
equipamentos,
farmacêutica,

forjaria,
fundição,
gráfica,
higiene,
leite,
limpeza,
máquinas agrícolas,
máquinas,
marcenaria,
mecânica,
mercado de luxo,
metais,
metalurgica,
mineração,
moveleira,
naval,
papel e celulose,
pesca,
petróleo,
petroquimica,
pets,
plásticos,
refrigeração,
siderurgica,
soldagemaviação,
sucroenergético,
têxtil,
usinagem,
vidros.
Infantil (189):
bebês,
gestantes.
Informática (197):
broadcast,
games,
hardware,
internet,
t.i.
tecnologia.
Internacional (313):
américa latina,
europa.
Jurídico (197):
audiência pública,
direito ambiental,

direito desportivo,
direito eleitoral,
direito empresarial,
direito previdenciário,
direito trabalhista,
direito tributário,
direitos,
legislação.
Mailing CCS (606)
Medicina (334):
alternativa,
bioética,
cardiologia,
cirurgia plástica,
coloproctologia,
dermatologia,
endocrinologia,
esportiva,
fisioterapia,
fonoaudiologia,
gastroenterologia,
genética,
ginecologia,
gravidez,
hematologia,
hemoterapia,
infectologia,
livros técnicos,
neonatal,
neurociência,
nuclear,
obstetrícia,
odontologia,
oftalmologia,
oncologia,
ortomolecular,
ortopedia,
pediatria,
plantas medicinais,
psicologia,
psicopedagogia,
psiquiatria,
puericultura,
radiologia,
terapia ocupacional,
terapias alternativas,
terceira idade,

traumatologia,
vascular,
veterinária.
Música (418):
alternativa,
axé,
blues,
bossa nova,
clássica,
concertos,
country,
eletrônica,
forró,
funk,
geral,
gospel,
heavy metal,
hip hop,
infantil,
instrumental,
jazz,
mpb,
pop rock,
pop,
punk,
rap,
reggae,
rock,
samba,
sertanejo.
Opinião (99)
Política (1.250):
econômica,
eleições,
governamentais,
internacional,
local,
nacional,
pública,
rural.
Química (102):
biodiesel,
borracha,
cloro,
combustíveis,

embalagens flexíveis,
gás,
mineral,
petróleo,
petroquimica,
plásticos,
tintas.
Rádio Universitárias (44)
Recursos humanos e trabalho (347):
cargos e salários,
carreira,
concursos,
cursos,
empregos,
fundos de pensão,
gestão,
previdência,
segurança,
sindical,
terceira idade.
Saúde (1.045):
atividade física,
bem estar,
estilo de vida,
fitness,
gravidez,
infantil,
lgbt,
masculina,
plus size,
qualidade de vida,
serviço público,
terceira idade.
Sustentabilidade (270)
Transporte (589):
aéreo,
aviação,
bicicleta,
blindados,
caminhões,
cargas,
ferroviário,
logística,
marítimo,

mercado de luxo,
motos,
náutico,
ônibus,
rodoviário,
táxi.
Terceiro setor (240):
cidadania,
inclusão social,
responsabilidade social,
ação social,
direitos humanos,
movimentos sociais,
sócio-ambiental.
Turismo (783):
cruzeiros,
ecoturismo,
Enotorismo,
espeleoturismo,
hotelaria,
lgbt,
livros,
mercado de luxo,
ny,
terceira idade,
turismo de aventura,
turismo de negócios,
viagem gastronômica,
viagem.
Tv e rádio (318):
animação,
broadcast,
filmes,
novelas,
rádio,
séries.

MAILING POR LOCALIDADES
Araçatuba e Região (94):
Alto Alegre,
Andradina,
Araçatuba,
Auriflama,
Avanhandava,
Birigui,
Buritama,
Castilho,
General Salgado,
Guaraçaí,
Guararapes,
Ilha Solteira,
Ilha Solteira,
Lavínia,
Mirandópolis,
Penápolis,
Pereira Barreto,
Presidente Bernardes,
Santo Antônio do Aracangua,
Valparaíso.
Araraquara e Região (76):
Américo Brasiliense,
Araraquara,
Borborema,
Fernando Prestes,
Itápolis,
Matão,
Nova Europa,
Santa Ernestina,
Tabatinga,
Taquaritinga.
Araras e Região (64):
Araras,
Conchal,
Cordeirópolis,
Iracemápolis,
Leme,
Limeira,
Santa Gertrudes.
Bauru e Região (181):
Agudos,

