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Editorial
A Empresa

Fundada no dia 01 de março de 2012 pelo jornalista Arthur Virgílio, a AV Assessoria de Imprensa chegou ao mercado 
no intuito de trabalhar a divulgação de profissionais do esporte. Ciente que o suporte midiático é crucial hoje em 
qualquer esfera, a empresa teve diversas conquistas ao longo destes quase dois anos de criação e hoje está situada 
entre as principais referências nacionais no tocante a assessoria de imprensa esportiva, sendo o futebol o seu carro-
chefe.

Desde a sua fundação, a AV Assessoria de Imprensa teve uma evolução significativa na sua equipe. Hoje contamos 
com profissionais especializados, como: fotógrafo, design, departamento jurídico e administrativo, além de três 
jornalistas que trabalham arduamente para acompanhar a rotina dos clientes e deixá-los sempre em evidência na 
mídia.

Entre as principais atividades exercidas pela AV estão: o relacionamento profissional com a imprensa, a qualidade no 
trabalho de divulgação dos assessorados, a presença e a constante atualização das principais redes sociais e a 
manutenção de uma imagem positiva dos clientes que hoje têm uma grande projeção nacional e em alguns casos até 
internacional.

Ao longo deste informativo, você conhecerá um pouco mais dos feitos da empresa e também de todo trabalho feito 
com os mais de 50 clientes já atendidos. Feliz Natal, um próspero 2014 e continue contando com o serviço da AV 
Assessoria de Imprensa.

Equipe

Arthur Virgílio
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em 
Jornalismo em 2008/1 pela UNISUL. Possui em seu 
currículo experiências profissionais no IGEOF (assessoria 
de imprensa), ACAERT, Jornal O Estado, Rádio Guarujá, 
Jornal Notícias do Dias e Site Infoesporte. É o proprietário 
da AV Assessoria de Imprensa.
imprensa@avassessoriadeimprensa.com.br

Gustavo Neves
Graduado em Secretariado Executivo pela UNIVALI. No desporto, foi o 
correspondente de Santa Catarina em diversos sites esportivos, repórter 
da Rádio Santa Catarina AM Jovem Pan e Rádio Clube de Tijucas, além de 
membro da Assessoria de Comunicação do Figueirense Futebol Clube, 
exercendo a função de Assessor de Imprensa no período de 2008 a 2010. 
Pós-graduando em Gestão da Comunicação Pública e Empresarial pela 
Universidade Tuiuti do Paraná.
gustavo@avassessoriadeimprensa.com.br

Rafael Coelho
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em 
Jornalismo em 2011/1 pela Estácio de Sá. Com experiências 
profissionais nas mais diversas áreas, trabalhou na 
assessoria de imprensa da Fundação Cultural Badesc e na 
Fundação Catarinense de Cultura. Na área esportiva é o 
proprietário do Saque Certo, site que trabalha o tênis em 
Santa Catarina.
rafael@avassessoriadeimprensa.com.br

www.avassessoriadeimprensa.com.br

dezembro 2013       01



@AVAssessoria + 4.075 tweets

/avassessoriadeimprensa + 1850 Fotos

/avassessoriadeimprensa + 1650 Likes

/avassessoria +150 Postagens

/avassessoria +10.000 visualizações

Dados

Na Mídia

+ 2.350 Pautas emplacados + 1000 releases enviados 

Mailing + 5.000 contatos + 50 clientes atendidos

Declarações

“Sempre recebi todo o suporte 
necessário da AV Assessoria 

para aperfeiçoar a minha 
relação com a mídia em geral.
Pretendo sempre contar com 

esse tipo de serviço”

Bruno Silva

“A AV Assessoria está sendo 
fundamental para auxiliar na 
construção da minha imagem 
junto a imprensa e torcedores”

Rafael Lima

‘’Apesar de ser um trabalho recente posso dizer que me 
surpreendi positivamente pelo profissionalismo da AV Assessoria’’ 

Vinícius Eutrópio
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LinkedIn RSS

“A parceria com a AV Assessoria está sendo 
muito importante na divulgação dos meus 

novos projetos. Acredito que em 2014 
teremos um ano movimentado e com muitas 

novidades interessantes’’

Savio Bortolini
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Clientes

Algumas Pautas
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