


oa
oo

oo
 lo

o 
oo

 to
oo

o 
oa

 a
oo

o 
a.

.o
 o

o 
¡¡

 o
 o

o 
oa

. 
a 

o 
t o

o.
ro

o.
t

0
E

5? dr
 Ë

.
1ñ

 ã,1
o-

9l
 l.

I 3r g

rI
g o

o II 9' !l II o
ì

rE o r o I o
Q

ue
si

to
 1

-
P

ro
po

st
a 

pa
ra

 o
 T

em
a 

do
E

xe
rc

íc
io

 C
r¡

at
iv

o

4 o t=
-



zÛ

U



(

SUBQUESTTO 1" RACTOCÍNIO BÁSrCO

São Paulo rapidamente tornou-se o epicentro da Covid-l9 no Brasil. Com 645

municípios, é o Estado mais populoso do País e concentra mais de 1,8 milhão dos 9,3 milhões

de intèctados no -Brasil, com 53 mit mortes na regiãol. A relevÉìncia do tema para o governo do

Estado é indiscutível.

Uma análise exclusiva2 de 587.446 menções nas redes sociais, publicadas entre 1o

de abril e 30 de junho de2020, citando o governo e o governador do Estado de São Paulo,

João Doria, evidencia que os O,.ß3tlr5r,*
termos com maior predominância

|.e,eccrra _ o*|f"d$ïi,,.de citações no período foram 
^ Oroø:<;:n: r.*¡1i*g::,-O."*""*.,,

justamente Covid-l9 e covid, lS;î,* o* 
l"tr'uupç_ -^ o*'$îã."oo.roou",o
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unidade de comunicação do 
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Governo do Estado, órgão central f icrodo'a f "o"o O.*t.*ôdoderiùpåric

do Sistema de Comunicação do oî r,".,;¡..,¡*n* o.t-îf".:.,1ä'*:å"0*"

Govemo do Estado de São Paulo -
SICOM, o imenso desafio de tornar conhecidas as ações e medidas do Estado e promover

a conscienttzaçäo e mobilização de 46 milhões de pessoas4 em torno não apenas do

combate à Covid-l9, mas também da retomada segura da economia, em um ceniário

marcado por muita desinformação, disputas políticas e instabilidade econômica decorrente da

pandemia.

As medidas para o enfrentamento do novo coronavírus em São Paulo, coordenadas

pelo governador do Estado, desde o início se adiantaram frente à inércia do governo

I Fonte: Portal de Estqtísticas do Estado de São Paulo, SEADE (Fundação Sistema Estadual
de Análíse de Dados), disponível no link: hrtps://vryryt'.seade.gov.br/coronavit"us/ . Acesso em
04/02/202 1.
2 Análise reølizads com softuvare de monitoramento licencíado que aplica intelígência artificial
para se adaptar ao contexto semântico e aos comportamentos comuns do público brasileiro na
internet. Temas considerados: saúde, economia, educação e desenvolvimento regional.
3 Busca booleana realizada com a seguinte combinação de termos: ("sao paulo") ("governo
de sao paulo") ("governo" E "sao paulo") ("joao doria" OU "doria").
a Dødos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) disponível em
https://v,tt,v,.ibge.Ntt,.br/cìdcdes-e-eslctdos/srt.html . Acesso em 25/01/2020.
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federal. Em quarentena há mais de 3205 dias, o Estado de São Paulo iniciou a vacinaçäo da

população antes do restante do Brasil, no último 17 de janeiro, após aprovação do imunizante

CoronaVac em carâter emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A

vacinação somente foi possível a partir da liderança do governador do Estado quanto ao

investimento para o desenvolvimento da vacina com a empresa chinesa Sinovac, em

parceria com cientistas do Instituto Butantan, anunciada em junho/2020. Apesar disso, o

governo federal solicitou, em 15 de janeiro, que a produção dos imunizantes fosse direcionada

para todos os Estados e, apartt daí, Säo Paulo passou a seguir o Plano Nacional de Imunização

(PNr).

Mas, os desafios da vacinação estão apenas começando: não há ainda quantidade

suficiente pronta e disponível para imunizar toda a população, o que faz com que, até o

momento, não tenha se iniciado a vacinação dos idosos acima de 75 anos, contemplada

inicialmente na primeira fase do Plano Nacional de Imunização (PNI).

O governo estadual tem se proposto a levar informações oficiais de forma ágil,

eficiente e transparente à população e se faz valer do uso de ferramentas atuais, detalhadas

mais adiante, e um planejamento integrado entre seus diferentes públicos para implementar

um Plano de Comunicação consistente e abrangente que se tornou a maior e mais longa açilo

de comunicação pública executada no país. No entanto, situações como o questionamento da

eficácia da CoronaVac e as eventuais alterações no plano de vacinação, mesmo quando

motivadas pelo alinhamento com o PNI, podem se tomar foco de questionamento pela

população em relação à transparência do govemo e contribuir para a geração de fake news.

Também não podem ser deixadas de lado as situações sensíveis causadas com o anúncio de um

pacote de austeridade, após queda na arrecadação causadapelapandemia e um projeto de ajuste

fiscal aprovado no ano passado, justificado como necessário parareduzir o rombo estimado no

orçamento de202l, também em decorrência da Covid-l9.

O protagonismo da comunicação do governo do Estado de São Paulo na pandemia

foi acentuado com a reahzação de entrevistas coletivas diárias para o anúncio de números

e das medidas de combate que passaram a ser implementadas e ajustadas de forma contínua, de

acordo com a evolução da doença em São Paulo. A página SP Contra o Novo Coronavírus,

criada dentro do site do governo de São Paulo, com informações completas e atualizadas,

contribui para a agilidade e eficiência da comunicação. Ainda são disponibilizados o Boletim

Coronavírus, conteúdo em formato de vídeos, áudios e infográficos, canais no \ilhatsApp e

'*\,

s Total de 322 dias entre 24 de março de 2020 e 9 defevereiro de 2021
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Telegram, materiais educativos e de conscientizaçáo para download, além de uma página de

combate às fake news e de informações oficiais relacionadas ao combate da Covid-l9 pelo

govemo do Estado.

Uma análise realizada exclusivamente para este exercício, de 400 matérias

publicadas no período entre abril e junho de2lJ?lJ, em veículos impressos, web, rádio e TV,

relacionadas ao governo do Estado de São Paulo, mostram que, com oferta de conteúdo de

qualidade, canais estruturados e uma política descentralwada de porta-vozes

privilegiando as áreas de atuação de cada órgão,o governo de São Paulo, diversas secretarias

estaduais, como da Saúde, Educação, Desenvolvimento Regional, Desenvolvimento

Econômico e de Segurança Pública' e o Instituto Butantan rapidamente ganharam destaque na

mídi4 em matérias, predominantemente, positivas. Os resultados mostram ainda o governador

do Estado como o principal porta-voz, seguido do diretor do Instituto Butantan e dos secretarios

das pastas.

Todo o empenho da Unidade de Comunicação é reconhecido pela imprensa. Em uma

sondagem com jornalistas6 dos principais veículos do Estado de São Paulo, a comunicaçÍio

com o governo em relação à Covid-19 é vista como bastante positiva, com destaque para a

ampla oferta de conteúdo afializado no site, arcalização das coletivas de imprensa frequentes

e a antecedência no aviso à imprensa sobre eventos ou anúncios; além da agilidade no contato

a partir da diversidade de canais (e-mail, telefone, WhatsApp e Telegram). Como pontos

negativos, é citado o fato de que nem sempre todos os jomalistas recebem a informação ao

mesmo tempo e há, apesar dos esforços do govemo do Estado na direção contrária, uma

percepção de, em alguns casos, falta de transparência nos números ou privilégio para alguns

veículos.

Prestes a completar um ano, no Brasil e no Estado de São Paulo, a Covid-l9 continuará

a ser o principal tema do governo para202l. A manutenção do engajamento da população nas

medidas de enfrentamento ao novo coronavírus e na estratégia de retomada do crescimento da

economia se tornam um desafio di¿ário após tanto tempo de crise. O ano de202l é oportunidade

par4 mais do que manter a estratégia e os bons resultados conquistados em 2020, posicionar e

ampliar a percepção de transparência para a imprensa e a população, contribuindo para

fort¿lecer o posicionamento do govemo do Estado no compromisso com uma gestão eficiente.

São Paulo.

--\.
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SUBQUESITO 2. PLANO DE AÇÂO - Estratégia de Relacionamento com a Mídia

Uma estratégia de comunicação efetiva, âgil e transparente, como aadotada atualmente

pelo governo do Estado de Säo Paulo, é fundamental para bons resultados com os diferentes

públicos no contexto atual. Para além da influência das redes sociais e da conectividade em

tempo real, assistimos àumatransformação daimprensa, com valonzação de seus canais online,

redução de equipes, o que impacta na apuração, velocidade de produção de conteúdo e uma

maior multidisciplinaridade do efetivo de jornalistas, e a disseminação do chamado branded

content, ou seja, a produção de conteúdo pago, em caráter informativo, apresentado com

identificação de seu gênero junto com o conteúdo de mídia espontânea. Não podemos deixar

de lado também a nova mídia, que cresce a cada dia com o uso por jomalistas de novas

tecnologias paralevarcm seus programas ao ar, como via YouTube, plataformas de streaming

ou em líves no Facebook, por exemplo.

O plano de ação apresentado nas páginas seguintes considera o desenvolvimento de uma

estratégia de comunicação junto à imprensa nesse contexto, com o objetivo principal de

informar e orientar a população paulista acerca das ações e programas dos órgãos que

compõem o SICOM - Sistema de Comunicação do Estado de São Paulo - no que diz respeito

à Covid-l9, tema deste exercício criativo, contribuindo diretamente para o fortalecimento da

imagem positiva do governo do Estado de São Paulo. A partir das análises realizadas para o

desenvolvimento do Raciocínio Básico, apresentado anteriormente, privilegiaremos a

manutenção das boas iniciativas já desenvolvidas e implementadas e, em alinhamento com

os desafios identificados decorrentes do longo período de pandemia e do início davacinação,

promoveremos o incremento de ações relacionadas à ampliação de engajamento e

transparência.

Assim, a estratégia de comunicação proposta pela Approach está baseada em três pilares

fundamentais: Informação, Engajamento e Transparência. Todos, no entanto, estarão sob

uma diretriz pnncipal de "Inteligência de Dados", que se refere ao uso de big data para a

geração de insights, definição de estratégias, proposição de ações pontuais e monitoramento.

INTELIGENCIA DE DADOS

<É rNFoRlLA.çÃo
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l( foformação: Diz respeito à produção contínua de conteúdo de qualidade de caráter

informativo e educativo, incluindo um Dossiê da Covid-l9 em SP e newsletters e podcasts

semanais, a ser divulgado para a imprensa (TVs, rádios, jomais, revistas e online, com

abrangência nacional, regional e nova mídia) e nos canais próprios do govemo do Estado de

Säo Paulo, privilegiando a estrutura já mantida peia Unidade de Comunicaçáo, como o Estúdio

Multimídia Adalberto Bottini. A mídia de todo o Estado, incluindo Grande São Paulo, Baixada

Santista e interior, será impactada junto com os veículos da imprensa nacional.

Ü Engajamento: Para manter o engajamento da população nas medidas relacionadas ao

combate da Covid-l9 com quase um ano de pandemia no Brasil e após o início da vacinação

da população, focaremos na rcalizaçäo de coletivas de imprensa diarias com o propósito de

engajamento do cidadão na vacinação e na adoção prioritária de materiais em formatos atuais e

facilmente compartilháveis para a dilulgação da Informação, como releases multimídia (com

uso de vídeos e áudio), infográficos, vídeo releases e podcasts, contribuindo para ampliar a

interatividade dos públicos com a comunicaçäo do governo de São Paulo.

I Transparência: Muito perde o governo se, E)esar de sua preocupação com a

transparência, os seus públicos não perceberem essa qualidade em todas suas ações de

comruricação. Manteremos a Transparência como premissa da Informação, buscando um

Engajamento real dos públicos e fomentaremos essa percepção em duas frentes: 1) a partir de

um Manifesto da Transparência e a implantação de um novo protocolo para o contato da equipe

de comunicação com a imprensa (veículos e jornalistas serão avisados sobre a exclusividade ou

não do contato e terão a garantia de um posicionamento do governo do Estado de SP em um

prazo máximo de24 horas, a depender de cada contexto); e,2) além da disponibilização dos

dados atualizados napáryina SP Contra o Novo Coronavírus e das entrevistas coletivas diiárias,

implantaremos um plano de divulgação contínua de informações referentes ao processo de

vacinação e os impactos da Covid-19 no Estado de São Paulo em diferentes áreas, como Saúde,

Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento.

As ações que irão compor o Plano de Comunicação serão direcionadas pelo conceito

criativo '6SP Continua na Luta Contra o Novo Coronavírus", que traduz a continuidade da

estratégia adotada ao longo de 2020 (SP Contra o Novo Coronavírus) e reúne os três pilares

propostos na estratégia Informação + Engajamento + Transparência.

'\\,.
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Diante da impossibilidade de previsão da evolução ou remissão da Covid-l9 no Estado,

bem como do calendario de vacinação para a população em geral, fora dos grupos prioritarios,

o plano de comunicação apresentado seguirá um cronograma de quatro meses, a partir do

primeiro dia de vigência do contrato assinado, devendo ser revisitado e complementado apartir

desta data com as informações atualizadas de cenário.

Por meio da imprensa e formadores de opinião, o Plano de Comunicação proposto

conversará diretamente com apopulação. No entanto, também são considerados outros públicos

estatégicos, a saber: a) órgãos que respondem direta ou indiretamente ao governo do Estado

de São Paulo; b) prefeituras municipais; c) empresários e investidores; d) profissionais de saúde

(médicos, enfermeiros, atendentes da linha de frente); e) Acadêmicos þesquisadores,

universidades e rede pública).

As mensagens-chave a serem transmitidas durante toda a implementação do Plano de

Comunicação serão estabelecidas no início do planejamento em conjunto com a Unidade de

Comunicação. A política descentralizadade porta-vozes identificada no Raciocínio Básico, que

privilegia o protagonismo do governador, mas com forte presenga dos secretiirios e

representantes de outros órgãos vinculados, como o Instituto Butantan, permite a ampliação da

exposição do governo do Estado de São Paulo em discursos alinhados a seus interesses e será

mantida. Tão logo sejam validadas as mensagens constantes do Plano de Comunicação será

rcaLizado vtrt worlcshop com os porta-vozes para preparação e alinhamento do discurso em

conformidade às diretrizes desejadas.

O uso das informações obtidas a partir do uso da inteligência de dados permitirá a

identificação de novos jomalistas e veículos que poderão ser incluídos no mailing do governo

do Estado de São Paulo para o recebimento de materiais e a construgão de novos

\\\
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relacionamentos. Além da imprensa nacional, que habitualmente mantém relação próxima aos

govemos, é necessário expandir a presença, de forma qualificada, para a Grande São Paulo,

interior e Baixada Santista que, muitas vezes, contam com grandes e tradicionais veículos em

suas regiões. Da mesma forma, o monitoramento e análise das matérias publicadas e de temas

de interesse permitiräo a identificaçäo de jornalistas para a rcalizaçäo de açöes que poss¿Ìm

estreitar o relacionamento entre as partes.

Por fim, a pandemia causada pela Covid- 1 9 é um tema que mantém o governo do Estado

a todo instante sujeito a situações sensíveis. A revisão e o fortalecimento do Programa de

Prevenção e Controle de Crises, com a prévia identificação de situações de risco à imagem, é

essencial e será contemplada no Plano de Comunicação dos próximos meses.

SUBQUESITO 3. PLANO DE AÇÃO - Ações a serem desenvolvidas pela contratada

O Plano de Comunicação apresentado pela Approach prevê a rcalização de ações de

curtíssimo e curto prazo que contribuirão diretamente para o fortalecimento da imagem do

governo do Estado de São Paulo no que diz respeito ao tema Covid-19. Todas estarão apoiadas

na estratégia proposta - pilares Informação, Engajamento e Transparência sob uma diretriz

única de uso de Inteligência de Dados - e apoiadas no conceito criativo apresentado no

Raciocínio Básico - "SP Continua na Luta Contra o Novo Coronavírus". O cronograma de

implantação sugerido será apresentado na página 13. Segue o detalhamento das ações:

1. Manifesto da Transparência: Elaboração de manifesto formato de texto, vídeo e podcast a

ser produzido no Estúdio Multimídia Adalberto Bottini, reforçando o compromisso do governo

do Estado na transparôncia com a população. O texto deverá ser verdadeiro, demonstrando

empatia com uma possível descrença dos cidadãos na política e nos governantes, mas

posicionando o govemo do Estado de São Paulo como disposto a estar em evolução contínua

para ser exemplo de transparência para todos seus públicos. Divulgaçäo para a imprensa,

disponibilizaçáonapëryinade Transparênciano portal do governo do Estado e, em alinhamento

com a equipe de comunicação digital, compartilhamento nos canais oficiais nas redes sociais.

2. Estabelecimento de uma série de protocolos de transparência no atendimento à

Imprensa, incluindo:

o indicagão em todas as sugestões de pauta se a oferta é exclusiva ou

compartilhada com outros veículos. Em caso positivo, informar quando;

--\
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. meta zero de não pronunciamentos do governo ao ser procurado pela imprensa

em qualquer situagão;

. prazo de retorno da equipe de Comunicação de até 24h, a depender do

contexto, sobre situações que o governo do Estado não tiver os dados no

momento em que questionado pela imprensa ou quando houver falha do governo

do Estado na informação ao público;

o elaboração e divulgaçäo de esclarecimento em até 24h quando houver

exposição de casos que demandem atuação imediata do governo do Estado.

Tais protocolos serão motivo de uma campanha de comunicação intema, via e-mail, em todos

os órgãos que respondem direta ou indiretamente à Unidade de Comunicação do governo do

Estado de São Paulo e também estarão disponíveis no portal oficial napâginade Transparência.

3. Elaboração de mailing de jornalistas e formadores de opinião a partir do uso de

ferramentas de óÍg data,visando a ampliação da rede de relacionamento do governo do Estado

para aumentar a disseminagão da informação e o engajamento entre a população. Serão

incluídos veículos da imprensa tradicional, como rádios, TVs, jornais, revistas e portais online

de notícias, além de blogs e canais da nova mídia (como podcasts, canais de jornalismo no

YouTube e canais de formadores de opinião em temas de interesse pata o govemo do Estado).

O objetivo é fortalecer e qualificar a presença do governo do Estado na Grande São Paulo,

Baixada Santista e interior de São Paulo, indo além dos veículos nacionais. Sempre que

permitido pelo jornalista, inclusão do número de contato pelo WhatsApp e Telegram.

4. Gestão inteligente do relacionamento com a imprensa: Orgarização ou revisão de banco

de dados já existente para registro detalhado de todos os contatos realizados com a imprensa.

