
 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

NOME: Luciana Franco Nunes de Almeida 
CARGO: Coordenadora de Comunicação 
E-MAIL INSTITUCIONAL: luciana.franco@docasdoceara.com.br 
TELEFONE INSTITUCIONAL: (85) 3266-8897 / 98439-2049 
 
FORMAÇÃO 

CURSO: Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo 
PERÍODO: Concluído em 07/08/2006 
INSTITUIÇÃO: Iniciado na Faculdade Braz Cubas (SP) e concluído na Faculdades 
Nordeste – Fanor (CE) 
 

EXPERIÊNCIAS 

EMPRESA: Clínica de Estética Dr. Juan León 
PERÍODO: 2019 
ATIVIDADES: Planejamento de Comunicação, produção de textos e imagens, 
articulação com a imprensa e cobertura de eventos. 
 
EMPRESA: Campanha para Deputado Estadual de Fernando Torres (Fernandão) 
PERÍODO: 2018 
ATIVIDADES: Coordenadora de Comunicação, ficando responsável pelo planejamento, 
produção de textos e material informativo, além de captação de imagens e cobertura 
de eventos em Fortaleza e no interior do Ceará. 
 
EMPRESA: Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) 
PERÍODO: 10/2008 – 10/1017 
ATIVIDADES: Especialista de Comunicação (Assessoria de Imprensa e Gestão de 
Conteúdos) com participação na implantação de novos canais internos de Comunicação, 
redação e edição de dois informativos (Stakeholders e Comunidade), acompanhamento 
e validação de clipping diário (com entrega por meio de uma prestadora de serviço na 
área), atualização de mailing de imprensa (local, nacional e trade siderúrgico), 
coordenação da imprensa (local, nacional e trade) para o evento de Celebração das 
Operações da CSP, em abril de 2017 - a primeira usina siderúrgica integrada da Região 
Nordeste. 
 
Ao longo de nove anos de serviço prestado para a siderúrgica, foi possível também 
acompanhar o processo de supressão vegetal da área em que a obra foi erguida; a 
solenidade de início das obras de terraplenagem, com a presença da então presidente 
Dilma Rousseff, em agosto de 2011; o resgate da fauna e da flora; exposições do projeto 
em universidades e órgãos públicos (Governo do Estado do Ceará, Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo do Amarante e Prefeitura Municipal de Caucaia) e audiências públicas 
nas comunidades do entorno do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP); fases 
importantes da obra, como as cerimônias de cravação das primeiras estacas de concreto 
e de assentamento de tijolos refratários do Alto-Forno nº 1, entre tanto outro marcos.  



 

 
O resultado de estudos socioeconômicos encomendados pela CSP e iniciativas como o 
Programa de Desenvolvimento Regional (PDR), Programa de Encaminhamento ao 
Trabalho (PET) e o Programa Ideia da Gente, por exemplo, também tiveram minha 
participação tanto nas apresentações como na divulgação na mídia local.  
 

EMPRESA: Câmara dos Deputados / Gabinete do Deputado Federal Raimundo Gomes 
de Matos 
PERÍODO: 05/2066 – 09/2008 
ATIVIDADES: Assessoria de Imprensa, responsável pela elaboração de informativos de 
campanha para segmentos variados, monitoramento da imprensa escrita, elaboração 
de notas personalizadas para colunistas e editorias de interesse – tornando o 
assessorado importante referência na mídia -, agendamento e acompanhamento de 
entrevistas em rádios, jornais e emissoras de televisão. 

 

EMPRESA: DivulgAção 
PERÍODO: 2006 
ATIVIDADES: Assessoria de Imprensa para a conta da Petrobras (regional) e para o 
evento InfoBrasil, pautando as redações locais, apoiando os entrevistados e 
acompanhando as notícias dos clientes por meio do clipping. 

 

EMPRESA: Via de Comunicação 
PERÍODO: 2005 
ATIVIDADES: Assessoria de Imprensa para eventos culturais apoiados pelo Governo do 
Estado do Ceará, a exemplo da Festa do Livro e da Leitura de Aracati e Festival de Jazz 
& Blues de Guaramiranga. O trabalho realizado teve como foco, também, a imprensa 
nacional. 

 

EMPRESA: Revista Fale! 
PERÍODO: 2005 
ATIVIDADES: Entrevistas e redação para duas reportagens de capa: “Mulheres 
Superpoderosas” e “60 anos do senador Tasso Jereissati”. Nesta última, incluiu 
entrevistas com diversas personalidades das áreas política e empresarial (nacional e 
local). 

 
 
EMPRESA: Revista Life Estilo 
PERÍODO: 2002-2006 
ATIVIDADES: Redação de entrevistas presenciais e por telefone, além de coberturas 
nas áreas sociais, de gastronomia e moda. 

 



 

EMPRESA: Diário do Nordeste 
PERÍODO: 1995-2004 
ATIVIDADES: Repórter de Economia, com passagem também nas editorias de Cidade, 
Caderno 3 (Cultura), Viva (Saúde), Eva (Feminino), Regional (Interior), Esporte, Polícia, 
Política, Turismo, Infantil e cadernos especiais. Simultaneamente, durante seis anos, 
redatora na coluna social Lêda Maria. Entre as coberturas jornalísticas fora do Ceará: 
Fashion Rio 2003, coletiva da Petrobras no Rio de Janeiro (sobre investimentos na área 
ambiental), coletiva com o então presidente da Nestlé no Brasil, Ivan Zurita, em São 
Paulo, e Feira Internacional da Indústria Têxtil (Fenit), em São Paulo. 

EMPRESA: Emissoras de TV e Rádio 
PERÍODO: 1996 
ATIVIDADES: Repórter na TV Jangadeiro (Canal Popular), TV Cidade, TV Ceará, TV 
Verdes Mares e Rádio AM Assunção.  

 

OUTROS 

_______________________________________________________________________ 

Curso sobre Marketing Político Eleitoral com o consultor Carlos Manhanelli; palestras 
“Liderança e Performance” com Tim Gallwey (precursor do coaching); Gestão do 
Tempo” com Márcio Zeppelini; e “Estratégias para o Desenvolvimento de Oportunidades 
de Negócios”, com o consultor Durval Vieira de Freitas; workshop sobre Siderurgia com 
o palestrante Ernandes Rizzo (mestre e doutor em Engenharia Mecânica na área de 
materiais e processo de fabricação (UNICAMP e The University of Iowa); Media Training 
com Yara Peres (vice-presidente da CDN Comunicação); minicurso “Storytelling para 
Resultados” com o consultor Max Franco; e curso de fotografia pela Canon College, 
entre outros. 

Contribuições profissionais 

 Redação, seleção de fotos e edição do Relatório de Atividades 2012, um livro 
de 124 páginas para a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento da Câmara dos Deputados. 

 Redação e edição do Manual de Conduta e Relacionamento com a Imprensa 
para a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). 

 Redação do Manual de Redação e Estilo da Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP).  

 