Bariri,
Barra Bonita,
Bauru,
Dois Córregos,
Duartina,
Getulina,
Guaiçara,
Guaimbê,
Iacanga,
Igaraçu do Tietê,
Itapuí,
Jaú,
Lençóis Paulista,
Lins,
Pederneiras,
Pirajuí,
Pongaí,
Promissão.
Buri e Região (78):
Angatuba,
Apiaí,
Barão de Antonina,
Barra do Chapéu,
Boituva,
Campina do Monte Alegre,
Capão Bonito,
Cerquilho,
Cesário Lange,
Guareí,
Itaberá,
Itapetininga,
Itapeva,
Itaporanga,
Itararé,
Laranjal Paulista,
Nova Campina,
Ribeirão Branco,
Taquarituba,
Tatuí.
Campinas e Região (874):
Aguaí, Capivari,
Águas de Lindóia,
Águas de São Pedro,
Americana,
Amparo,
Araras,
Atibaia,

Bom Jesus dos Perdões,
Bragança Paulista,
Cabreúva,
Caconde,
Campinas,
Campo Limpo Paulista,
Capivari,
Casa Branca,
Conchal,
Cordeirópolis,
Cosmópolis,
Divinolândia,
Echaporã,
Elias Fausto,
Engenheiro Coelho,
Espírito Santo do Pinhal,
Estiva Gerbi,
Holambra,
Hortolãndia,
Indaiatuba,
Itapira,
Itatiba,
Itupeva,
Jaguariúna,
Jarinu,
Joanópolis,
Jundiaí,
Leme,
Limeira,
Louveira,
Mococa,
Mogi-Guaçu,
Mogi-Mirim,
Monte Mor,
Nova Odessa,
Paulínia,
Pedra Bela,
Pedreira,
Piracaia,
Piracicaba,
Pirassununga,
Porto Ferreira,
Rafard,
Rio Claro,
Rio das Pedras,
Santa Bárbara D'oeste,
Santa Cruz das Palmeiras,
Santo Antônio de Posse,
Santo Antônio do Jardim,

São João da Boa Vista,
São José do Rio Pardo,
São Pedro,
São Sebastião da Grama,
Serra Negra,
Socorro,
Sumaré,
Tambaú,
Valinhos,
Vargem Grande do Sul,
Várzea Paulista.
Centro-Oeste (2.437):
Distrito Federal
Goiás
Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso.
Correspondentes Estrangeiros (44):
Afp- Agence France-Presse,
Agência Efe S/A/Espanha,
Ap - Associated Press/Eua,
Aptn-Associated Press Television News/Eua,
Bloomberg News/Eua,
Efe:Agro Brasil/Espanha,
El Economista América/Espanha,
El Economista América/Espanha,
Nhk- Japan Broadcasting,
Reuters Tv/Inglaterra,
Thomson Reuters/Inglaterra,
World Packaging News/Eua.
Espírito Santo (402)
Grande São Paulo (590):
Arujá,
Barueri,
Barueri,
Caieiras,
Caieiras,
Carapicuíba,
Cotia,
Diadema,
Embu-Guaçu,
Embu,
Ferraz de Vasconcelos,
Francisco Morato,
Franco da Rocha,
Guarulhos,

Itapecerica da Serra,
Itapevi,
Itaquaquecetuba,
Jandira,
Juquitiba,
Mairiporã,
Mauá,
Mauá,
Mogi das Cruzes,
Mogi das Cruzes,
Osasco,
Poá,
Praia Grande,
Ribeirão Pires,
Ribeirão Pires,
Santa Isabel,
Santa Isabel,
Santana de Parnaíba,
Santo André,
São Bernardo do Campo,
São Caetano do Sul,
Taboão da Serra,
Vargem Grande Paulista,
Marília e Região (121):
Assis,
Bastos,
Bastos,
Cândido Mota,
Chavantes,
Fartura,
Garça,
João Ramalho,
Marília,
Ourinhos,
Palmital,
Palmital,
Paraguaçu Paulista,
Pedrinhas Paulista,
Pompéia,
Quatá,
Ribeirão do Sul,
Rinópolis,
Santa Cruz do Rio Pardo,
Tarumã,
Tupã,
Vera Cruz,
Minas Gerais (2.145)

Nordeste (3.755)
Alagoas,
Bahia,
Ceará,
Maranhão,
Paraíba,
Pernambuco,
Piauí,
Rio Grande do Norte,
Sergipe.
Norte (1.192)
Acre
Amapá
Amazonas
Pará
Rondônia
Roraima
Tocantins
Paraná (1.174)
Piracicaba e Região (107):
Águas de São Pedro,
Capivari,
Piracicaba,
Rafard,
Rio das Pedras,
São Manuel,
São Pedro,
Tietê.
Presidente Prudente e Região (88):
Adamantina,
Dracena,
Flórida Paulista,
Iepê,
Irapuru,
Junqueirópolis,
Lucélia,
Mariápolis,
Monte Castelo,
Osvaldo Cruz,
Pacaembu,
Panorama,
Pirapozinho,
Presidente Prudente,