Além das informações básicas dos jomalistas, o banco terá um histórico de contato com o

governo do Estado de São Paulo, incluindo interações realizadas e matérias de interesse já

publicadas. Com auxílio de ferramenta de organizaçäo de fluxo, já utilizada pela agência, e com

afilølização diaria, esse tipo de gestão permitirá que, por meio da inteligência de dados, sejam

ampliadas as oportunidades de compartilhamento de informação em matérias positivas, como

nma sugestão de pauta de acompanhamento de uma matéria publicada (resultados de um

progr¿ìma um ano depois, por exemplo). \\-,

5. Coletiva de imprensa para engajamento da população na vacinaçioz realizaçäo de ação

com a imprensa com discurso no foco da necessidade do engajamento na vacinação, no retomo
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paru a segunda dose no prazo correto e na importância da continuidade de medidas de proteção

contra o novo coronavírus enquanto não há avacinaçäo completa da população. Divulgação de

números atualizados com foco navacina, gerais e recorte dos grupos que estão sendo vacinados.

Identificação de histórias com personagens reais, em diferentes regiões do Estado, como, por

exemplo, cie um pro.fissional tle saúdc que poclerá a voltar a ûrorar (ou visitar) com a rrrãe/o pai

sozinho porque agotaambos vão estar vacinados. Replicação daaçäo antes de etapas importante

do calendário de vacinação, como o início de um novo grupo.

6. Dossiê da Covid-L9 em SP: Levantamento e organtzação de informações a respeito do

impacto da Covid-l9 nas diversas áreas que compõem a atuação do govemo de São Paulo após

um ano de pandemia. O material a ser produzido terá o formato de um livro digital, com links

diretos para as páginas dos órgãos vinculados ao governo de São Paulo e QR Code para áudios

e vídeos de secretários. Será apresentado o balanço dos números compilados, incluindo os

dados do vacinômetro e, sempre que possível, também uma expectativa de evolução nos

próximos meses. Mais do que apresentar os acertos, o material deve também citar eventuais

erros e apontar medidas adotadas pelo governo para a resolução ou melhoria do problema.

7. Workshop com porta-vozes: Preparação dos porta-vozes do governo do Estado de São

Paulo para posicionamento na imprensa açerca do Manifesto da Transparência e do Dossiê da

Covid-l9 em SP, com simulação de posicionamento em diversas situações sensíveis possíveis

durante as entrevistas no período de divulgação.

8. Coletiva de imprensa para divulgação do Dossiê da Covid-l9 em SP: Ação para a

imprensa apoiada no conceito criativo "SP Continua na Luta Contra o Novo Coronavírustt,

conduzidapelo governador do Estado para apresentação do Dossiê da Covid-l9 em SP, reforgo

do compromisso do Estado com a transparência e agradecimento a todos os profissionais de

saúde que se mantêm na linha de frente no combate à Covid-l9, aos demais profissionais que

continuaram trabalhando durante a quarentena para garantir o funcionamento dos serviços

essenciais aos cidadãos e um reconhecimento ao esforço dos empresários, que foram

diretamente impactados economicamente.

9. Sugestões de pauta para TVs e rádios regionais: Rodada de contatos com TVs e rádios

regionais para sugestões de pauta com recortes do Dossiê da Covid-l9 em SP, tendo os
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secretários como porta-vozes. Esses veículos deverão ser contemplados também em

divulgações rotineiras do governo de SP.

10. Sugestão de pauta para canais da nova mídia: Identificação, com apoio das ferramentas

de inteligência de dados, de canais de jornalistas e formadores de opinião na nova mídia para

sugestão de entrevista com porta-vozes do governo sobre o Dossiê da Covid-l9 em SP. Como

os veículos regionais, esses veículos também serão contemplados nas divulgagões rotineiras.

11. Exposição de impacto do governador do Estado: Em aproveitamento à divulgação do

Dossiê da Covid 19 em SP, cabe uma matéria de relevância com foco no governador do Estado

como porta-voz. Sugestões: nova participação no programa Roda Viva, da TV Cultura (a última

foi em abril de 2019) e artigo assinado a ser publicado no O Estado de S. Paulo ou Folha de

S.Paulo.

12. Uso de releases multimídirz para divulgação das coletivas de imprensa diárias, com uso

de vídeos, áudios, infográficos e imagens, acessados por link e/ou QR Code. Compartilhamento

via e-mail, WhatsApp e Telegram, além da disponibilizaçáo no site do governo do Estado de

São Paulo.

13. Newsletter digital via e-mail e podcast: Criação de uma newsletter semanal intitulada a

partir do conceito criativo proposto neste Plano: ttSP Continua na Luta Contra o Novo

Coronavírus". O material será bem objetivo, com dados da Covid-19 no Estado de São Paulo

em diferentes iáreas, como saúde, educação, segurança, desenvolvimento social e/ou

econômico, e links para as respectivas páginas dos órgãos onde estiverem inseridas as

informações, com destaque para os dados da evolução da vacinação da população

(vacinômetro) e pesquisas em desenvolvimento com apoio est¿duai. A versão podcast será

acessada diretamente da versão digital. A proatividade no compartilhamento da informação

contribui para aumentar a percepgão de transparência. Envio para o mailing de jornalistas pré-

definido com o uso da inteligência de dados.

14. Material-aula sobre Covid-l9 na rede pública de ensino: Desenvolvimento com a

Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo de aula especial sobre

a Covid-l9 para alunos do ensino fundamental e médio. A ideia é reforçar a necessidade da

continuidade nas medidas de prevenção à Covid-l9 mesmo após o início da vacinação da

ñ
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populagão. Incentivo às prefeituras municipais para que utilizem a mesma aula ou desenvolvam

material próprio no mesmo tema em sua rede de escolas.

15. Prevençilo e Controle de Crise: Revisão do Programa de Prevenção e Controle de Crise

atualmente existente e ajustes de melhoria no que for possível. O Programa deve prever a

produção de materiais e preparagão de porta-vozes do govemo do Estado no antes, durante e

depois das crises. O Manual de Crise deve ser possível de compartilhamento viaWhatsApppara

facil consulta. Algumas das ações que devem ser parte do Programa de Prevenção e Controle

de Crises do governo do Estado de São Paulo são:

- Diagnóstico e mape¿rmento de riscos e temas sensíveis relacionados à Covid-19;
- Diagnóstico e mapeamento de públicos que podem impactar o govemo do Estado
no que diz respeito à Covid-l9;
- Estruturação de comitê de crise com definição de responsabilidades de cada
participante;
- Definição de fluxograma de processos para atuação durante as crises;
- Definição e preparação de porta-vozespatasituações de crise;
- Definição de materiais base (Perguntas e Respostas, talking points efact sheet),
que serão complementados de acordo com cada situação;
- Definição de modelos de plano de comunicação por graus de gravidade (alto,
médio e baixo);
- Elaboração de um Manual de Crise com acesso impresso e dieital.

vÀ
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- Cumprimento do fluxograma de crise pré-definido e constante no Manual de
Crise;
- Acionamento imediato do Comitê de Crise pré-estabelecido;
- Implantação do plano de comunicação adequado à gravidade da situação:

o Montagem de uma wor room (sala de guerra), se necessário;
o Redação de posicionamentos e outros comunicados;
o Preparação de porta-voz(es) para a crise em andamento;
o Atendimento a todas as demandas recebidas;
o Monitoramento constante da situação na mídia e redes sociais;
o Reavaliação diánada estratégia de acordo com a evolução da situação.

q)
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- Avaliação da estratégia adotada durante a crise e dos resultados obtidos;
- Continuidade no monitoramento do tema na mídia e redes sociais pelo tempo
necessario para que o controle esteja estabelecido;
- Avaliação do impacto da crise na imagem do governo do Estado de São Paulo;
- Elaboração de um plano de comunicação com foco no fortalecimento da imagem
do governo do Estado de São Paulo pós-crise.

t)
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L6. Análise de Percepção na Mídia e reavaliação da estratégia: realização de análise diaria

da imagem do governo do Estado de São Paulo na mídia, com relatórios mensais, por ações
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especiais de divulgação ou em situações sensíveis. Sempre que necessário, reavaliação da

estratégia e do planejamento de comunicação.

SUBQUESITO 4. PLANO DE AÇÃO - Materiais a serem produzidos

- Manifesto tla Transparência: versãu itrtpressa e enr vídeo ele 60" a ser pruduzidu rur Estúdit-r

Multimídia Adalberto Bottini;

- Texto com série de protocolos de transparência no atendimento à imprensa diagramado

para envio por e-mail e compartilhamento no portal do governo do Estado;

- Mailing de jornalistas e formadores de opinião, incluindo rádios, TVs, jomais, revistas,

portais online, blogs e canais da nova mídia. Registro do número de contato por WhatsApp e

Telegram, sempre que permitido pelo jomalista;

- Planilha para gestão do relacionamento com os jornalistas, contendo todo o histórico de

contato com o governo de São Paulo;

- Dossiê em formato de livro digital com dados da Covid-l9 no Estado de São Paulo:

utilizaçáo de links e QR Codes para acesso direto às páginas das secretarias e outros órgãos

vinculados ao governo, sempre que citados;

- Workhop com porta-vozes: com duração de seis horas, a ser realizado no Palácio dos

Bandeirantes, em São Paulo, para preparação a respeito da divulgação do Dossiê da Covid-19

em São Paulo;

- I)iscurso do governador do Estado de São Paulo paruação com imprensa de divulgação do

Dossiê da Covid-l9 em São Paulo e para as coletivas especiais sobre o engajamento na

vacinação;

- Apresentação empower point a ser utilizada durante as coletivas especiais de vacinação e de

divulgação do Dossiê da Covid-l9 em São Paulo;

- Convite especial à imprensa para acompanhamento das coletivas de engajamento na

vacinação e para a divulgação do Dossiê da Covid-l9 em São Paulo, a ser enviado via e-mail,

WhatsApp e Telegram;

- Release interativo para divulgação do Dossiê da Covid-19 em São Paulo após a coletiva;

- Sugestões de pauta para TVs e rádios regionais, com recortes locais do Dossiê da Covid-

79;

- Mapeamento de canais da nova mídia para sugestão de entrevista de porta-vozes do governo

acerca do Dossiê da Covid-l9;

- Warm-up de preparação do governador do Estado para participação no programa Roda
(.,

ñ.

(

Viva;
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Mapeamcnto de ccnário para <Iehnição do plano dc conrunicação
para os periodos seguintes

Material-aula sobrc Covid-19 para redc pública
Sur¡estão dc pauta Roda Viva ou arligo no Estadão/ Folha S.Paulo

Coletiva de imprcnsa engaia¡nento Vacinacão

Coletiva dc imprcnsa Dossiê Covid-|9 em SP

Rcvisão do Programa de PrcvcnçIo e Controlc de Criscs

Workshop com porla-vozcs
¡\nálisc dc Pcrcspção de lmagem

Podcast Newslctter Di,¡ital
Ncwslcttcr Disitsl
Suscstão dc pauta pa¡a canais da nova nfdia
Susestão dc oauta oar¿ TVs e rádios

Divulgaçâo dc relcases intemtivos pan¡ colctivas e anúncios

Preparaçâo do Dossið Covid-l9 cm SP

Geståo intcliÊente do rclacionamcnto com a imprcnsa

Mailins de imprensa e formadorcs de opinião

Campanha dc Comunicação Intema Protocolos dc Transparôncia

Protocolos dc Tr¿nsparência

Manifesto da Transnarðncia

da rotina do atendimcnto à

mês 4mê¡ 3mês 2mês IAclo/ AtivHrde

- Artigo a ser assinado pelo governador do Estado para" publicação no jornal O Estado de

São Paulo ou Folha de S.Paulo;

- Releases interativos para divulgação das coletivas de imprensa e outros anúncios

relevantes;

- Newsletter digital semanal, com informações coletadas junto aos órgãos vinculados ao

govemo do Estado de São Paulo, a ser divulgadapara o mailing pré-definido anteriormente;

- Podcast newsletter digital semanal, produzido a pafür do conteúdo da newsletter digital,

com no máximo cinco minutos de duração;

- Material-aula em parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde para

conscientização de alunos do ensino fundamental e médio da rede pública;

- Programa de Prevenção e Controle de Crises: revisão e ajuste do plano atual no que for

necessário;

- Análise diária da percepção de imagem do governo do Estado de São Paulo na mídia,

com relatórios mensais, em ações especiais de divulgação e situações sensíveis.

Cronograma de Implantação das Ações

Ac¡)cs dc aooio

Ações com a imprcns¿

c.-:^-
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SUBQUESTTO s. OPORTUNTDADE DE MiDrA POSTTTVA

Redução de índices da Covid-19 em SP após parte da população vacinada

O início da vacinação da população no último dia 17 de janeiro, aliado à continuidade

das medidas do governo do Estado de São Paulo contra o novo coronavírus, cria a expectativa

de que haja uma redução progressiva nos índices relacionados à Covid-19 no Estado nos

próximos meses.

Assim como aconteceu em Israel, que após três semanas do início da vacinação registrou

queda de 60% nas hospitalizações de pessoas com mais de 60 anos7, o governo de São Paulo

deverá contar com diversas oportunidades de exposição positiva similares no curto prazo.

As primeiras potenciais notícias, a serem acompanhadas pela equipe de Comunicaçäo,

podem ser justamente sobre a diminuição do número de casos entre o grupo que atualmente

está sendo vacinado: profissionais da saúde, indígenas e quilombolas e idosos em asilos e acima

de 90 anos (estes últimos previstos para início em 8 de fevereiro).

A Approach recomenda que a divulgação de eventuais números positivos nesse sentido

seja feita durante uma das coletivas di¡irias e maximizada posteriormente com o

compartilhamento de um release multimídia, com link para áudio do governador ou secretário

da saúde comentando os números e trecho de vídeo com o momento do anúncio na coletiva. É

possível ainda incluir links diretos para as páginas do govemo que estejam apresentando esses

números.

Alta qualidade da pesquisa científica no Estado de São Paulo

O Instituto Butantan, cujo orçamento está ligado à Secretaria Estadual de Saúde, ganhou

destaque positivo na mídia e nas discussões entre a população com a parceria de

desenvolvimento da vacina CoronaVac com a empresa chinesa Sinovac. O imunizante é,

atualmente, a maior possibilidade de levar a vacina a todo o Brasil.

Maténa publicada pelo Jornal da USP8 aftrma que quinze universidades públicas

produzem mais da metade da ciência brasileira. As três universidades paulistas (uSP, Unesp e

7 Matériapublicadano portal darevista Veja, em 24/01/2021, com informações do jornal "The

Times of Israel", que atribui o dado afontes do Ministério da Saúde do país e aos dados do
Maccsbi Healthcare Services. Dísponível em https://veja.abril.com.br/saude/apos-la-dose-dq-
vacino-ísraela'e-queda-de-6A-etn-internacoes-de-idosos/ . Acesso em 29/0 I /202 I .

8 Disponível em https://jornøl.usp.br/universídade/politicas-cientificas/l5-universidades-
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Unicamp) encabeçam a lista, com mais de 100 mil trabalhos publicados entre 2013 e 2018

(período do levantamento).

Nesse contexto, há uma oportunidade pata o governo do Estado ratificar a importância

no investimento à pesquisa e tomar mais conhecido da população em geral o valor da pesquisa

científica realizada com investimentos estaduais.

São Paulo como Estado pioneiro no Brasil

O govemo do Estado de São Paulo ganhou notoriedade nacional na condução da busca

de vacinas contra o novo coronavírus. Assim como nesse caso, o Estado também foi pioneiro:

. ao realizar o primeiro sequenciamento genético do novo coronavírus da AméricaLatina,

pelo Instituto Adolfo Lutz;

o na instituição do Acordo Ambiental São Paulo que incentiva empresas com operação

no Estado a assumirem compromissos voluntários de redução de emissão de gases de

efeito estufa (GEE) nos próximos 10 anos;

. ao se tornar o primeiro Estado a adotar uma lei específica que estabeleceu restrições ao

uso de tabaco em locais fechados ou parcialmente fechados (Lei Antifumo).

O próprio Manifesto da Transparência aqui proposto, inspirado nos eixos atuais da

Comunicação exercida pelo governo, também será exemplo desse direcionamento de

pioneirismo.

Nesse contexto, há uma clara oportunidade de exposição amplamente positiva ao governo

do Estado em pautas especiais focadas na busca da eficiência e bons resultados na gestão

pública, tendo sempre São Paulo como o protagonista das ações. A partir de um levantamento

junto aos diferentes órgãos que estão vinculados, direta ou indiretamente, à SICOM, é possível

a identificação de outros exemplos do pioneirismo do Estado e pode ser construídaumamatriz

de pautas especiais que poderão render espagos qualificados na mídia nacional do Brasil e

também junto à imprensa internacional.l
t
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SUBQUESITO ó.IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS À IMAGEM

Redução no índice de aprovação do governo pela população devido aos ajustes fîscais

realizados em2020

Em 2020 foram anunciados dois pacotes que foram bastante questionados pela

população: um de austeridade após queda na arrecadação e outro de ajuste fiscal, que prevê,

entre outras coisas, um corte linear de 20o/o dos beneficios fiscais do Imposto sobre Circulação

de Mercadorias e Serviços (ICMS). Apesar do governo do Estado jâter voitado atrás no corte

para alguns setores, como alimentos e insumos agrícolas, ainda há protestos que têm ganhado

destaque na mídia, como uma carreata realizada pelo setor de carnes, no último dia 27 de

janeiro.

É recomendado que o governo do Estado de São Paulo construa uma forte argumentação

para lidar com questionamentos a respeito, pautada por números passados, atuais e perspectivas,

além da elaboração e implementação de um plano de pautas positivas para contrabalancear os

destaques negativos. Alguns exemplos de temas possíveis de serem abordados são os

investimentos e/ou desempenho positivos de ações e programas nas áreas de Saúde, Educação

e Segurança; e o bons resultados de serviços públicos a partfu do investimento do Estado em

tecnologia e formação profissional dos servidores.

Questionamento quanto à continuidade da pandemia mesmo após o início da vacinação

A eficácia da CoronaVac é bastante questionada por parte da população, que se fezvaler

do índice de eficácia de 50,38Yo como forma de argumentar que o imunizante não tem valor na

lut¿ contra o novo coronavírus. Além disso, há grande número defake news emtomo do tema,

influenciando na confiabilidade no produto.

Apesar dos esforços de Comunicagão do governo para desfazer o mal entendido, ainda

há muita resistência à vacina CoronaVac em alguns grupos da população. É sabido que a

vacinação dos grupos de risco, ainda sem data definida, deverá contribuir diretamente para a

diminuição no número de casos da Covid-l9, mas, principalmente, pata a redução no número

de hospitalizaçäo e mortes, que são mais incidentes nesses grupos.

Ainda assim, continuará a doença continuará a existir entre a população abaixo dos 60

anos, sem qualquer previsão de inclusão no calendario de vacinação, dificultando que a

pandemia chegue ao fim no curto prazo. Tal fato é oportunidade para que grupos contrários ao

ù



governo se façam valer novamente do discurso da eficâcia da vacina para apontar que, apesar

da vacinação em andamento, a pandemia continua.