Presidente Venceslau,
Regente Feijó,
Santo Anastácio,
Taciba,
Tarabai,
Teodoro Sampaio,
Tupi Paulista.
Registro e Região (20):
Barra do Chapéu,
Cajati,
Cananéia,
Iguape,
Ilha Comprida,
Itariri,
Juquiá,
Miracatu.
Pariquera-Açu,
Registro.
Ribeirão Preto e Região (509):
Altinópolis,
Américo Brasiliense,
Aramina,
Araraquara,
Barretos,
Barrinha,
Batatais,
Bebedouro,
Borborema,
Brodowski,
Brodowski,
Brotas,
Cajobi,
Cajobi,
Cajuru,
Cravinhos,
Descalvado,
Dourado,
Fernando Prestes,
Franca,
Guaíra,
Guariba,
Ibitinga,
Igarapava,
Ipuã,
Itápolis,
Ituverava,
Jaboticabal,

Jardinópolis,
Matão,
Miguelópolis,
Monte Alto,
Monte Azul Paulista,
Morro Agudo,
Nova Europa,
Orlândia,
Pedregulho,
Ribeirão Bonito,
Ribeirão Preto,
Sales Oliveira,
Santa Ernestina,
Santa Rita do Passa Quatro,
Santa Rosa de Viterbo,
Santo Antônio da Alegria,
São Carlos,
São Joaquim da Barra,
São José do Rio Pardo,
Serrana,
Serrana,
Sertãozinho,
Severínia,
Tabatinga,
Taquaritinga,
Terra Roxa,
Viradouro.
Rio Claro e Região (30):
Brotas
Itirapina,
Rio Claro.
Rio de Janeiro (2.171)
Rio Grande do Sul (1.776)
Santa Catarina (881)
Santos e Região (237):
Bertioga,
Cubatão,
Guarujá,
Itanhaém,
Peruíbe,
Praia Grande,
Santos,
São Vicente.

São Carlos e Região (43):
São Carlos,
Porto Ferreira,
Ribeirão Bonito,
Santa Rita do Passa Quatro,
Dourado,
Descalvado,
São José do Rio Preto e Região (239):
Aparecida d Oeste,
Bady Bassitt,
Bálsamo,
Cardoso,
Catanduva,
Cedral,
Colina,
Estrela d Oeste,
Fernandópolis,
Guapiaçu,
Itajobi,
Jales,
José Bonifácio,
Mesópolis,
Mirassol,
Monte Aprazível,
Nhandeara,
Nova Granada,
Novo Horizonte,
Olímpia,
Ouroeste,
Palestina,
Palmares Paulista,
Palmeira d Oeste,
Pindorama,
Potirendaba,
Rubinéia,
Santa Adélia,
Santa Albertina,
Santa Fé do Sul,
São José do Rio Preto,
Tabapuã,
Tanabi,
Três Fronteiras,
Urânia,
Urupês,
Vista Alegre do Alto,
Votuporanga.
São José dos Campos e Região (263):

Aparecida,
Caçapava,
Cachoeira Paulista,
Campos do Jordão,
Caraguatatuba,
Cruzeiro,
Guararema,
Guaratinguetá,
Ilhabela,
Jacareí,
Lagoinha,
Lorena,
Paraibuna,
Pindamonhangaba,
Queluz,
Roseira,
Santa Branca,
Santo Antônio do Pinhal,
São José dos Campos,
São Luiz do Paraitinga,
São Sebastião,
Taubaté,
Tremembé,
Ubatuba.
São Paulo Capital (5.863)
São Paulo (8.923)
Sorocaba e Região (378):
Águas de Santa Bárbara,
Angatuba,
Apiaí,
Araçariguama,
Araçoiaba da Serra,
Areiópolis,
Avaré,
Barão de Antonina,
Bofete,
Boituva,
Botucatu,
Campina do Monte Alegre,
Capão Bonito,
Cerquilho,
Cesário Lange,
Conchas,
Fartura,
Guareí,
Ibiúna,

Iperó,
Itaberá,
Itapetininga,
Itapeva,
Itaporanga,
Itararé,
Itatinga,
Itu,
Laranjal Paulista,
Mairinque,
Nova Campina,
Piedade,
Pilar do Sul,
Piraju,
Porto Feliz,
Pratânia,
Ribeirão Branco,
Salto,
São Manuel,
São Miguel Arcanjo,
São Roque,
Sorocaba,
Taquarituba,
Tatuí,
Tietê,
Torrinha,
Votorantim.