Recomenda-se o investimento do governo do Estado de São Paulo em ações que

promovam o acompanhamento da evolução da vacinação aliado ao engajamento da população

no continuidade da adoçõo as medidas de combote ao novo coronavírus. Outro ponto o ser

levado em consideração é a concomitância da vacinação da Covid-l9 com a campanha de

vacinação da gripe, normalmente iniciada entre os meses de março e abril. É recomendada a

atenção para que a Comunicação aborde o tema por meio de pautas específicas com o objetivo

de manter claro o entendimento de que as vacinas são complementares na prevenção por uma

boa saúde e que uma não substitui a outra em fase alguma do processo.

Questionamentos quanto à demora na vacinação da população total do Estado

Com coordenação do governador do Estado, São Paulo chegou a conhecer um

calend¿ário de vacinação que previa avacinação dos grupos de risco, incluindo idosos acima de

60 anos, com a primeira dose até 1o de março. No entanto, medidas do governo federal ftzerart

com que o Estado de São Paulo passasse a seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI) e que

disponibilizasse um total de 4,5 milhões de doses para outros Estados por meio do Ministério

da Saúde.

Em consequência ao alinhamento, a vacinação dos idosos começarâ com um grupo

reduzido e não há calendario oficial com previsão para a vacinação de todos os grupos de risco.

Apesar da motivação estar atrelada ao cumprimento do PNI, é recomendada a realização de

diversas ações informativas e de conscientizaçäo dapopulação acerca dos fatos e evolução da

vacinação, para evitar que a conclusão final seja simplista com uma culpa transferida ao

governo estadual.

Em2 de fevereiro último, o governador do Estado anunciou em entrevista ao UOL que

toda a população de São Paulo será vacinad a até o fim de 2021 , afirmando que o plano estadual

atuaÉt onde não atuar o plano nacional. A aftmação gera alta expectativa e, a fim de evitar

especulações, sugere-se a antecipação da equipe de Comunicação na prestação de contas sobre

o processo e próximos passos, contribuindo assim para a manutenção da percepção de

transparência do governo com a população.
\\\
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QUESITO 2. ANÁLTSE DIÁruA DE IMAGEM DO CoNTnÚno PUBLICADO B/oU
vEICULADo EM JORNATS E EMISSoRAS DE rplnvlsÃo

Di¿irio de Rio Claro/ Local: Na capital, policial militar morre por Covid-19

DHoje Interior (S. José do Rio Preto): Polícia Civil libera agentes que pertencem ao grupo

de risco para trabalharem em casa

TV Bandeirantes/ Bora SP: Coronavírus: Sargento da PM mone em São Paulo

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:l I Rádio: 0 Internet: I I Impressos:2 | Total: 4

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação

r{Hr
looooollw 0U04t2020

Análise:

O impacto da Covid-l9 entre funcionários de órgãos do governo do Estado está no radar

da mídia. Sem juízo de valor, as reportagens limitam-se ao tom informativo com dois diferentes

enfoques.

A TV Bandeirantes e o Diario de Rio Claro reportam o primeiro falecimento entre

policiais. Trata-se da 1o Sargento Magali Garcia, conforme informação confirmada pelo órgão

ao qual ela estava vinculada. Os conteúdos fazem um amplo relato sobre o período que

antecedeu a morte, detalhando desde o dia da internação até o momento do falecimento.

A reportagem do Diário de Rio Claro acrescenta, mesmo que em segundo plano, as

providências que o governo do Estado adota em casos de suspeita ou diagnóstico da doença, ou \

seja, o imediato afastamento das funções. O jornal evidencia que a informação sobre os

procedimentos só foi fornecida após solicitada.
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É exatamente com enfoque nas providências adotadas pelo governo de Estado em

relação a agentes que pertencem ao grupo de risco que o DHoje Interior leva para uma de suas

manchetes de página. A reportagem salienta a liberaçã.o para que agentes do grupo cumpram

sua jornada de trabalho em casa e evidencia que o afastamento dos policiais é uma

recomendaçäo de örgãos do govemo do Estado. A edição da matéria inclui foto e na legenda a

informação que fica em destaque é o reforço na higienização de locais de trabalho de servidores

estaduais e proteção para profissionais da ërea de segurança pública em São José do Rio Preto.

Ainda na pauta dos impactos do novo coronavírus, o jomal DHoje Interior publica um

segundo texto para informar que 42 estabelecimentos comerciais foram autuados em São José

do Rio Preto por descumprir o decreto n" 18.571 de24 de março de2020. A multa imposta a

cada estabelecimento corresponde a200 UFESPs, ou aproximadamente R$ 6 mil.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: Continuar a alimentar a imprensa com informações sobre

medidas adotadas para preservar a saúde de funcionrários do Estado em tempo de pandemia.

Monitorar os dados de fïscalização divulgando para a imprensa sempre que houver consulta.

Fazer um recorte de todo o estado e outro regional

RISCOS DE IMAGEM: Atenção ao não cumprimento das medidas determinadas pelo

governo para conter a disseminagão do novo coronavírus. Atenção aos trabalhos de

fiscalização para evitar excessos tanto da fiscalização quanto da população quanto ao

desrespeito da norma.

PONTOS POSITIVOS: A medida recomendada pela Secretaria de Segurança Pública

quanto à liberação p¿ua que agentes da Pollcia Civil pertencentes ao grupo de risco trabalhem

em casa é exposta pela mídia com viés favorável, contribuindo para a percepção de imagem

positiva do governo do Estado de São Paulo.
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Jovempan.com.br/ SP: Cerca de 150 policiais estão afastados com suspeita de Covid-19

Blogs do Estadão: Polícia Civil de SP já tem 150 agentes afastados por suspeita de

coronavírus

UOL: Polícia Civil de SP já tem 150 agentes afastados por suspeita de coronavírus

Rádio CBN FM 90.5: 560 policiais são afastados por suspeita de Covid-l9 em São Paulo

TV Globo/ SPI: Hospitais afastam profissionais com suspeita de coronavírus

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 2 | Rádio: 5 I Internet: 19 | Impressos: 0 Total:26

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffir*
GOVERNODOESTAÞO

Unidade de Comunicação
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Análise:

O número de policiais afastados do trabalho por suspeita ou confirmação de

contaminação de coronavírus desperta expressivo interesse da imprensa e consequentemente é

pauta publicada por 23 de um total de 26 matérias que constam da clipagem fornecida.

Sites noticiosos e a mídia regional reproduzem texto distribuído pela Agência Brasil

destacando nos títulos que "Mais de 500 policiais de SP estão afastados por suspeita de Covid-

19". A informação também está na TV Globo e na programação de rádio. O conteúdo, em tom

informativo, mescla informações fornecidas pelo govemador João Doria em coletiva de

imprensa com dados divulgados por órgãos do govemo do Estado.

Embora o número absoluto de policiais afastados (560) seja a informação que {ica em

destaque nos títulos; nos textos o número ganha outra dimensão devido à comparação com o

È,
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total do efetivo. São mais de 112 mil policiais no estado e 0,5%o estão afastados de suas

atividades por suspeita de infecção por coronavírus.

O governador João Doria confirmou o afastamento de 438 policiais no Estado, mas disse

que nem todos os afastamentos foram motivados por infecção por coronavírus. Alguns sites

noticiosos incluem que o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado entrou com ação na

Justiça paulista pedindo que o governo estadual fosse obrigado a adotar as medidas sanitárias

em prol dos profissionais sob alegação de falta de máscaras e de álcool em gel.

Com o radar voltado para o aumento de morte por coronavírus, o programa Bastidores

do Poder informa que representantes do governo do Estado estiveram em reunião com

representantes do IML (Instituto Médico Legal) para decidir o número de contêineres que serão

alugados para comportar temporariamente os corpos de mortos em decorrência da Covid-l9. O

repórter Lucas Jozino informa que diante da perspectiva de crescimento no número de mortes,

poderão ser alugados de 13 a 15 contêineres e cada um tem capacidade para 200 cadáveres.

Outro enfoque que aparece no noticiário dentro do tema coronavírus é a ampliação da

delegacia eletrônica. O UOL reporta que, devido à pandemia de Covid-l9, o registro de

ocorrências de violência doméstica poderá ser realizado pela internet.

AÇOES DB COMUNICAÇÃO: A recomendação é para que a Secretaria da Segurança

Pública e o governo do Estado, a partir de levantamento de dados, divulgue um balanço de

todas as medidas adotadas para prevenção ou solução de questões relacionadas à Covid-l9

entre seus servidores. O material deve ser enviado para as redações dos veículos da capital e

regronals.

RISCOS DE IMAGEM: A manifestação do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado

impacta a imagem da Secretaria de Segurança do Estado e, em consequência do governo do

Estado, remetendo para apercepção que a Pasta foi obrigada a adotar medidas sanitárias em

favor dos Delegados de Polícia do Estado.

PONTOS POSITIVOS: As declarações do governador João Doria, ao fazer um balanço dos

funcionários do Estado que estão afastados, bem como a Secretaria de Segurança Pública ao

divulgar o número de policiais afastados e fazer a comparação em resultado percentual,

garantem transparência na prestação de informação sobre o impacto da Covid-19.
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Diário do Grande ABC Online/ Notícias: Polícia Civil de SP já tem 150 agentes afasrados

por suspeita de coronavírus

Trianon 740 ANO Notícias/ Covid-19: Prefeitura de São Paulo recebe denúncias de comércio

aberto

Atribuna.com.br: Mais de 500 policiais de São Paulo estão afastados por suspeita de Covid-

t9

Rádio Jovem Pan/ Covid-19: Prefeitura de São Paulo recebe denúncias de comércio aberto

TV Globo: 560 Policiais e Bombeiros estão afastados das funções por suspeita de Covid-l9

em São Paulo

Destaques do dia:

Matérias Audit¡das:

TV: 1 | Rádio:4 I Internet:4 Impressos: 1l I Total: 20

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffiuro
GOVERNODTE5ÏADÕ

Unidade de Comunicação

rq+r
loooooltw 03t04t2020

Análise: 
;
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O afastamento de funcionários de órgãos do governo do Estado emrazão de suspeita ou

contaminação por coronavírus segue no radar da mídia. Em TV, mídia regional e sites, o

noticiário reporta que cerca de 150 agentes policiais do Estado estão afastados do trabalho.

A fonte da informação é o Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo e a entidade

de classe traz à tona informação que leva o governo do Estado a ser inserido em ambiente

sensível. O sindicato se apresenta como responsável por ação impetrada na Justiça paulista a

fim de obrigar o Governo Estadual a adotar as medidas sanitárias em prol da categoria que

r\-.

representa emtazäo do surto de coronavírus.
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A ação foi julgada pelajuízaPaula Femanda de Souza Vasconcelos Navarro, da 9o Vara

de Fazenda Pública, que deferiu em parte as reivindicações do Sindesp, conforme detalhado nas

reportagens. Para o governo do Estado coube a determinação de adotar medidas de prevenção

ao contágio do coronavírus para atender o efetivo da Polícia Civil.

Parafazer o contraponto às alegações do Sindesp e tentar minimizar o impacto negativo,

órgãos do Governo do Estado se manifestaram para esclarecer que em cumprimento às

orientações do Comitê de Contingência do Coronavírus, todo funcioniírio está afastado e conta

com o apoio necessário à sua recuperagão.

Em diferentes horários de sua programação, a Rádio Jovem Pan informa que mesmo

com as restrições impostas pelo governo do Estado, trinta estabelecimentos que praticam

atividades consideradas não essenciais foram interditados pela prefeitura da capital por abrir as

portas em plena quarentena. Até 30 de março, a prefeitura recebeu mais de 6.800 solicitações

relacionadas ao descumprimento das restrições em vigor.

Embora a prefeitura paulistana seja a protagonista nas matérias, a representação do

governo do Estado também tem espaço. O viés é de alerta aos comerciantes, vmavez que o

contexto está relacionado às punições que podem ser aplicadas aos estabelecimentos comerciais

que insistirem em descumprir as regras.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: O assunto merece ser acompanhado a fim de minimizar o

espaço conquistado pelo Sindesp. Se houver depoimentos de delegados que confirmem as

iniciativas da Secretaria de Segurança Pública, eles poderão ser oferecidos como personagens

em reportagens futuras.

RISCOS DE IMAGtrM: O desgaste de imagem vem das edições que levam para o título

das reportagens as informações fornecidas pelo Sindesp.

PONTOS POSITIVOS: O posicionamento de órgãos do governo do Estado em resposta à

manifestação do Sindesp reforça a percepção que o Estado age na prevenção à Covid-l9.
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Jornal Debate/ Geral: Mais de 500 policiais de SP estão afastados por suspeita de Covid-l9

Jomal de Piracicaba Online/ Notícias: Todos os diagnósticos positivos de Covid-19 são da

rede privada

Jornal de Piracicaba: Todos os diagnósticos positivos de Covid-19 são da rede privada

Jornal de Baretos: Delegacia Eletrônica registra casos de violência doméstica

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio: 0 I Internet: 1 | Impressos: 3 Total:4

p Governo do Estado de SÍio Paulo e Secretarias

sÃoffiuro
GOVERNOÞOESTADO

Unidade de Comunicação

rq+r
loooooltw 04t04t2020

Análise:

A exposição do govemo do Estado concentra-se na mídia regional e a informação que

sobressai é a distribuição de 1,3 milhão de testes do coronavírus. Assumindo o papel de fonte

da informação, o govemo estadual, por meio de sua assessoria, divulga que a previsão é de que

os testes cheguem a São Paulo até 15 de abril.

Com enfoque específico para a cidade em que fica a sua sede, o Jornal de Piracicaba

pontua que o prefeito Barjas Negri vai se reunir com representantes de órgãos do governo

estadual para obter informações sobre a programação da distribuição dos testes.

A reportagem publicada no jomal é editada em duas páginas e a informação que é levada

paru a manchete é o crescimento do número de mortes por coronavírus no Estado de São Paulo.

O jomal fazumretrato do impacto do coronavírus ao incluir números de óbitos por cidade e as

faixas etárias das vítimas.
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Ainda com lupa na quarentena por coronavírus, o Jornal de Barretos relata que casos de

violência doméstica já podem ser registrados na Delegacia Eletrônica.

Como conotação de prestação de serviço em tempo de pandemia, o jomal ressalta que

o boletim online é mais uma ferramenta disponibílizadapor órgãos do governo do Estado tendo

em vista a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica.

AÇOES DE COMUNICAÇÃ0: Dados do número de registro recebidos na Delegacia

Eletrônica e o reforço da agenda de início da distribuição dos testes têm potencial para

despertar interesse da mídia. Ainda sobre a distribuição dos testes, a visibilidade pode ser

amplificada com o fornecimento de dados específicos por município.

RISCOS DE IMAGEM: Embora haja a presença de dados sobre o número de mortes por

coronavírus, o governo do Estados e suas Secretarias não são alvo de prejulzo de imagem.

PONTOS POSITMS: Com conotação de proatividade, a imprensa expõe a oferta de

novos serviços e ações por órgãos do govemo do Estado. A entrada em atividade da

Delegacia Eletrônica para receber registro de violência doméstica e a distribuição de testes

do coronavírus são iniciativas destacadas pela mídia em tom favorável.
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Primeira Página (.São Ca¡los): Prefeitura vai seguir decreto do governo estadual

Cruzeiro do Sul Online: Quarentena altera tipos de crimes

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:0 Internet: 1 Impressos: I I Total:2

p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffiuro
GOVERNO ÞO ESÏADO

Unidade de Comunicação
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Análise:

Naversão digital do jornal Cruzeiro do Sul, o delegado seccional assistente de Sorocaba,

Rodrigo Ayres, assume o papel de porta-voz ao conceder entrevista sobre índices de

criminalidade na quarentena. Ele acredita que roubos e furtos a pedestres e veículos devam

diminuir porque as pessoas estão andando em menor número pelas ruas. Porém aumenta a

possibilidade de aumento de furtos em estabelecimentos industriais e comerciais que estejam

fechados durante o dia em razão daquarentena.

A reportagem informa ainda a expansão do serviço de registro eletrônico de ocorrências

como medida para reduzir o fluxo de pessoas indo às delegacias durante a pandemia.

Medidas de prevenção também estão no radar da imprensa com a informação que a

Prefeitura de Ibaté manterá o comércio fechado, acatando determinação do governo do Estado.

Contudo, a medida de fechamento não está sendo cumprida em alguns municípios. Segundo a

reportagem do jomal Primeira Página, o prefeito de Dourado, Juninho Rogante, foi notificado

por órgãos do governo do Estado sobre a necessidade de manter o fechamento dos

estabelecimentos comerciais não essenciais e seguir as orientações que determinam a

obrigatoriedade do regime de quarentena em todo território paulista.
..\
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: Elaborar e divulgar notas sobre números de municípios

que mantiveram o comércio fechado e das medidas adotadas em municípios que não

acataram as regras em tempo de pandemia.

RISCOS DB IMAGEM: A resistência de comerciantes é exposta pela mídia, mas não chega

a afetar a imagem do governo estadual ou da Secretaria da Segurança Pública.

PONTOS POSITIVOS: Mudança no perfil de delitos cometidos na quarentena é pano de

fundo, com viés favorável, para a divulgação da expansão do serviço de registro eletrônico

de ocorrência como forma de reduzir o fluxo de pessoas nas delegacias durante a quarentena.

Atenção do govemo de São Paulo ao cumprimento das regras de não funcionamento de

estabelecimentos não essenciais no âmbito do Estado de São Paulo também são enfatizados

pela imprensa.
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Rádio São Carlos 1450 AM: Secretaria de Segurança Pública confirmou que 0,5olo do

efetivo policial que atuam no Estado estão afastados por suspeita de coronavírus

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio: I I Internet:0 | Impressos: 0 Total: I

p Governo do Estado de Säo Paulo e Secretari¡s

Unidade de Comunicação
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Análise:

A Rádio São Carlos recorre a quatro fontes de informação para compor seu noticiário

sobre a incidência de coronavírus entre os servidores estaduais. Dentre as fontes ouvidas pela

râdio, o governador João Doria se diferencia dos demais ao ter suas declarações amplamente

reproduzidas. Ele. afirma que há 438 servidores afastados do trabalho, mas ressalta que nem

todos os afastamentos estão relacionados à suspeita ou contaminação de Covid-l9. De acordo

com a reportagem, o número citado pelo governador não inclui policiais civis que também estão

afastados.

Secretarias que integram a estrutura do governo do Estado também fornecem dados,

indicando que cerca de 560 policiais do Estado de São Paulo estão afastados da escala de

trabalho. Sem juízo de valor, o locutor cita que esse número representa},SYodo efetivo estadual

de ll2.9l3 policiais que estão fora da ativa, incluindo agentes das Polícias Civil, Militar e

Técnico-Científica.

O tom crítico às medidas que o govemo do Estado adota em relação à prevenção contra

o coronavírus vem, mais uma vez, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado que relata

a faltade máscaras e de álcool em gel nas delegacias.

A matéria ainda abre espaço e menciona que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas,

reforça a importância da quarentena emrazão do combate ao novo coronavírus

\
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AçOES DE COMUNICAÇÃO: Elaborar e implementar uma estratégia de esclarecimento

para minimizar o impacto negativo causado pela exposição do Sindicato dos Delegados de

Polícia do Estado sobre falta de máscaras e álcool em gel nas delegacias.

RISCOS DE IMAGEM: A imagem da Secretaria de Segurança Pública, e em consequência

do governo do Estado de São Pauloo fica, mais uma vez, afetada pela manifestação do

Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado sobre a falta de produtos e equipamentos

utilizados para a prevenção da Covid- 19.

PONTOS POSITIVOS: A divulgação de dados realizada pela Secretaria de Segurança

Pública remete à percepção de tra¡rsparência no fornecimento de informações sobre o

impacto da Covid-l9.
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El País: Interior de São Paulo relaxa quarentena e acelera contágios - 13 polos podem

espalhar coronavírus em "efeito cascata"

TodoDia (Americana): Temor de disturbios sociais é 'abstrato', diz Sérgio Moro

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio: 0 I Internet:1 | Impressos:1 | Total: 2

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffiuro
COVERNODOESTADO

Unidade de Comunicação
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Análise:

Reportagem publicada pelo jornal TodoDia, de Americana, reproduz conteúdo

distribuído pela Folhapress. Em tom informativo e com conotação de prevenção, o jornal

reporta que órgãos do governo do Estado adotaram reforço no policiamento preventivo nas ruas

da capital paulista e região metropolitana. A medida foi adotada após a ocorrência de ao menos

três saques a superrnercados.

As menções às iniciativas do governo do Estado têm exposição perifer ica,hajavista que

o protagonista da reportagem é o ministro da Justiça, Sergio Moro. Ele declara que a segurança

pública, em meio à pandemia de coronavírus "está sob controle".

Em frente de atenção, reportagem publicada no site do El País relata que apesar de a

cidade de São Paulo ser o epicentro da Covid-l9 no Estado e no Brasil, a preocupação do

governo João Doria vem recaindo nessa semana em cidades do interior, onde as medidas de

isolamento social vêm sendo menos efetivas, com registros de maior circulação de pessoas do

que na capital, segundo os dados de mobilidade analisados pela Universidade Estadual Paulista

(Unesp). De acordo com um estudo feito pela instituição, a Covid-19 vem chegando a centros
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regionais fora da capital paulista a partir dos principais eixos rodoviários e têm potencial para

atingir localidades nos arredores em "efeito cascata".

AçOES DE COMUNICAçÃO: Diwlgação de informação sobre número de oconências

relacionadas à segurança pública e medidas adotadas de prevenção. Acompanhamento da

disseminação da Covid-l9 nas cidades do interior mantendo transparência e correção na

divulgação das informações.

RISCOS DE IMAGEM: O prejuízo de imagem é gerado pelo entendimento que a ação de

órgãos do Governo foi reativa. O assunto merece ser monitorado haja vista que novas

ocorrências podem acontecer e também diante da informação que houve motins e fugas em

presídios.

PONTOS POSITIVOS: Reforço do policiamcnto prcvcntivo nas ruas da capital paulista.

Reconhecimento da imprensa no número de dados e no uso de informações técnicas pa.ra o

embasamento da reportagem do El País.

Approach Conlun¡caçåo lntegrad¡l ltdâ.o l0 906 993/0001-t9
Concorrèrrùi¡ no û4 :ù?0
Unidade drr ù lrrlrU¡ì¡i'3c¡Õ

(



Jovem Pan 620 AM: Forças policiais relatam medo de perder efetivo por conta do

coronavírus e reclamam de falta de auxílio

Rádio 102,1 FM (Bragança Paulista): Entrevista com secretário estadual de transportes e

logística, João Octaviano Machado Neto

CBN - 90.5 FN{/ Especial Coronavírus: Operação da Polícia Civil de São Paulo contra

suspeitos de furto de produtos hospitalares

UOL: Doria pede que que paulistanos fìquem em casa no feriado

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio: 4 I Internet:6 Impressos: 0 | Total: l0

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação
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Análise:

O impacto provocado pela Covid-19 permeia o noticiário. É nesse contexto que um dos

temas mais destacados por sites noticiosos é o apelo do governador João Doria para que no

feriado da Páscoa as pessoas fiquem em casa. Em tom de alerta mesclado com orientação, o

governador pede que a população evite se deslocar até o litoral paulista.

A atividade dos caminhoneiros pelas estradas é pauta que a Rádio 102,1 FM, de
t

Bragança Paulista, leva ao ar por meio de entrevista de João Octaviano Machado Neto,

secretário de Logística e Transporte do Estado de São Paulo. Com enfoque na prestação de

serviço e conotação favorável, o secretário passa a mensagem das iniciativas adotadas pelo

governo do Estado visando a proteção dos caminhoneiros. Ele comenta que as pesagens foram

suspensas por 90 dias e que foram distribuídos 140 mil kits de alimentação e higiene

\\-
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profissionais que rodam pelas estradas. Em contrapartida, a mesma rádio assume um tom crítico

ao noticiar a desatenção do govemo em relação à reclamação de forças policiais sobre a falta

de material de proteção.

Com a chamada "Especial Coronavírus", a rádio CBN leva ao ar um programa que eles

identificam que tem por objetivo conectar a população durante a pandemia. Um dos temas

tratados no programa faz rcferência a órgãos do govemo do Estado. Em tom noticioso, a

informação é a realização de operação contra suspeitos de furto de produtos hospitalares para

revenda. Os policiais cumprem nove mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.

AçOES DE coMUNICAçÃo: sugerir para um programa de TV, com enfoque em

noticiário policial, reportagem sobre os cuidados e equipamentos de proteção oferecidos aos

policiais civis e militares.

RISCOS DE IMAGEM: A imagem do governo do Estado é novamente afetada por

declarações do presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado sobre a falta de

produtos e equipamentos utilizados para a prevenção da Covid-1 9 e a falta de funcionários

nas delegacias. A queixa é reforçada por policiais militares que apontam falta de produtos de

higiene nas viaturas. As informações prestadas pela Secretaria de Segurança Pública não

minimizam o impacto negativo da reportagem. O assunto merece acompanhamento diante

da forte possibilidade de desdobramento nos próximos dias.

PONTOS POSITMS: A ação do govemo do Estado em atenção aos caminhoneiros e o

apelo do governador João Doria para que as pessoas fiquem em casa no feriado são tratadas

pela mídia em contexto predominante favorável, embora o pano de fundo seja o coronavírus.

Outra informação que ressalta a atuação da Folícia Civil é a realização de operação contra

suspeitos de furto de produtos hospitalares para revenda.
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Diário do Rio Claro/ Cidades: Feriado de Páscoa terá ações de frscalização e orientação nas

praias

Jomal de Jundiaí/ Geral: Doria não quer o povo nas praias

uol.: uFSCar contribui no combate à covid-19 com álcool e máscaras

Coneio de ltapetininga: Governo amplia possibilidade de registros na Delegacia Eletrônica

Cruzeiro do Sul (Sorocaba): Praias de SP ficarão fechadas durante o feriado da Páscoa

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio: 0 I Internet:3 lmpressos:6 | Total: 9

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffirro
GOVERNÛÞÕESTAÞO

Unidade de Comunicação

/Hr
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Análise:

A mídia segue acompanhando as recomendações do governador João Doria para o

feriado de Páscoa solicitando que as pessoas evitem se deslocar até o litoral paulista. Em tom

de alerta, o governador lembrou que todas as praias do litoral de São Paulo estão com seus

acessos fechados para evitar aglomerações.

A ampliação dos tipos de ocorrências que podem ser registradas na Delegacia Eletrônica I

amplia a visibilidade de órgãos do governo do Estado. O Correio de Itapetininga, como

prestação de serviço à população, informa que o objetivo do governo estadual é reduzir o

número de pessoas nas delegacias.
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Ainda com enfoque na cobertura de assuntos relacionados ao coronavírus, o UOL dá

protagonismo à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) que está colocando seu

conhecimento, equipe e capacidade de produção a serviço do combate à Covid-19. O Centro de

Ciências Agrárias (CCA) da instituição, no campus Araras, está produzindo álcool glicerinado,

álcool 70o/o e máscaras de proteção face shield transparentes, que cobrem todo o rosto.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A sugestão é reforçar periodicamente alerta sobre a

necessidade de isolamento da população, mantendo o engajamento dos cidadãos no combate

à Covid-19.

RISCOS DE IMAGEM: O noticiário não sinaliza prejuízo de imagem às estruturas do

governo estadual.

PONTOS POSITIVOS: O fechamento de acesso às praias e a ampliação dos tipos de

ocorrências que podem ser registradas pela Delegacia Eletrônica remetem às iniciativas do

govemo do Estado para agir preventivamente no combate à Covid-19.

\
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Portal TodoDia/ Notícias: UFSCaT contribui no combate à Covid-19 com álcool e máscaras

Jornal de Piracicaba/ Notícias: UFSCaT contribui no combate à Covid-I9 com álcool e

máscaras

R7/ Notícias: Afastados do trabalho com suspeita de Covid-l9 são detidos em lotérica

UOL/ Últimas Notícias: UFSCa¡ contribui no combate à Covid-19 com álcool e m¿iscaras

IstoÉ/ Notícias::UFSCar contribui no combate à Covid-l9 com álcool e máscaras

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio: 0 Internet:6 | Impressos:0 Total: 6

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação

/Hì
loooooltw 10t04t2020

Análise:

Pelo segundo dia consecutivo, a Universidade Federal de São Carlos fica em destaque

no noticiário. Reportagem distribuída pela Agência Brasil é reproduzida por sites noticiosos e,

a exemplo do dia anterior, a informação é que a UFSCaT está colocando seu conhecimento, bem

como equipe e capacidade de produção, a serviço do combate à Covid-19. O Centro de Ciências

Agrárias (CCA) da instituição, no campus Araras, está produzindo álcool glicerinado, álcool

70o/o e máscaras de proteção.face shield transparentes, que cobrem todo o rosto. 
I

O noticiário policial publicado pelo R7 também estárelacionado ao assunto coronavírus.

O site informa que dois homens afastados do trabalho por suspeita de Covid-19 foram detidos

por desrespeitarem a quarentena. De acordo com informação prestada por órgãos do governo

do Estado, ambos responderão por infração de medida sanitária.
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AçOES DE COMUNICAÇÃO: Manter a imprensa informada a respeito de novas

iniciativas que contribuam para a preservação contra a Covid-19.

RISCOS DE IMAGEM: O noticiário nãofiazrisco de imagem ao governo do Estado e suas

secretarias.

PONTOS POSITIVOS: A iniciativa da UFSCaT demonstra o comprometimento com o

governo estadual ao fazer a doação de máscaras.

/Ãs\
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Blog Estadão/ Notícias: Polícia de SP prende l0 por roubo de 2 milhões de másca¡as e 15

mil testes de coronavírus

Yahoo/ Notícias: Baile funk em plena quarentena é interrompido pela PM em São Paulo

Gl: PM é acionada para dispersa¡ baile funk na Zona Leste de SP ocorrido durante a

quarentena

Veja.com.br/ Coronavírus: Durante quarentena, manifestantes fazem buzinaço em São Paulo

Destaques do dia:

Matérias Audit¡das:

TV:0 | Rádio: 0 I Internet:4 Impressos: 0 Total: 4

p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação

rq+r
loooooltw 11104t2020

Análise:

A exposição do governo do Estado no site da Veja chega a transitar em ambiente

sensível com a informação de que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram às ruas da

capital paulista 
- de carro - 

para protestar contra as medidas de isolamento social tomadas

pela administração estadual como forma de combate à pandemia do coronavírus.

Entretanto, o fornecimento de dados do percentual de isolamento minimiza

parcialmente o impacto negativo, uma vez que a prorrogação da quarentena no Estado até o dia

22 de abril está relacionada à constatação que cerca de 57Yo da população do Estado está

respeitando medidas de isolamento social, enquanto o percentual considerado ideal pela

administração é de 70Yo.
\.
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A intervenção da Polícia Militar em baile funk é reportada por Gl e Yahoo, trazendo na

esteira do teor informativo a conotação de firme atuação de órgãos estaduais em casos de

aglomeração.

Edição de reportagem publicada pelo Blog do Estadão expõe estruturas do governo do

Estado em espaço privilegiado. O enfoque é a prisão de 10 suspeitos por roubo de dois milhões

de máscaras e 15 mil testes de Covid-19. A menção a órgão do governo do Estado está em texto

editado logo abaixo do título, contextualizando a ocorrência.

AçÕES DE COMUNICAÇÃO: O governo pode divulgar balanço sobre o número de

estabelecimentos/eventos que foram alvo de intervenção durante a quarentena com o objetivo

de demonstrar transparência nas ações realizadas para mitigar os impactos da pandemia.

RISCOS DE IMAGEM: Mesmo citada em ambiente sensível, a decisão do governo João

Doria de prorrogar a quarentena no estado até o dia 22 de abril não oferece risco de imagem

à gestão estadual a ponto de a Secreta¡ia de Segurança Pública afirmar que a Polícia Militar

acompanhou o ato de protesto contra o governo do estado e que não houve incidentes.

PONTOS POSITMS¡ Estrutura do govemo estadual tomou a iniciativa de informa¡ a

imprensa sobre aação da Polícia Milita¡paraacabar com baile funk na Zona Leste da capital

paulista.
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Expresso da Informacão/ Notícias: Baile funk na quarentena em Sp

A Tribuna (Santos): PM acaba com baile funk na capital

CNN Brasil Online: Homem de 36 anos mone no hospital de campanha do Pacaembu

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio:0 Intemet:1 | Impressos:2 Total:3

p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação

rq*ì
loooooltw t2t04t2020

Análise:

O hospital de campanha do Pacaembu, montado por conta da pandemia do novo

coronavírus em São Paulo, teve sua primeira morte confirmada, informa a CNN Brasil. As

estruturas montadas e gerenciadas pelo governo do Estado agregam valor ao noticiário em dois

enfoques distintos. São eles: esclarecimento que a vítima também sofria de doença de Chagas

e atualização de dados sobre novos casos e mortes por coronavírus.

A agão de órgãos do estado para pôr fim a um baile funk naZonaleste da capital segue

na pauta. A Tribuna, de Santos, e o Expresso da Informação publicam notícia sobre o assunto

garantindo visibilidade positiva para órgãos do govemo do Estado ao detalhar que o baile

acabou após intervenção da Polícia Militar.

bt>

\.



(

f^
f'
(

(

(

(
(

(

(

(
('
(

(

i
(

(

(

(-

(

(

(

(

(

AçOES DE COMUNICAÇÃO: O governo do Estado pode divulgar balanço sobre o

número de estabelecimentos/eventos que foram alvo de intervenção durante a quarentena.

RISCOS DE IMAGEM: O noticiario não apresenta risco à imagem do governo estadual.

PONTOS POSITMS: Estrutura do governo do Estado foi a fonte de informação prira a

imprensa sobre a ação da Polícia Milita¡ para acabar com baile funk na Zona Leste da capital

paulista.
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Blogs do Estadão: A prisão do homem que promove 'laço de amizade' entre o Brasil e a

China

Gl: Casos de violência contra mulher aumentam 30% durante a quarentena em SP, diz MP

Rádio ABC 1570 AM (Santo André): Coletiva do Governador João Doria

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:1 I Internet:3 | Impressos: 0 | Total: 4

p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃo ffirro Unidade de Comunicação
GOVERNOÞOESTADO
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Análise:

Coletiva de imprensa do Comitê de Saúde Covid-l9 conduzida pelo governador João

Doria amplifica a visibilidade positiva do governo do Estado no noticiário do dia. O governante

agradeceu à iniciativa privada pela doação de chocolates a comunidades carentes e sua

declaração, mais do que a doação em si, serve para sensibilizar o empresariado a participar de

futuras ações.

O número de casos de violência contra a mulher aumentou em São Paulo durante a

quarentena, informa o G1. Em um mês, houve o aumento de 30o/o dos casos. De acordo com os

dados fornecidos por órgãos estaduais, em março foram decretadas 2.500 medidas protetivas

em caráter de urgência, no mês anterior foram 1.934. Com ênfase em prestação de serviço à

população, há a menção que as Delegacias de Defesa da Mulher permanecem abertas durante a

quarentena, pois são consideradas serviços essenciais.

Marcos Zheng, que está preso sob a suspeita de liderar uma quadrilha flagrada e presa

com 15 mil testes de coronavírus e dois milhões de equipamentos de prevenção roubados,

intermediou encontros de banqueiros e empresários chineses no Palácio dos Bandeirantes, sede
ñ
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do governo paulista, e também com outros políticos. A informação está nos Blogs do Estadão

e mesmo sendo um conteúdo bastante sensível, restringe-se a reproduzir o que foi dito por

Marcos Zheng. Ele diz ter feito a ligação entre a área de saúde do governo João Doria com

hospitais e médicos de 
'Wuhan 

- cidade chinesa onde a pandemia se originou - para troca de

informações sobre a Covid-l9. Não hájuízo devalor ou detalhamento sobre qual foi o resultado

dos contatos entre as partes.

AçOES DE COMUNICAçÃO: Recomenda-se a criação de uma agenda de divulgação de

orientação a mulheres vítimas de violência, o monitoramento da exposição relacionada à

prisão de Marcos Zheng e, a depender do contexto, a divulgação de um posicionamento do

governo do Estado.

RISCOS DE IMAGEM: O governo do Estado tem sua imagem atrelada a atuação de

Marcos Zhengcomo mediador de contato com autoridades chinesas. Ele se apresentava como

vice-presidente da Associagão Chinesa do Brasil e agora é suspeito de liderar quadrilha.

POI{TOS POSITMS: A informação de que as Delegacias de Defesa da Mulher

pennanecem abertas, pois são consideradas serviços essenciais, aparecem em meio à
reportagem sobre crescimento de casos contra a mulher e concede visibilidade positiva

atrelada à percepção de compromisso no atendimento a mulheres que foram alvo de

violência.
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Blog Estadão: A pandemia aumentará a criminalidade?

R7: corpo de possível vítima de covid-19 é enterrado pela 2u vez após erro

Bloe do Estadão: Vídeo é tirado de contexto para distorcer ações do governo Doria no

enfrentamento à Covid- I 9

Rádio CBN 90.5 FM (São Paulo): Homens são presos após venderem testes para Covid-19

naZona Leste

Rádio CBN 90.5 FM (São Paulo): Violência contra mulher aumentou durante a quarentena

do coronavírus no Estado de São Paulo

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:4 Internet: 5 Impressos: 0 Total: 9

p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação

r'Hr
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Análise:

O aumento de casos de violência contra a mulher, pelo segundo dia consecutivo

permanece no radar da mídia. Desta vez, ainformação aparece na rádio CBN e segue com viés

de compromisso por parte do governo do Estado.

Com ênfase em coibir atos ilegais, a mesma rádio reporta que dois suspeitos de vender

testes rápidos de coronavírus foram presos e outras 14 pessoas estão detidas pelo furto de

exames. Segundo a Polícia Civil, foram recuperados 875 exames que haviam sido furtados do

terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Informação publicada na seção Estadão Verifica, no Blog do Estadão, restabelece a

verdade dos fatos ao reportar que um vídeo foi editado e retirado de contexto para distorcer as

o 'åîifii',îË:Í. ffi 
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ações do governo João Doriano enfrentamento ao novo coronavírus. Contextualizaqueo vídeo

editado foi postado no Facebook denegrindo a imagem de Doria enquanto governador.

A versão original, de acordo com uma das secretarias do Governo do Estado, mostra

que a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de homem embriagado e

armado com faca ameaçando pessoas na rua.

Já o blog de Fausto Macedo, hospedado no site do Estadão , traz artigo assinado pelos

advogados Leonardo Magalhães Avelar e Taisa Carneiro Mariano. Sob o título "A pandemia

aumentará a criminalidade?", os autores se valem de dados do Estado de São Paulo e de outras

entidades e concluem que há potencial para aumento da criminalidade.

O R7 reporta que o corpo de um homem que morreu com suspeita de ter Covid-l9, foi

enterrado pela segunda vez após exumação. Menção a órgão do governo do Estado está

relacionada à diligência em andamento para esclarecer os fatos.

AÇÕES DE COMUNICAÇ.Ã.O: Criar uma agenda de divulgação de orientação a mulheres

vítimas de violência domiciliar e ampliar o monitoramento de fake news relacionadas ao

govemo do Estado.

RISCOS DE IMAGEM: O risco de imagem vem de vídeo editado que distorce ações do

governador Doria. Embora a reportagem esclareça que o vídeo foi tirado do contexto, há a

possibilidade de aumentar o interesse do público por assistir à versão editada.

PONTOS POSITMS: Mais uma vez, a informação de que as Delegacias de Defesa da

Mulher pennanecem abertas, pois são consideradas serviços essenciais, em meio à

reportagem sobre crescimento de casos contra a mulher, concede visibilidade positiva

atrelada à percepção de compromisso no atendimento de mulheres que foram alvo de

violência. Em outra frente, órgão do governo do Estado, por meio da Polícia Civil,
protagoniza a prisão de suspeitos de venda de testes rrþidos de coronavírus que foram

roubados.
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Cruzeiro do Sul Impresso (sorocaba): A outra face do crime

Cruzeiro do Sul Online (Sorocaba): A outra face do crime

Gl: Preso com suspeita de coronavírus foge de hospital em Taubaté, SP

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:O I Rádio:O I Internet:2 | Impressos:1 | Total:3

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação

rst04t2020

Análise:

Um preso com suspeita de Covid-19 fugiu do Hospital Municipal em Taubaté, mas foi

localizado e levado de volta para o hospital. É neste contexto que estruturas do governo do

Estado ganham visibilidade favorável e espírito de prudência. A informação publicada pelo Gl
é que qualquer providência com relação ao indivíduo somente será adotada após o resultado do

exame para constatação de Covid-19.

A reportagem também direciona o holofote para medidas que visam garantir a proteção

de policiais do Estado. Aquisição e distribuição de máscaras, luvas, álcool em gel e higienização

de viaturas e delegacias estão entre as iniciativas citadas e agregam valor à exposição das

estruturas do governo paulista.

Em editorial, o jornal Cruzeiro do Sul avalia que a economia foi afetada pela pandemia

e segue para outras áreas. Ao citar a criminalidade, utiliza dados fornecidos por órgãos do

governo do Estado, mas lembra que os dados estão desatualizados. O editorialista alerta que

há uma grande preocupação com o aumento de furtos a estabelecimentos comerciais e

industriais que estejam fechados.
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AÇÕES DE COMUNICAÇAO: Montar uma agenda periódica de divulgação de dados

sobre ocorrências criminais durante o período da quarentena.

PONTOS POSITMS: Medidas de prevenção contra a Covid-l9 que vêm sendo adotadas

nos espaços e viaturas utilizadas por policiais garantem visibilidade favorável.

RISCOS D[ IMAGEM: Citação de que os nuneros de ocorrências estão desatualizados

pode ser alvo de críticas pela morosidade na consolidação de informações.
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A Comarca Regional (Ava¡é): Mais de 500 policiais civis e militares de São Paulo estão

afastados por suspeita de Covid-19

Primeira Página (São Carlosl: A tecnologia a serviço da vida

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio:0 I Internet: 0 | Impressos:2 | Total: 2
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Análise:

Cerca de 560 policiais do Estado de São Paulo estão afastados por suspeita ou

confirmação de que estão contaminados por coronavírus, informa desta vez o jomal A Comarca

Regional. O número absoluto, que em uma primeira avaliação parece ser expressivo, fica

relativizado quando comparado com sua representatividade diante do efetivo total, ou seja,

0,5o . Há também menção a declarações do govemador João Dória. Ele afirma que 438 policiais

no estado estão afastados e justifica que nem todos são por contaminação ou suspeita de

Covid-19.

Mais uma vez, o risco de imagem para as estruturas do governo tem origem no Sindicato

dos Delegados de Polícia do Estado que expõe a falta de máscaras e de álcool em gel nas

delegacias.

Em artigo, o presidente da Prodesp, André Cunha, menciona as inovações tecnológicas

adotadas em tempos de pandemia. Ele ressalta que a Prodesp desenvolveu um aplicativo de

monitoramento para orientar pacientes diagnosticados de Covid-l9 e ampliou as possibilidades .\,
da Delegacia Eletrônica.
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AÇOES DE COMUNICAÇAO: Elaborarpautas que mostrem as orientações passadas pelo

Governo aos servidores e as ações realizadas pelo Govemo para a resolução do problema nas

delegacias.

RISCOS DE IMAGEM: Citação do Sinclicato dos Delegaclos de Polícia do Estado sobre

falta de material de higiene afeta aimagem de estrutura do govemo do Estado.

PONTOS POSITIVOS: A divulgação de dados sobre o impacto da Covid-l9 entre os

policiais e ampliação de possibilidades de registro na Delegacia Eletrônica contribuem para

a visibilidade favorável.
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Primeira Página/ Regional (São Carlos): Torpedo

Folha da Região (Aracatuba): MP determina que Prefeitura ñscalize estabelecimentos que

atendem com 'meia porta aberta'

Blogs do Estadão: Vídeo é usado fora de contexto para relacionar ação da PM em São paulo

àpandemia de Covid-19

Folha Online: Vídeo é usado fora de contexto para relacionar ação da PM em SP à pandemia

de Covid-l9

UOL: É faho que vídeo mostra PM de SP agredindo idoso por descumprir isolamento

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:0 | lnternet:5 Impressos: 2 | Total:7

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação

/t,,4r
loooool
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Análise:

Prevalecem no noticiário reportagens destacando que é enganoso o vídeo que circula

nas redes sociais acompanhado de um texto sobre um idoso que estaria sendo agredido por

policiais militares de São Paulo. O conteúdo, que viralizou em 14 de abril, foi retirado de

contexto, conforme UOL, Folha Online e a seção Projeto Comprova, da versão digital do

Estadão. As imagens foram postadas no Facebook pela primeira vez no dia 3 de dezembro de

2019,portanto, antes do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Não há qualquer relação do vídeo

com a pandemia, ao contrário do que consta no texto que acompanha as postagens.

O noticiário destaca ainda que o governador João Doria defende o isolamento social e

*-\,
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já cogitou prender aqueles que desobedecerem às regras.
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Visando o cumprimento das regras determinadas pelo governo estadual quanto a

quarentena, o prefeito de Birigui, conforme noticia a Folha da Região, solicitou que haja vistoria

em estabelecimentos comerciais que estão atendendo embora disfarcem estar fechados. A

solicitação foi encaminhada a estruturas do governo do Estado que estão habilitadas a fazer a

fiscalização.

Com foco em proatividade, o jornal Primeira Página, em sua coluna Torpedo, destaca

que a secretaria de Comunicação e outros órgãos do governo do Estado estão realizando

parceria com empresas a fim de mapear os casos suspeitos do novo coronavírus. Mesmo sem

avançar em detalhes, o conteúdo evidencia de forma positiva que o governo do Estado busca

altemativas para cumprir seu papel.

AçOES DE COMUNICAçAO: Divulgar o resultado de fiscalizações realizadas em

municípios do interior do Estado é uma forma de ampliar a exposição regional.

RISCOS DE IMAGf,M: O noticiário não embute risco de imagem à secretaria de Segurança

Pública, seu efetivo ou ao governo do Estado.

PONTOS POSITIVOS: Reportagens restabelecem a verdade dos fatos ao esclarecer que o

vídeo contra Doria é falso. O conteúdo traz visibilidade favorável para a açåo da Pollcia e do

governo do Estado.

.\-.
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Jomal Em Dia (tsraganca Paulista): Policiais vão se defender contra o decreto do Governo

Doria

Rádio Cruzeiro - 92.3 FM (Sorocaba): Entrevista com o delegado da Delegacia de

Investigações Geraiso Acácio Aparecido Leite

Gl: MP determina que prefeitura fiscalize comércio de Birigui que funciona em sistema de

'meia porta'

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio: I Internet: I Impressos: I Total:3

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffirro
GOVÊRNOÞOESTADO

Unidade de Comunicação

rq+r
loooooltw t8t04t2020

Análise:

A solicitação do prefeito de Birigui por fiscalização em estabelecimentos que estão

atendendo a 'meia porta' segue na pauta da imprensa e traz na esteira visibilidade para órgãos

do governo estadual.

Em entrevista concedida à Rádio Cruzeiro, o delegado Acácio Aparecido Leite passa

inúmeras orientações para evitar que a população caia em golpes, seja pela internet ou por

telefone. O delegado garante visibilidade positiva para o papel do Estado ao ressaltar que, em

tempo de isolamento social, as pessoas podem utilizar o Boletim de Ocorrência Eletrônico,

evitando a necessidade de comparecer a uma delegacia parafazer o registro.

O Jornal Em Dia insere o governo do Estado em terreno negativo ao destacar que o

Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo) vai acionar a Justiça

para preservar o direito dos policiais paulistas em relação à redução de despesas com pessoal e

Ò
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encargos sociais durante a vigência da quarentena. A reportagem limita-se atrazer a posição da

entidade de classe.

AÇOES DE COMUNICAçÃO: Disponibilizar porta-vozes em diferentes regiões do

Estado para entrevistas em moldes similares à concedida pelo delegado Acácio Aparecido

Leite para ampliar a exposição regional. Monitorar o tema relacionado ao Sindpesp.

RISCOS DE IMAGEM: O risco de imagem tem origem no posicionamento do Sindpesp

contra o govemo do Estado.

PONTOS POSITIVOS: Com conotação favonivel de prestação de serviço, o delegado

Acácio Aparecido Leite passa orientação à população para que evitar golpes.

)
Approach Comunicaçåo lnlegrada Ltda.o 10 906 993t0001-19
Concorréncia no 04.2û20
üniffisde Co¡rrt¡mcecão



Primeira Página (São Carlos): Analistas debatem os efeitos da Covid-19 no mundo

O Liberal Regional (Aracatubal: Araçatuba I

Primeira Página (São Carlos): Criminalidade se mantém estabilizada na quarentena

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio:0 I Internet:0 | Impressos:3 | Total:3

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação

r{Hr
looooollw 19104t2020

Análise:

Indices criminais não apresentam alterações significativas se comparados fevereiro e

março de2020 com o ano anterior na cidade de São Carlos e região, de acordo com o delegado

Rogério Fakhany Vita, que é fonte ouvida pelo jomal Primeira Página. Os dados oficiais da

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) devem ser divulgados no

final do mês de abril. A visibilidade positiva do governo do Estado fica amplificada em razão

de o jornal levar a informação para sua principal manchete de capa.

O govemador do Estado anunciou a prorrogação da quarentena até o dia 10 de maio.

Portanto, atélâ, o comércio seguirá fechado, reporta O Liberal Regional.

PONTOS POSITMS: Com visibilidade positiva, a Secretaria da Segurança Pública é

citada como fonte oficial no fomecimento de números de ocorrências policiais, beneficiando

a imagem do governo do Estado.

-*-\.-.



AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: Disponibilizar porta-vozes em diferentes regiões do

Estado para amplificar os dados oficiais que a Secretaria da Segurança Pública divulgará no

final de abril pode contribuir positivamente para a imagem positiva do govemo estadual

regionalmente.

RISCOS DE IMAGEM: A imagem da Secretaria de Segurança Pública fica preservada e,

em consequência, também a do governo do Estado.
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TV Globo/ Bom Dia SP: A Covid-I9 naZonaNorte de São Paulo

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 1 | Rádio:0 I Internet: 0 | Impressos: 0 Total: I

p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação

rq+r
loooooltw 20t04t2020

Análise:

A reportagem do Bom Dia SP informa que a Zona Norte da cidade de São Paulo é a

região que tem mais casos de mortes da Covid-19 e 54 das vítimas cram do bairro Brasilândia.

Nessa pauta, sem juízo de valor, o governo do Estado é citado pela adoção de medidas para

promover o isolamento social.

A matéria é ilustrada por vídeos mostrando pessoas aglomeradas e um baile funk. Em

tom informativo, que induz à percepção de vigilância à preservação da população, acrescenta

que órgão do govemo do Estado pôs fim ao baile funk.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: Enviar para a imprensa, periodicamente, balanço das

intervenções da PM no combate à Covid-l9 e os resultados obtidos. Vídeos e fotos das

ocorrências, quando disponibilizados para a imprensa, podem contribuir para aumentar o

interesse pela pauta.

RISCOS DE IMAGEM: O noticiário não embute risco de imagem ao govemo do Estado.

PONTOS POSITMS: Com viés positivo aparece a atuação da PM para acabar com baile

funk em meio à pandemia na cidade de São Paulo.
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Rádio Vox 90.3 FM: Plantão policial

Jornal de Jundiaí: População segue com orientações

Primeira Página (São Carlos): Polícias de SP usarn novos protocolos devido ao Covid-l9

UOL: O que acontece após a vítima de violência domésticafazer um B.O. online?

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio: 1 I Intemet: I I Impressos: 2 Total:4

p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação

/l+ì
looooolW 2u04t2020

Análise:

A visibilidade dos órgãos do governo do Estado transita em ambiente predominante

positivo com destaque para registro de boletins pela internet, orientação à população e novos

protocolos para preservar policiais contra o coronavírus. Ocorrências policiais em tempo de

quarentena é o enfoque da rádio Vox News, que faz o registro de golpe praticado sob o pretexto

de arrecadação de recursos financeiros para tratamento da Covid- 19 .

Em noticiário totalmente favorável, o UOL reporta que desde o começo do mês está

disponível na Delegacia Eletrônica a possibilidade de registro de boletins de ocorrência pela

internet para casos de violência doméstica. A medida foi tomad a em caráúer de emergência por

causa do aumento de casos do crime durante a pandemia de Covid-l9 e também por causa da

subnotifìcação provocada pelo isolamento social.

Além de trazer dados sobre a expansão no número de ocorrência, que a cada dia cresce

entre 100/o e 15Yo em relação ao dia anterior, a reportagem agrega ao governo do
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atributo de compromisso com a população. Informa que é importante que as vítimas guardem

provas em lugar seguro, como fotos, vídeos e diálogos escritos, pois elas são necessárias para

materialidade dos casos e serão requisitados pelos delegados.

Proatividade na adoção de medidas para preservar policiais é exposta ao lado de falta

de transparência. O jornal Primeira Página, de São Carlos, destaca que novos protocolos foram

adotados para preseÍvar a exposição de policiais ao coronavírus. Entretanto, mesmo em

contexto predominante positivo, o jornal pontua que o número de policiais infectados não vem

sendo divulgado. Explicita que há o temor de elevação de tensão entre policiais e o consequente

reflexo no controle social para o governo do Estado.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: Enviar para a imprensa balanço do número oficial de

registro de ocorrência na Delegacia Eletrônica é oportunidade de manter o tema em destaque

positivo para as ações do governo. É recomendado também disponibili zar porta-vozes para

imprensa regional para esclarecer os novos protocolos adotados para a prevenção de Covid-

l9 entre policiais.

RISCOS DE IMAGEM: Embora a imagem não seja afetada, há potencial de risco de

imagem do govemo do Estado caso cresça a incidência de Covid-l9 entre policiais. O assunto

merece ser acompanhado com lupa.

PONTOS POSITMS: Orientação a respeito de documentos e provas que devem ser

preservados no caso de registro na Delegacia Eletrônica e a adoção de novos protocolos para

policiais contribuem positivamente para a imagem do governo do Estado.
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Gl/ Notícias: MP pede apuração de supostos crimes de abuso de autoridade e lesão em

abordagem de mulher

Folha Online: Entidade cultural do estado reduzirá sal¿irios de funcionririos em 50%

Gl: Decreto autoriza reabertura de comércios não essenciais em Garça a partir desta quinta-

feira

TV BandNews/ Jornal BandNews 1" Edição: Papuda tem 100 infectados por coronavírus

TV Globo/ Hora Um: Governo de São Paulo espera zerar a hla de testes para Covid-I9

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:2 | Rádio:O 
I

Internet: 4 Impressos: 0 Total: 6

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffirro
GOVERNOÞOESTADO

Unidade de Comunicação

22/04t2020

Análise:

O governo de São Paulo espera zerar afila de testes para Covid-l9. Atualmente há cerca

de 4.100 amostras aguardando análise nos laboratórios, informa a TV Globo. O conteúdo tem

um caráter de prestação de contas à população haja visto que até a semana passada o número

de casos suspeitos aguardando confirmação nos laboratórios passava dos 20 mil.

Acrescenta que o governador João Doria disse numa rede social que o governo vai

anunciar o planejamento para a liberação gradual dos setores produtivos da economia, após

avaliar a taxa de isolamento social, o nível de disseminação da doença e a capacidade de

atendimento dos hospitais do sistema de saúde.
--\-.
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Ao fazer um balanço do impacto da Covid-l9 nos presídios, a Band News TV informa,

sem detalhes, que o Brasil confirmou duas mortes de presos por coronavírus e uma delas

ocoffeu em Sorocaba.

Em dia de noticiário concentrado em TV e sites noticiosos, o Gl reporta que as

prefeituras de Amparo, Jaguariúna e Garça publicaram decreto que flexibiliz.a a quarentena

imposta pelo governo do Estado de São Paulo. O objetivo é permitir a reabertura de comércios

não essenciais. A percepção que fica evidente é que os governos municipais partem para um

posicionamento contrário ao passado pelo governo estadual e sinaliza a possibilidade de efeito

dominó caso outros municípios venham a permitir a reabertura do comércio.

O governo do Estado tem espaço nesse noticiário e minimiza, em parte, o contexto

negativo ao enfatizar que o Estado considera inadmissível e pouco razoátvelque alguns prefeitos

atuem de forma isolada parc alterar radicalmente as medidas estabelecidas pelo decreto da

quarentena.

A áxea da Cultura é uma das mais atingidas no contingenciamento de R$ 650 milhões

anunciado pelo governo de João Doria por causa da crise do coronavírus, informa a Folha

Online.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: Preparar amplo material detalhando a liberação de setores

produtivos a ser anunciada em futuro próximo pelo governador. Quanto à flexibilização da

quarentena anunciada por prefeitos, a sugestão é divulgar quais foram as providências

adotadas pelo governo do Estado e os números que respaldam o fechamento do comércio não

essencial nessas regiões. É recomendado o monitoramento da repercussão do tema de corte

na ërea da Cultura.

RISCOS DE IMAGEM: A adoção, por prefeitos, de medidas contrárias à determinação do

governo do Estado a respeito do fechamento de estabelecimentos não essenciais expõe um

ambiente de enfrentamento. O contingenciamento de R$ 650 milhões para aéreada Cultura

também pode trazer questionamentos sensíveis.

PONTOS POSITMS: A redução no número de amostras que aguardam avaliação para

coronavírus traz percepção favorável à atuação do governo do Estado.
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Yahoo: Entidade cultural do estado reduzirá sal¿írios de funcionários em 50%

R7: Morre primeiro guarda civil vítima de covid-19 na cidade de são paulo

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio: 0 Internet:2 | Impressos: 0 | Total: 2

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicaçãn
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Análise:

A morte, no Estado de São Paulo, de cinco policiais vítimas de Covid-19 entra na pauta

do R7. O portal acrescenta qrte 0,5o/o dos 1I2.9I3 profissionais efetivos das polícias estão

afastados por suspeita ou diagnóstico de coronavírus. A reportagem dá espaço para

posicionamento de órgão do govemo do Estado que esclarece ser o afastamento uma orientação

do Comitê de Contingência do Coronavírus. O quadro clínico dos profissionais afastados é

acompanhado pela instituição.

Matéria do Yahoo destaca que a área da Cultura é uma das mais atingidas no

contingenciamento de R$ 650 milhões anunciado pelo governo de João Doria na semana

passada por causa da crise do coronavírus.

PONTOS POSITMS: O acompanhamento pelo Comitê de Contingência do Coronavírus

de policiais que estão afastados por suspeita ou diagnóstico de çoronavírus é apresentado

com conotação positiva em meio a reportagem sobre morte de policiais.
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I AÇOES DE COMUNICAçÃO: Elaborar pauta que mostre o trabalho do Comitê de

Contingência do Coronavírus no acompanhamento de saúde de policiais. Identificar e

oferecer personagens para entrevista amplia a possibilidade de a pauta despertar interesse da

mídia.

RISCOS DE IMAGEM: A visibilidade fica afetada pela informação que cinco policiais já

molTeram vítimas da doença, sendo três PMs e dois civis. Mesmo sem juízo de valor, o

contexto de morte é levado para o título da reportagem.
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Jornal Estagão: Secretários debatem isolamento e ampliação de leitos com prefeitos de São

Paulo

O Dia SP: Secretários debatem isolamento e ampliação de leitos com prefeitos de São Paulo

Folha da Região (Aracatuba). Secretários debatem isolamento e ampliação de leitos com

prefeitos de São Paulo

Destaques do dia:

M¡térias Auditadas:

TV: 0 | Rádio: 0 I Internet:0 | Impressos: 3 | Total: 3

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃo ffiuro Unidade de Comunicação
SOVERNTDOESTÀDO
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Análise:

Representantes do governo do Estado realizarumvideoconferência com prefeitos de 16

regiões administrativas do Estado para sanar dúvidas e reforçar a importância de os municípios

seguirem os decretos estaduais, informam O Dia, Folha da Região e Jornal Estação. Vale

salientar que o evento tem espaço no noticiário dois dias após o Gl trazer à tona que os

municípios de Amparo, Jaguariúna e Garça decretaram a flexibilização do comércio não

essencial.

Durante a videoconferência foram passadas informações que órgãos do governo do

Estado atuarão na fiscalização e orientação sobre a importância do isolamento. Outra

informação passada é que o govemo do Estado fechou parceria com as principais operadoras

de telefonia paru colocar em funcionamento o Sistema de Monitoramento Inteligente, que

localizaút pontos de aglomerações urbanas. Esta última menção remete à percepção favorável

que o Estado recorre à tecnologia como ferramenta no combate à disseminação do coronavírus.
-t-



A matéria do O Dia fecha afirmando que a maior dificuldade do estado de São Paulo,

no momento, é a aquisição de respiradores. Segundo o Coordenador do Centro de Contingência

da Covid-19, David Uip, "hoje a necessidade de respiradores é internacional, o mundo todo está

comprando esse equipamento, respirador. Temos conversado com as indústrias mecânicas e

buscado resolver a situação intemamente".

AÇÕES DE COMUNICAÇAO: Divulgar números dos pontos de aglomeração

identificados pelo Sistema de Monitoramento Inteligente pode render pautas favoráveis à

atuação do governo do Estado no combate à Covid-19.

RISCOS DE IMAGEM: Sem juízo de valor, mas com sinalização de vulnerabilidade, o

texto cita que o governo do Estado enfrenta dificuldade para aquisição de respiradores.

PONTOS POSITIVOS: A atuação do governo estadual na fiscalização dos

estabelecimentos E o fornecimento de dados pelo Sistema de Monitoramento Inteligente, que

localiza pontos de aglomeração, garantem exposição positiva para iniciativas do governo do

Estado.

-=\.,

bD



Folha Online: Carreata em São Paulo perde força, volta a atacar Doria e pede fim do

isolarnento social

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:0 I Intemet:1 | Impressos:0 | Total:l

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffirro
GOVERNODOESTAÞO

Unidade de Comunicação
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Análise:

Em contexto politizado a Folha Online reporta que cerca de 50 caffos e
aproximadamente o mesmo número de motocicletas saíram da região do Parque do Ibirapuera

em direção à avenida Paulista. O objetivo da manifestação era pedir o impeachment do

governador paulista.

A menção a órgão do governo do Estado aparece a pafür da orientação de que João

Doria determinou reforço do efetivo para impedir que manifestantes fechassem ruas e avenidas.

O govemador também pediu à população que faça manifestação pela intemet durante a

quarentena do coronavírus.

RISCOS DE IMAGEM: O prejuízo de imagem está direcionado ao govemador João Doria,

que foi alvo de manifestantes nas ruas de São Paulo. Eles pediam o impeachment do

governador.

PONTOS POSITIVOS: Zelar pelo fluxo do trânsito em avenidas e ruas e pelos cuidados

de prevenção à Covid-l9 durante a pandemia são pontos que contribuem para a imagem

positiva do governo estadual.

Approach Comunicaçåo lntegrada Ltda.
10 906 993/0001-19
Concorrènc¡a no 04.2020
Unidade de Comr¡nrcacåoo

'.r\--.,



AÇOES DE COMUNICAÇÃO: Sugere-se montar uma pauta destacando como podem ser

realizados protestos via Intemet enfatizando que elas têm maior potencial de engajamento e

garantem a prevenção em período de quarentena.
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Gl: Museus de São Paulo oferecem visita virtual durante isolamento social de coronavírus

Primeira Página (São Carlos): Apreensões de armas crescem e roubos se mantém estáveis

em São Carlos

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:0 I Internet: 1 | Impressos: I Total:2

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação
ESTADO
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Análise

O Jomal Primeira Página, ao publicar o balanço divulgado por órgão do governo do

Estado sobre ocorrências policiais, faz remissão à entrevista concedida pelo delegado Rogério

Fakhani Vita no dia 19 de abril, quando comparou os índices da criminalidade desde o início

da pandemia. Na ocasião, o delegado mesmo alertando para a possibilidade de aumento de

delitos em São Carlos e região, ressaltou que até aquele momento esse aumento não havia

acontecido. O jornal utiliza a declaração do delegado para contextuali zar qve na região de São

Carlos houve redução nos indicadores de roubos e furtos.

Com enfoque em cultura e contexto totalmente favorável, o Gl reporta que durante o

isolamento social, por iniciativa de órgão do governo do Estado, a campanha #CulturaEmCasa

disponibiliza acesso virtual a shows de música, concertos e visitas a museus.

rl
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AÇOES DE COMUNICAçÃO: A partir da divulgação de indicadores gerais recomenda-

se fazer recortes por município ou região administrativa a fim de potencializar avisibilidade

dos números. A divulgação de programação online durante a pandemia também deve ser

continuada durante a pandemia.

RISCOS DE IMAGEM: O noticiário náotrazprejuízo de imagem

PONTOS POSITIVOS: A divulgação de dados de ocorrência policiais pela Secretaria de

Segurança Pública rende ganho de imagem ao governo estadual com conotação de referência

no fornecimento de informações. Acesso virtual a museus também contribui panaexposição

positiva.
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O Vale Online (São José dos Campos): O desafio da segurança pública

Folha Online: Governo de SP vai vetar passageiros de metrô e trens que estiverem sem

máscara

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio:0 Internet: 2 Impressos:0 | Total:2

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffiuro
COVERNODOESTADO

Unidade de Comunicação
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Análise:

O govemo de São Paulo pretende vetar o acesso apassageiros do metrô, da CPTM (trens

urbanos) e da EMTU (ônibus metropolitanos) que estiverem sem máscara, a fim de evitar a

disseminação do novo coronavírus, informa a Folha Online. Antes disso, porém, pretende

distribuir por sete dias máscaras gratuitamente a todos os passageiros do sistema. A notícia é

tratada em tom positivo e ressalta as medidas tomadas pelo estado para mitigar os efeitos da

pandemia do novo coronavírus.

Sem qualquer referência a Covid-19, isolamento social ou quarentena, O Vale recorre a

dados divulgados por órgão do governo do Estado para ressaltar que naquela região do Estado

ataxa de homicídio é superior a 10 vítimas acada 100 mil habitantes. De acordo com o texto,

o Vale do Paraíba ocupa o triste posto de região com maior índice de violência no Estado desde

2010.
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AÇOES DE COMUNICAÇ.Ã,O: Encontrar porta-voz que possa conceder entrevistas com

orientações à população para evitar golpes e outras modalidades de ocorrências policiais na

região de São José dos Campos pode render pautas positivas.

RISCOS DE IMAGEM: O noticiário nãotrazprejuízo de imagem.

PONTOS POSITMS: A ação do governo que pretende vetar o acesso a passageiros do

metrô, da CPTM e da EMTU que estiverem sem máscaras rende visibilidade positiva para o

governo do Estado de São Paulo. A divulgação de dados de oconência policiais por órgão

do govemo do Est¿do é fonte de referência.

Approach Comunicaçåo lntegrada Ltda.o 10 906 993/0001-19
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Correio Braziliense (DF): Má influência?

Diario Online (Grande ABC): Isolamento social resulta na diminuição de 2s;gyodos roubos

no ABC

Jomal da Manhã (Marília): Estatísticas criminais reduzem em março em Marília

Di¿irio do Pará (Belém): Pará liderou ranking nacional de isolamento social no domingo

Gl/ Coronavírus: Idosos testam negativo para Covid-19 em asilo clandestino de Campinas

ondc homem morreu infectado

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio: 0 
I Internet: 2 | Impressos:3 | Total: 5

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffiuro
GOVERNODOESTADO

Unidade de Comunicação
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Análise:

Resultado negativo em testes para diagnóstico do novo coronavírus nos 19 idosos que

eram mantidos no asilo clandestino em Campinas (SP) é informação publicada pelo portal Gl.
Apesar de a informação ser levada ao título da reportagem, o texto dá mais espaço à questão da

clandestinidade e ao fato de a proprietária ser reincidente quanto ao funcionamento nesse tipo
de estabelecimento. A citação a &gão do governo do Estado resume-se a ser fonte da

informação da Secretaria de Segurança Pública do Estado que a proprietária do asilo não foi
presa.

Ainda na pauta de coronavírus, o Diário do Pará publica tabela com o ranking nacional

de isolamento social. O Estado de São Paulo ocupa a 15u posição com índice de 57,31yo.

Approach Comun¡caç.ão lntegrada Ltdao 10.906 993/0001-19
Concorrêncra no04,'2020
Unidaele de Cornunrcacào
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Dados de órgão do governo do Estado apontam queda nas principais estatísticas

criminais em Marília no mês de março, registra o Jornal da Manhã. A publicação contextualiza

que a diminuição dos delitos teve contribuição do isolamento social devido ao coronavírus.

Conteúdo similar é publicado pelo Diário Online, que cita a redução do índice de

criminalidade na região do ABC e atribui o resultado ao período de quarentena.

Reportagem publicada no Correio Braziliense trata da questão da violência urbana no

período da quarentena e ressalta números da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São

Paulo afirmando aumento no número de casos de violência doméstica.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: Divulgar o ranking estadual de isolamento para mostrar a

região em que aação tem o melhor resultado pode trazer exposição positiva e contribuir para

o engajamento dos cidadãos nas medidas de prevenção à Covid-l9.

RISCOS DE IMAGEM: O risco dc imagem está atrelado ao ranking nacional de

isolamento. São Paulo aparece abaixo de 60%. Dados sobre aumento na violência doméstica

voltam a ser mencionados no noticiário.

PONTOS POSITMS: O recuo no número de ocorrências policiais em Marília como

reflexo do isolamento social contribui positivamente para a imagem do governo estadual.

)
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Portal rodo Dia (Americana): Roubo de veículo cai r3%o na região

TodoDia (Americana): Roubo de veículo cai l3o/o na região

Barueri na Rede: Morador denuncia omissão da PM em relação a comércios abertos

Destaques do dia:

Maférias Auditadas:

TV:0 | Rádio:0 Internet: 2 Impressos:1 | Total:3

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação
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Análise:

Em dia de restrito noticiário atrelado ao coronavírus, a visibilidade do govemo do

Estado fica em ambiente desfavorável haja vista que a imagem de um de seus órgãos fica
prejudicada. O posicionamento, em notao minimiza, mas não neutralizao contexto negativo.

A recusa de policiais em abordar comércios do centro de Barueri que estavam

funcionando, mesmo com decreto de isolamento social em vigor, é informação publicada por

Barueri na Rede. A matéria evidencia que a situação pode ser comprovada por fotos de

comércios não essenciais funcionando normalmente registradas por um morador da localidade.

Em resposta, órgão do govemo do Estado informa que "a Polícia Militar realiza

trabalhos de conscientizaçäo, em parceria com a Vigilância Sanitária, e por meio de áudios

transmitidos pelas viaturas policiais, informando os riscos da exposição e as medidas de

segurança a ssrem adotadas contra o coronavírus".

Queda no número de roubo de veículos no primeiro trimestre deste ano em relação ao

resultado de igual período de 2019 é informação publicada por TodoDia nas versões impressa

ÒD
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AÇOES DE COMUNICAçÃO: Divulgar as providências adotadas em relação ao comércio

de Barueri.

RISCOS DE IMAGEM: O risco de imagem está relacionado a recusa de policiais militares

em abordar estabelecimentos municipais que estariam funcionando normalmente no centro

de Barueri.

PONTOS POSITMS: A divulgação de dados de ocorrência policiais na região de

Americana contribui positivamente para a imagem do governo do Estado.

e online. No universo em que houve o recuo estão as cidades de Americana, Santa Bánbara

d'Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.
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Tribuna do Norte (Pindamonhangaba): Pinda apresenta queda em todos os índices de

criminalidade

Gazeta de Pinheiros (.são Paulo): Assaltos e furtos aumentam na região

Folha Online: SP fará testes rapidos para novo coronavírus em presos e moradores de abrigos,

diz govemo

UOL: SP fará testes rapidos para novo coronavírus em presos e moradores de abrigos, diz
govemo

Folha de S. Paulo/ Impresso: SP fará testes nþidos para novo coronavírus em presos e

moradores de abrigos, diz governo

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:O I Rádio:O 
I Total:8Internet:2 | Impressos: 6

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação
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Análise:

Publicações do Grupo Folha informam que o governo de São Paulo iniciarâ, até o dia

15 de maio, testes rápidos em alguns grupos populacionais para identificar o novo coronavírus.

Com indicação de critério na seleção dos públicos-alvo da testagem, o governo paulista expôs

que funcionários de órgãos estaduais, pessoas privadas de liberdade, doadores de sangue e

pessoas que estão em abrigos, casas de repousos e comunidades terapêuticas estarão entre os

selecionados, independentemente de terem tido contato com infectados.

Fora da pauta da quarentena, a Gazeta de Pinheiros registra que moradores denunciam

série de assaltos e furtos no Alto de Pinheiros e região, na cidade de São Paulo. A Secretaria de

-\-,.
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Segurança Pública reitera a necessidade de preenchimento de Boletins de Ocorrência. Já o
jomal Tribuna do Norte reporta que, em março, Pindamonhangaba registrou os melhores

resultados do trabalho na segurança pública, com considerável queda nos índices de

criminalidade.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: Divulgar dados quando houver resultado dos primeiros

testes e produzir pauta com medidas adotadas em relação aos problemas de segurançapública

em Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo.

RISCOS DE IMAGEM: A imagem de órgão do Governo é passível de prejuízo com o

aumento de casos de furto e assaltos no bairro de pinheiros e região.

PONTOS POSITMS: Com visibilidade positiva e conotação de proatividade está a

iniciativa de testagem rápida que terá início em 15 de maio.

.-5*
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Análise:

Nove prefeitos da Baixada Santista enviaram nesta sexta-feira (1") um ofício ao

governador de São Paulo, João Doria, pedindo o bloqueio das estradas para o litoral e liberando

o acesso apenas para moradores e pessoas que trabalham em serviços essenciais da região,

informa o UOL. A notícia ressalta a tentativa de realização de ações coordenadas entre

prefeituras e Estado para conter a pandemia.

Os gestores, reunidos no Condesb (Conselho de Desenvolvimento da Região

Metropolitana da Baixada Santista), também pedem que o estado solicite à concessionária das

estradas que não realize mais a operação 7X2, quando sete pistas das rodovias Anchieta e

Imigrantes descem e duas sobem, ou o contrário, dependendo da demanda.

Uma carreata circulou nesta sexta-feira (1) por vias da capital paulista contra a

quarentena em São Paulo, iniciada em março para tentar reduzir o número de vítimas do novo

coronavírus, relata o G1. Os manifestantes, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, saíram em

caffos e motos pela cidade. Com bandeiras do Brasil e camisetas verde e amarela, muitos

Gl/ São Paulo: SP registra 2511 mones por coronavírus e casos confirmados no Estado

passam dos 30 mil

UOL: Coronavírus - Confira vias que serão bloqueadas semana que vem em São Paulo

UOL: Coronavírus - Prefeitos pedem que governo feche estradas com acesso ao litoral de SP

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio: 0 I Internet:3 Impressos: 0 | Total:3

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação

r{Hì
loooooltw 0110s12020

estavam sem máscaras e aglomerados. Eles protestaram contra o governador João Doria e

.ù-.
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pediram a reabertura do comércio, contrariando as recomendações da Organização Mundial da

Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde. O isolamento social no estado caiu a 460/o na

quinta-feira (30), o menor índice desde o início da quarentena.

Contrastando com as manifestações, reportagem do Gl revela que o Estado registra

2.511 mortes por Covid-l9 com mais de 30 mil casos confirmados. A Grande São Paulo

apresenta 89% dos leitos das UTIs ocupados. O balanço indica que foram confirmados seis

óbitos por hora no Estado. A mortalidade jâ é verificada em quase V4 dos municípios de SP.

Entre as 645 cidades, 151 têm uma ou mais vítimas fatais da Covid-19.

Segundo o govemo de São Paulo, a preocupação das autoridades de saúde nesse

momento é com o avanço rápido da doença entre os municípios do interior. Em um vídeo

publicado pelo governo paulista, os números mostram um salto grande dos casos confirmados

da Covid-19 também fora da capital e da região metropolitana.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: Promover a divulgação de ações em parcerias com

prefeituras de todo o estado na intenção de conter o avanço das contaminações. Identificar e

divulgar as ações previamente, dando visibilidade ao ato e informando a população sobre as

medidas tomadas.

RISCOS DE IMAGEM: Em paralelo, com a postura negacionista do governo federal, as

manifestações de rua de apoiadores bolsonarislas contra as medidas de contenção da

pandemia geram desgaste para o govemo do Estado, que se mantém firme. O tom adotado

pela publicação é de apoio às recomendações da Organização Mundial da Saúde, linha

seguida pelo governo do Estado.

PONTOS POSITIVOS: O interesse dos prefeitos de municípios do litoral em realizar uma

ação coordenada com o govemo do Estado para conter o avanço da pandemia no litoral é

retratado como uma ação positiva das autoridades.

=\-
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Coneio Popular (Campinasl: Campinas vai ampliar teste em assintomáticos

G1/ São Paulo: Mortes por coronavírus em SP sobem para 2.586; estado tem mais de 3l mil
casos confirmados da doença

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:0 Impressos:0 | Total:2I Intemet: 2

.p Governo do Estado de Säo Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação
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Análise:

O número de mortes provocadas pelo novo coronavírus no Estado de São paulo subiu

para 2.586 neste sábado (2), segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Nas últimas 24 horas,

foram 75 novas mortes e 800 novos casos confirmados da doença nos municípios paulistas,

destaca o Gl.

O novo número de casos representa um aumento de 2,630/o em relação aos 30.374

anunciados na sexta-feira (1). Ao todo, são 3 I .174 casos confirmados da doença no Estado. No

caso das mortes, o crescimento foi de 2,98Yo em relação aos 2.51 1 óbitos do dia anterior.

Com o objetivo de tentar mapear a curva da pandemia e monitorar o número de casos e

as ações a serem rcalizadas, Campinas vai ampliar a aplicação de testes rápidos de coronavírus

em pessoas que não apresentam sintomas da Covid-l9, mesmo após expostas a pacientes com

a doença, destaca o site do Correio em tom de apoio. \,
O secretário de Saúde do município, Carmino de Souza, informou que aguard,a a

orientação do governo do Estado aos municípios sobre data e procedimentos a serem adotados

paraa tarefa. O governador anunciou, na quinta-feira, que o plano é ampliar a testagem a partir

de 15 de maio.

Di) ñ



O plano do govemo do Estado é aplicar o teste rápido de IgM/IgG, que identifica em

aproximadamente 15 minutos a presença de anticorpos do coronavírus no sangue em pessoas

que pelmaneceram assintomáticas por mais de 14 dias após contato com pacientes de

Covid-19.

--\

N

AÇÕES DE COMUNIC¡,Ç.Ã,O: Manter as ações afirmativas de tentativa de

monitoramento e contenção da pandemia em conjunto com autoridades municipais. As ações

devem ser anunciadas previamente para informar e tranquilizar a população para garuntfu a

efetividade do governo no combate à pandemia.

RISCOS DE IMAGEM: O rápido aumento do número de casos e de mortes relacionadas à

Covid-I9 é o destaque negativo do dia e pode, apesar das medidas propostas pelo Estado,

ttazer questionamentos sobre a atuação do govemo na contenção do avanço da doença.

PONTOS POSITMS: As ações prlra a contenção da pandemia de Covid-l9 passam pelo

monitoramento do número correto de casos e a curva adotada pela infecção. A ação de

aumento do número de testes é relatada pela imprensa local de forma positiva.
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Agora São Paulo: Uso de mascara no transporte passa a ser obrigatório nesta segunda em SP

Gl/ São Carlos e Araraquara: Araraquara tem mais 4 casos de Covid-19 e completa 97;veja

bairros com pacientes

Gl/ Bem Esta¡: 18 estados e o DF anunciam prorrogação de quarentena e endurecimento de

restrições para conter o coronavírus

Estadão Online/ Saúde: Hospital de Campanha do Ibirapuera recebe 58 pacientes em 48 horas

de funcionamento

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio: 0 Internet:4 | Impressos:0 | Total:4

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias
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Análise:

Com dois dias de funcionamento, o Hospital de Campanha do Ibirapuera recebeu 58

pacientes com coronavírus. Outros 14 pacientes estão em fase de transferência para o local.

Todos os casos são de moradores de oito cidades da Grande São Paulo (Barueri, Cotia, Embu

Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e São Caetano do Sul), além

da própria capital, informa o Estadão.

Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, o Estado de São Paulo

chegou neste domingo (3) a um total de2.627 mortes em decorrência da Covid-19, 4l vítimas

a mais do que o registrado no dia anterior. Ataxade ocupação dos leitos de Unidades de Terapia

Intensiva (UTI) na região metropolitana da capital se manteve em87,lYo neste domingo, ligeira
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oscilação para baixo em relação ao sábado, quando o percentual foi de 87,5o/o. Somando todas

as regiões do Estado, 66,20/0 dos leitos de UTI estão ocupados, reporta o Estadão em tom de

alerta.

Dezoito estados e o Distrito Federal anunciaram nessa semana a ampliação do

isolamento social no mês de maio com o objetivo de conter o avanço do coronavírus. Acre,

Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Cearâ, Espírito Santo, Parâ,Paraíba, Pernambuco, Rio de

Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina,são Paulo, Piauí e Sergipe estenderam

as restrições de acesso a escolas, comércio e outros locais públicos, informa o site Bem Estar,

do Gl.

Araraquara (SP) confirmou mais quatro pessoas infectadas por coronavírus. Agora, o

município tem 97 casos, entre eles, três mortes, informa o Gl, sucursal de São Carlos e
Araraquara. O município recebeu R$ 960 mil do governo do Estado de São Paulo para o custeio

dos 10 novos leitos de UTI na Santa Casa por 60 dias para o atendimento dos casos mais graves

de Covid-19.

Começa a valer na segunda-feira (4) a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção,

seja descartável, profissional ou caseira, no transporte público do Estado de São paulo. A
medida será adotada por determinação do governo do Estado de São Paulo com o objetivo de

tentar mitigar a transmissão do vírus nos modais de transporte.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: Intensifrcar a divulgação da importância do uso de

máscaras e das medidas de isolamento para conter a pandemia.

RISCOS DA IMAGEM: Todas as medidas que determinam obrigatoriedade devem ser

monitoradas sob o ponto de vista de fiscalização para que não haja excessos dos agentes

fiscalizadores e nem mesmo da população descumprindo as determinações estaduais.

PONTOS POSITMS: A imprensa repercute positivamente o trabalho realizado no

Hospital de Campanha do lbirapuera. Também em frente assertiva, o anúncio de reforço das

medidas da quarentena adotadas por dezoito estados. Na mídia regional, destaque para apoio

financeiro do governo estadual para a implantação de novos leitos de UTI no município de

Araraquara. Também é positiva a informação da obrigatoriedade do uso de máscaras no

transporte público em todo o Estado.
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O Globo/ Notícias: De apps a doações, empresas reforçam ações para o combate ao

coronavrrus

Gl/ Vale do Paraíba e Região: Governo de SP oferece 20 mil vagas em cursos gratuitos de

qualificação pela web

Estadão/ saúde: Doria torna obrigatório uso de máscara em todo o Estado

Gl/ São Paulo: Governo de SP obriga população a usar m¿íscaras nas ruas a partir de 7 de

maro

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio:0 Total: 4Impressos: 0I Intemet:4
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Análise:

O governo do Estado de São Paulo divulgou que será obrigatório o uso de máscaras em

todo o Estado apartir da próxima quinta-feira, dia 7 de maio, relata o Gl. A medida será válida

para as pessoas que andarem nas ruas e demais locais públicos. O uso de máscaras no transporte

público passou a ser obrigatório nesta segunda-feira (4).

A notícia também repercutiu no Estadão que completa a informação destacando que a

frscalização pelo não cumprimento da regra ficarâa cargo de cada uma das 645 prefeituras que

vão determinar, em cada município, como fiscalizar e punir o descumprimento das normas. As

cidades terão de editar decretos complementares.

Com o objetivo de ampliar a capacitação da população durante o período de isolamento

social, o governo do Estado de São Paulo está com 20 mil vagas abertas para cursos gratuitos
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de qualificação profissional do programa Via Rápida Virtual, informa o Gl. São oito cursos de

curta duração (80 horas) oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São paulo

(Univesp): Lógica de Programação, Banco de Dados, Desenvolvedor Web, Desenvolvedor

Mobile, Gestão Administrativa, Planejamento Empresarial, Finanças para Empresas, além de

Espanhol Básico. As inscrições estão abertas.

Empresas reforçam ações para o combate ao coronavírus. A gigante sul-coreana

Samsung anunciou nesta segunda-feira a doação de R$ 5 milhões para o governo federal,

governo do Estado de São Paulo e o governo do Estado do Amazonas, um dos mais afetados

pela pandemia do coronavírus. A ação inclui a doação de tablets, notebooks e kits de testes

rápidos que serão distribuídos, pelo Ministério da Saúde, entre as unidades de saúde do país

dedicadas ao tratamento da Covid-lg,relataO Globo.

Para o governo do Estado de São Paulo, a doação consistirá na disponibilização de testes

rápidos da Covid-l9 paru a Secretaria Estadual da Saúde e a entrega de tablets, TVs e notebooks

para o Hospital das Clínicas, de São Paulo. Além disso, em Campinas, cidade em que está

situada uma de suas fìíbricas, a empresa disponibilizou máscaras parc a prefeitura local

distribuir entre suas unidades de saúde.

AçÕES DE COMUNICAÇÃO: Ampliar a divulgação da criação de cursos para veículos

de outras regiões do Estado. Acompanhar diariamente as informações sobre a fiscalização

do uso de máscaras e a adesão do cidadão e produzir materiais regulares para a,imprensa.

RISCOS DE IMAGEM: É necessário ficar atento à fiscalização do uso de máscaras para

que não haja excessos tanto dos órgãos fiscalizadores quanto da população.

PONTOS POSITIVOS: A imprensa trata de forma positiva a notícia sobre a

obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o Estado de São Paulo acompanhando as

recomendações de autoridades de saúde. Também em frente positiva a iniciativa do governo

de abrir vagas em cursos de capacitação para garantir a empregabilidade da população em

um momento de fragilidade econômica e a participação do setor privado no combate a

pandemia, com a doação de recursos financeiros e equipamentos.

\.\-..

Approach Comunicaçåo lntegrada Ltda.
10 906 993/0001-'19
Concorrêncra no 04.'2020
ljnidâde de Ccmunracåoo

D



Gl: Após MP, Tribunal de Contas também investiga governo de SP por compra de

respiradores por R$ 550 milhões

Gl: Taxa de isolamento social cai no Estado de SP para 47o/o e preocupa governo

olhar Digital: Multas pelo não uso de máscaras em sp podem chegar a R$ 276 mil

Primeira Página (São Carlos): Sem EPIs adequados, GMs estão expostos à Covid-19

Folha de Ribeirão Pires: Rio Grande da Serra fecha o primeiro trimestre com apenas dois

casos dE roubo de veículos

Destaques do dia:
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Análise:

No primeiro trimestre de 2020, a cidade de Rio Grande da Serra registrou apenas dois

casos referentes a roubos de veículo na cidade - uma redução de 60Yo em comparação com o

mesmo período do último ano, revela a Folha de Ribeirão pires.

Se por um lado houve queda nos indicadores, de outro houve um leve aumento na

quantidade de automóveis furtados durante os três primeiros meses do ano, segundo dados -\

divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) - passando

de nove ocorrências , em20l9, para 10 neste ano. A SSP-SP coleta e padroniza os dados de todo

o Estado organizando o fluxo a partir do registro de ocorrências criminais e faz a sua divulgação

a cada trimestre.
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O site Olhar Digital relataque o governo de São Paulo publicou o decreto que determina

a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em locais públicos em todo o Estado. A medida

começa a valer na quinta-feira (7) e estabelece multas que vão de R$ 276 a R$ 276 mil e

detenção de até um ano para quem descumprir a rcgra. A medida segue a recomendação do

Ministério da Saúde como uma ação complementar ao distanciamento social para controlar a

disseminação do novo coronavírus.

Em paralelo, o Gl revela que a taxa de isolamento no estado de São Paulo caiu para

47%o e preocupa o govemo do Estado. Dados divulgados pelo Sistema de Monitoramento

Inteligente (SIMI-SP) do govemo de São Paulo, apontam que no domingo, dia 3 de maio, ataxa

de isolamento no estado foi de 59Yo.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) abriu investigação de irregularidades por parte

do governo do Estado de São Paulo na compra sem licitação de 3 mil respiradores da China ao

valor de R$ 550 milhões, destaca o Gl. O governo de São Paulo comprou os aparelhos para

equipar novas UTIs. Esta é a maior compra da gestão João Doria desde o início da

implementação de medidas contra a Covid-l9. A abertura da investigação partiu do presidente

do TCE, após denúncia realizada pelo senador Major Olímpio, destacando um viés político da

ação. 0 veículo trata o tema de forma neutra.

AÇOES DE COMIjNICAÇÃO: Fazer a divulgação sistemática dos dados do Sistema de

Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) para orientar a população em como agir no período da

quarentena garantindo a segurança da população. Analisar a viabilidade de produção de

esclarecimento com informações a respeito da regularidade da compra dos respiradores.

RISCOS DE IMAGEM: A queda na taxa de isolamento social e a denúncia, com carëúer

político, sobre a compra de respiradores pelo governo estadual, colocam o governo do Estado

em situação sensível e pedem monitoramento dos temas.

PONTOS POSITIVOS: O reconhecimento do trabalho da SSP na organização e divulgação

de dados sobre criminalidade no Estado e o reforço sobre as medidas implementadas para o

uso das máscaras no estado contribuem positivamente para a imagem do govemo do Estado.
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Jornal de Piracicaba: SSP afirma que tem adotado medidas de proteção aos policiais

CBN FM 90.5: São Paulo registra 47Yo nata,xa de isolamento na última terça-feira

uol,: Doria decreta luto oficial enquanto durar pandemia em são paulo

R7: Poupatempo de SP terá serviços online para evitar aglomeração

R7: SP terá mutirão para morador de rua tirar RG e acessar auxílio federal

Destaques do dia:
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Análise:

Durante coletiva de imprensarealizadano Palácio dos Bandeirantes, o governador João

Doria divulgou um mutirão para fornecer às pessoas em situação de rua o registro de identidade,

RG, e assim conseguirem acessar o auxílio emergencial pago pelo governo federal. A medida

demonstra a preocupação do governo estadual em prestar serviços de infraestrutura para a

população mais carente possibilitando o acesso ao benefîcio concedido pelo governo federal,

relata o R7.

Reportagem complementar, também veiculada no R7, relata que o Poupatempo vai \\.
oferecer serviços de forma digital para evitar aglomerações nos postos de atendimento, que são

prejudiciais no combate à pandemia.

No UOL o destaque fica para o decreto de luto oficial em todo o Estado, a partir da

quinta-feira (7) até quando durar o período de pandemia do novo coronavírus. A medida,
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segundo o governador João Doria, tem o objetivo de lembrar a população dos mortos pela

pandemia no Estado.

A rádio CBN destaca a queda nataxa de isolamento social em São Paulo. Segundo a

reportagem, o Estado registrou 47%o na última terça-feira. A matéria ainda ressalta que o

governador evitou falar sobre qualquer possibilidade de flexibilização nas medidas de

isolamento até o momento.

Na imprensa regional, o Jornal de Piracicaba destaca as medidas de proteção adotadas

pela SSP-SP para a segurança do efetivo de policiais do Estado. Segundo a reportagem, a

Secretaria informou, em nota, que tem adotado todas as medidas necessárias para garantir a

proteção dos policiais civis, militares e técnico-científicos acerca da Covid-l9, como a

aquisição e distribuição de novos equipamentos de proteção individual (EPI). Até o momento,

de acordo com a secretaria, foram distribuídas mais de I,2milhão de máscaras e pares de luvas;

214,3 mil litros de álcool em gel e I4,4 mil litros de outros produtos de limpeza, além de outros

38 mil itens como sabão em barra e descartáveis.

AçOES DE COMUNICAçÃO: Na tentativa de evitar a queda dos índices de isolamento

social, o governo deve reforçar, de forma técnica, a importância da ação para mitigar a

disseminação do novo coronavírus e conter a pandemia.

RISCOS DE IMAGEM: A queda na taxa de isolamento social é reportada pela rádio CBN

em tom de apreensão e coloca em risco a imagem do governo do Estado se não forem tomadas

medidas para promover o engajamento da população.

PONTOS POSITMS: Coleta de reportagens com viés positivo para a imagem do

governo. A imprensa retrata de forma assertiva a ação de viabilizar a emissão de documentos

para a população facilitando o acesso ao auxílio emergencial. Em tom de respeito, o UOL

destaca o luto oficial no Estado até o fim da pandemia.
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Gazeta de Pinheiros/ São Paulo: Flexibilização para abertura do comércio depende de

isolamento

CBN FM 90.5: Governo de São Paulo deuetou luto oficial pelas vítimas da Covid-19

Rede TV - Leitura Dinâmica: O Estado de São Paulo registrou mais de 3 mil mortes por

Covicl-19

Destaques do dia:
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TV: I I Rádio: 1 Impressos: 4 | Total:6I Intemet:0

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação

/*r
looooollw 07105t2020

Análise:

Os veículos Rede TV e CBN FM abrem suas reportagens com o número de mortos

registrados devido à Covid-19. A reportagem da CBN abre com a informação de 3.045 óbitos

em decorrência da doença no Estado de São Paulo. Entre terça e quarta-feira houve uma alta de

7o/onas mortes. Foram confirmados 3.800 novos casos. A matéria traz sonora do governador de

São Paulo, João Doria, declarando luto oficial no Estado: "O maior volume da história do

Estado de São Paulo em todos os tempos de mortos em uma circunstância em que, em menos

de 60 dias, três mil vidas foram perdidas", destaca a sonora.

O programa Leitura Dinâmica, da Rede TV, informou que a decisão vale a partir de -\-\
quinta-feira (7) e por tempo indeterminado. A nota destaca que já são quase 38 mil casos

confìrmados pela doença no Estado e traz sonora do governador afirmando que nenhuma

medida de flexibilização do isolamento social será adotada no Estado caso não haja uma média

de isolamento entre 50o/o e 60010, segundo orientação científica. A matéria também resgatou a

notícia sobre a ação da Secretaria de Segurança Pública que prepara um mutirão para
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documentos às pessoas em situação de rua para que tenham acesso ao auxílio emergencial

fomecido pelo governo federal.

Os impressos Morumbi News, São Paulo News, Gazetade Pinheiros e Jornal do Butantã

publicaram reportagem que ressaltaafalado govemador, João Doria, na coletiva de imprensa.

Os veículos destacam que só haverá flexibilização paraabertura do comércio se houver respeito

às taxas de isolamento.

AçÕES DE COMUNICAÇÃO: Tratar o anúncio dos números de óbitos e casos da Covid-

19 sempre de forma transparente e com a seriedade do tema, mantendo as ações de

engajamento da população nas medidas de prevenção. Com relação ao mutirão da SSp-Sp

para emissão de documentos, é importante acompanhar de perto o trabalho, registrar número

de pessoas atendidas, casos resolvidos e divulgar os resultados para a população por meio da

imprensa de todo o Estado.

RISCOS DE IMAGEM: O alto número de óbitos e casos de Covid-l9 foi o abre das notícias

nos veículos eletrônicos (TV e rádio).

PONTOS POSITIVOS: Coleta de reportagens com viés positivo para as ações do governo

paulista tomadas com relação a pandemia da Covid-l9. Os veículos destacaram a postura

humanitária de decla¡ar luto ofïcial e reforçaram a posição do govemo de alcançar a taxa

indicada de isolamento social.
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Gl: Por motivos de saúde, David Uip pede afastamento da coordenação do centro que

monitora Covid-I9 em SP

R7: Governo de São Paulo pronoga quaxentena até 3l de maio

Gl: Ocupação de leitos chega a90Yo na Grande SP e govemo diz que se isolamento não

aumentar, haverá problema para atender pacientes

CBN FM 90.5: Uso de máscara de proteção é obrigatório no Estado de São paulo

Rádio Cruzeiro 92.3 FM (Sorocabal: Entrevista com a semeta¡ia dos Direitos da pessoa com

Deficiência, Célia Leão

Destaques do dia:
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A Rádio Cruzeiro, de Sorocaba, realiza longa entrevista com a secretária dos Direitos

da Pessoa com Deficiência do Estado, Célia Leão. Durante o programa, com duração de 22

minutos, Célia abordou questões importantes com relação aos trabalhos realizados pelo governo

e explicou que ter algum tipo de deficiência não necessariamente torna o indivíduo mais

suscetível ao contágio da Covid-l9. Também reforçou a importância dos cuidados pessoais.

Na rádio CBN, reportagem destaca a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção

em todo o Estado de São Paulo. De acordo com a matéria, os comércios essenciais já estão

barrando clientes que não estão com o acessório. A reportagem também lembra que

estabelecimentos que não cumprirem a determinação podem levar multa.
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A Grande São Paulo chegou nesta sexta-feira (S) a 90% de ocupação de leitos nos

hospitais. No Estado, ataxade ocupação de leitos é7}yo,revela o Gl em sinal de alerta. A falta

de leitos preocupa. Para tentar retardar a disseminação da pandemia, o govemador João Doria
anunciou que a quarentena seguirá em todo o Estado até o dia 31 de maio. A notícia também

lbi destaque no R7.

Por motivos de saúde, o médico infectologista David Uip deixará a coordenação do

Comitê de Contingenciamento para Emergências para a Covid-l9 do governo de São paulo.

Em seu lugar, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, assume o cargo. Uip, que já
teve Covid-l9 e se recuperou, pediu o afastamento. Segundo a reportagem do Gl, o médico

está com estafa e muito estresse devido ao acúmulo de funções e trabalho durante a pandemia.

AçÕEs DE CoMUNIcAÇÃo: Com a alta taxa de ocupação de leitos voltados para a

Covid-19 na Grande São Paulo, fica evidente a importância de manter o monitoramento e as

informações corretas repassadas com transparência para a sociedade, além da continuidade

de ações de engajamento da população nas medidas de proteção contra o coronavírus.

RISCOS DE IMAGEM: Preocupa a alta taxa de ocupação de leitos reservados pal;a a

Covid-I9 na Grande São Paulo.

PONTOS POSITMS: Espaço de visibilidade positiva com a entrevista da secret¿iria dos

Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado, Célia Leão, à Rádio Cruzeiro, de Sorocaba.

As reportagens que tratam do uso de máscaras reforçam a posição do govemo do Estado

quanto à obrigatoriedade do uso do equipamento.
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Diário do Grande ABC: Governo do Estado diminui número de delegados de plantão em

Diadema

Diário do Grande ABC Online: Policiais Civis reclamam de dificuldades para realizartestes

de Covid-I9

Rádio Jovem Pan Online: SP busca apoiar empresas para garantir empregos na pandemi4

diz secretária

UOL: Covid - SP supera 44 mil casos; capital concentra 62%o das mortes do Estado

Gl: Mortes por Covid-l9 em SP dobram em 15 dias e podem chegar a l0 mil até fim de

maio; governo atribui piora à queda no isolamento

Destaques do dia:
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Nos últimos 15 dias, a ocupação de UTIs e casos confirmados de Covid-l9 aumentaram

no Estado, enquanto o isolamento social permaneceu abaixo do esperado. Matéria publicada no

Gl aponta três variáveis que se relacionam e explicam o cenário atual no estado. Relata que a

alta taxa de ocupação dos leitos de UTI, as mortes e os casos confirmados de Covid-l9

aumentaram sistematicamente ao passo que o isolamento social em São Paulo permaneceu

sempre abaixo dos 50% durante os dias úteis. O governo estadual atribuiu a piora nos índices à

queda na adesão à quarentena.
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A matéria revela que, segundo porta-vozes do Centro de Contingência Contra o

Coronavírus, o afrouxamento do isolamento pode fazer com que o Estado chegue ao final de

maio com até 10 mil mortes causadas pela doença. Jâo UOL informa, no título da matéria, que

São Paulo superou 44 mil casos e que a capital concentra 620/o das mortes no Estado.

O site da Rádio Jovem Pan destaca entrevista concedida pela secretária de

Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, ao Jornal da Manhã. A
secretária afirma que o governo está atuando para apoiar os pequenos empreendedores e, com

isso, garantir a manutenção dos empregos durante a pandemia da Covid-19. Citou os R$ 650

milhões em crédito já disponibilizados pelo governo do Estado por meio da Desenvolve Sp e

pelo Banco do Povo como incentivo à economia.

O Diário do Grande ABC, versão online, informa que o Sindpesp (Sindicato dos

Delegados de Polícia do Estado de São Paulo) alega que tem encontrado dificuldade para

agendar os testes de Covid-l9 que a Prefeitura de Santo André estâ realizando com

trabalhadores do comércio e atividades essenciais. De acordo com a SSP (Secretaria de

Segurança Pública do Estado de São Paulo), 511 profissionais atuam na Delegacia Seccional

de Santo André. Ainda sobre a SSP-SP, a versão impressa do Diário do Grande ABC destacou

o corte de delegados nos finais de semana em Diadema. O prefeito do município, Lauro

Michels, criticou a medida.

AçÕES DE COMUNICAçAO: Reforçar a divulgação de medidas econômicas adotadas

pelo Estado para a manutenção do emprego no período da pandemia com dados

regionalizados. Monitorar e continuâr as ações de engajamento da população na luta contra

a Covid-19.

RISCOS DE IMAGEM: Preocupa a alta taxa de ocupação de leitos reservados para a

Covid-l9 na Grande São Paulo.

PONTOS POSITMS: A maneira transparente com a qual o Estado vem lidando com os

números da pandemia junto a imprensa é favorável à imagem do governo. Outro ponto

positivo é a entrevista da secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo,

Patrícia Ellen, que relata ações do governo para agir na preservação de empregos na

pandemia.
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Coneio Popular (Campinas): Policiais trabalham desprotegidos

Gl: Unicamp, Unesp e USP pedem repasse de parte da ajuda financeira da União para o

Estado

Gl: Com 101 novas mortes em 24h, SP chega a 3709 óbitos por Covid-l9; Casos

confirmados som¿rm 45444

Veja Online: O Brasil que não parou: a nova realidade dos projetos de infraestrutura

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio: 0 I lnternet:5 Impressos: I I Total:6

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias
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Análise:

Reportagem publicada no site da Veja destaca os setores da economia que não pararam

durante a pandemia. Segundo tem relatado a interlocutores o ministro da Infraestrutura, Tarcísio

de Freitas, existem boas perspectivas quanto ao andamento de concessões. O texto resgata que

o governo de São Paulo declarou, com acerto, o setor da construção civil como essencial.

O número de mortes nas últimas 24hs em São Paulo é o gancho para o título de

reportagem do Gl. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, São Paulo teve 101 óbitos e

1.033 novos casos confirmados da Covid-l9 nas últimas 24horas. A doençajá atingiu 4I2 dos

645 municípios do estado.

O Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp), que reúne

Unicamp, Unesp e USP, pediu ao governo de São Paulo o repasse de parte da verba que a União
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vai destinar ao Estado para ajudar no enfrentamento da crise causada pela pandemia do novo

coronavírus, relata o Gl. A informação foi confirmada pela reitoria da Unicamp na sexta-feira

(8). Em paralelo ao pedido, a universidade propôs uma série de ações para cortar em R$ 72

milhões os gastos previstos no orçamento de2020.

O Correio Popular, na suas versões impressa e online, publica reportagem informando

que policiais da região estão trabalhando desprotegidos. Divergência no período de validade

das máscaras fornecidas pela SSP-SP é um dos problemas. Alguns agentes têm comprado o

equipamento com o próprio dinheiro.

No começo de abril, quando o uso obrigatório se limitava apenas aos profissionais da

saúde e de serviços essenciais, as delegacias seccionais distribuíram, em média, oito máscaras

modelo PFF2N95 para cada agente, com a recomendação em um bilhete manuscrito de que

"cada máscara dura uma semana". Pelas instruções da fabricante, a vida útil deste equipamento

é de um turno por dia de trabalho e depois deve ser descartado. Ouvida, a SSP-SP alega que

está distribuindo os equipamentos.

AçOES DE COMUNICAÇÃO: Divulgar os critérios utilizados na escolha das máscaras

fomecidas para a Polícia Civil, organizar respostas técnicas e a logística aplicada na

distribuição dos EPIs em todo Estado.

RISCOS DE IMAGEM: A notícia sobre a distribuição das máscaras para policiais civis

com a orientação de uso por uma semana, contrariando as indicações do fabricante. A medida

fragiliza o discurso do governo de obrigatoriedade no uso do equipamento e questiona a

transparência do Estado em suas ações.

PONTOS POSITIVOSI A imprensa destacou a medida do governo de São Paulo de

considera¡ o setor da construção civil como essencial no período da pandemia. O segmento

não entrou nas regras da quarentena e se manteve em atividade.
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Diário de S. Paulo: Coronavírus matou 30 policiais em quatro dos Estados mais afetados

Podcr 360o: Justiça denuncia manifestantes após ataqucs conlra Alexandre de Moraes

Jomal de Piracicaba: Covid-l9 - ADPESP questiona início da testagem apenas em policiais

militares

Estadão: Após pronogar quarentena, SP tem fim de semana com pior taxa de isolamento

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:0 I Intemet: 3 | Impressos:l I Total:4
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Análise:

As cidades do Estado de São Paulo tiveram, entre o último sábado e domingo, o pior

índice de isolamento social para fins de semana desde o início da quarentena, relata o Estadão.

No último domingo, apenas 53o/o da população paulista ficou em casa, ante 58% em semanas

anteriores.

As medidas de prorrogação do fechamento do comércio de produtos não essenciais são

retratadas como parte das tentativas do govemo para conter a pandemia de Covid-19. Os dados

de isolamento são do sistema de monitoramento do governo de São Paulo. Com base em

informações de georreferenciamento de celulares, o sistema mede quantas pessoas percoffem

distâncias maiores do que 200 metros. Entre esta segunda-feirae o domingo, foram confirmadas

34 mortes por coronavírus em todo o Estado de São Paulo. O total de óbitos chegou a3.743 e

ha 46.131 casos confirmados da doença.
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O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) denunciou dois homens que participaram

de manifestação em 2 de maio contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre

de Moraes. O ato foi realizado em frente ao prédio em que o ministro reside, em São paulo

(SP). A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que os manifestantes foram presos

em flagrante e soltos depois de pagamento de frança, reporta o site poder 360o.

Em cenário sensível, a ADPESP (Associação dos Delegados do Estado de São paulo)

pede que os policiais civis sejam incluídos nos testes para o novo coronavírus, informa o site

do Jornal de Piracicaba. A medida foi proposta após a coletiva de imprensa realizada pelo

governo do Estado nesta segunda-feira (11), onde o diretor do Instituto Butantã e coordenador

do Comitê de Saúde para o Covis-19, Dimas Covas, informou que 35 mil policiais militares

serão testados para o novo coronavírus em um primeiro momento. Ainda de acordo com eleo

somente em uma segunda fase - ainda sem clata defini da - é que demais profissionais da

segurança pública, como os policiais civis, seriam testados. A declaração gerou o

questionamento.

Em frente de atenção, o Diário de S. Paulo publica que 30 policiais em quatro dos

Estados mais afetados pela pandemia, vieram a óbito em decorrência da Covid-19. procurada,

a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo limitou-se a responder que "0,7yo,, da tropa foi
afastada preventivamente por causa da Covid-19. A notícia reforça o pedido dos delegados da

polícia civil por ampliação nos testes.

\

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: Preparar um material mais completo para a SSp com

dados sobre os impactos da pandemia de Covid-19 nos serviços ligados à pasta, tanto da linha

de frente como administrativo.

RISCOS DE IMAGEM: A resposta da SSP-SP sobre o percentual de afastamento da tropa

pode ser melhor trabalhada em uma próxima situação para evitar a percepção de falta de

transparência.

PONTOS POSITMS: Contribuem positivamente para a imagem do govemo estadual a

transparência nas informações e números fornecidos para a imprensa sobre a pandemia. As

medidas tomadas como tentativas para conter o avanço da pandemia são reportadas em tom

correto e afirmativo.
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Poliarquia: São Paulo inicia testes para pacientes com sintomas leves da Covid-19

Di¿írio Online lGrande ABC): Covid-19 mata mais que crimes

Gl: Taxa de isolamento social no Estado de São Paulo é de 48% na segunda-feira

Gl: Coronavírus avança mais rapido no interior e já afeta todas as cidades de SP com mais

de 70 mil habitantes

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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Análise:

A velocidade com que a pandemia de coronavírus se espalha para o interior de São paulo

está preocupando secretários municipais da saúde, destaca o Gl em tom de alerta. Todos os

municípios com mais de 70 mil habitantes do Estado já têm casos confirmados da doença,

anunciou o governo nesta terça-feira (12).

Além disso, 25o/o das cidades com menos de 10 mil habitantes de São Paulo já
registraram pelo menos um caso de Covid-l9. A propagação do novo coronavírus está

crescendo quatro vezes mais rapidamente nas cidades do interior e do litoral do que na Grande \\'

São Paulo, segundo anunciou o governo estadual na última quinta-feira (7).A perspectiva do

govemo é que até o final de maio, todas as 645 cidades do Estado terão casos confirmados da

doença.
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O site Poliarquia destaca, de maneira assertiva, que a partir de segunda-feira (1S) o
governo paulista vai começar a testar as pessoas com sintomas leves de coronavírus com o

exame RT-PCR, que identifica o material genético do vírus. Até então, somente as pessoas

internadas no Estado ou profissionais de saúde eram testados. Essa nova testag em fazparte da

segunda etapa prevista pelo governo paulista para aumentar o número de testes em todo o
Estado de São Paulo. Os municípios vão receber as normas técnicas para aplicação dos testes

de RT-PCR a partir de segunda-feira.

O Di¿írio do Grande ABC Online afirma que a Covid-l9 jâ faz mais óbitos do que os

crimes. Segundo levantamento feito pela reportagem, em20l9 foram registrados 178 óbitos em

decorrência de crimes na região do Grande ABC. Mas, em 50 dias, a Covid-l9 já levou a óbito

290 cidadãos na região.

De acordo com informações oficiais da Secretaria dc Saúdc do Estado, assim como os

boletins epidemiológicos das prefeituras regionais, a cidade que mais perdeu munícipes paru a

doença foi São Bernardo do Campo, com 102 mortes. Santo André também apresenta número

mais alto do que os demais distritos, computando, até ontem, 80 vítimas fatais, seguida de

Diadema (39); Mauá (33); e São Caetano do Sul (23). Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

ganham vantagem nos números, já que são as cidades com as menores populações do Grande

ABC, registrando a baixa de dez e três munícipes, respectivamente.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: Acompanhar os indicadores de crescimento da pandemia

e cruzat com os dados de isolamento para a divulgação regional dos dados. Recomenda-se

também a realização de ações de engajamento da população no combate à Covid-19.

RISCOS DE IMAGEM: A crescente disseminação do vírus em contraste com a diminuição

da taxa de isolamento social coloca em risco a credibilidade do governo do Estado nas

medidas de combate à Covid-l9.

PONTOS POSITIVOS: O volume, o detalhamento e a transparência dos dados

apresentados à imprensa são o ponto positivo desta coleta de reportagens. Todos os veículos

destacam os dados apresentados pelo governo, o que denota credibilidade das informações

passadas.
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O Sul (Porto Alegre): A Justiça colocou no banco dos réus manifestantes que ¿rmeaçaram um

ministro do Supremo

Jomal de Piracicaba: ADPESP questiona tostes apenas em policiais militares

Estadão: Doria rejeita decreto de Bolsonaro e SP não vai abrir academias e salões de beleza

Gl: Doria diz que isolamento salvou 25 mil vidas em SP e admite novas medidas em caso

de 2u onda de contaminação por coronavírus

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio: 0 I lntemet: 2 | Impressos:3 | Total: 5
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Análise:

O governo de São Paulo avaliaque o isolamento social salvou 25 milvidas no Estado e

admite que, mesmo após a reabertura da economia, novas medidas podem ser tomadas caso

uma segunda onda de contaminação por coronavírus no Estado seja verificada, destaca o Gl.

A declaração foi dadapelo govemador, João Doria, nesta quarta-feira (13), quando citou

o exemplo da Alemanha, que teve de voltar atrâs na flexibilização da quarentena em algumas

regiões após aumento de casos da Covid-19. O coordenador do Centro de Contingência contra -\..
a Covid-l9 em São Paulo, Dimas Covas, disse que uma segunda onda de contaminação é

esperada no Estado.
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O Estadão ressalta que o govemador João Doria disse que não vai seguir o decreto do

presidente Jair Bolsonaro que incluiu academias de ginástica, salões de beleza e barbearias

como serviços essenciais. Foi a primeiravez que ele deu entrevista coletiva utilizando máscara.

O Diário do Grande ABC na sua versão impressa repete amatériaveiculada no online

sobre a Covid-l9, que já faz mais óbitos na região do que os crimes. A matéria não trouxe novos

dados ou declarações.

Retoma ao noticiário a queixa da ADPESP (Associação dos Delegados do Estado de

São Paulo) que pede que os policiais civis sejam incluídos nos testes para identificar o novo

coronavírus, informa o impresso Jornal de Piracicaba. A medida foi proposta após a coletiva de

imprensa realizada pelo govemo do Estado nesta segunda-feira (11), em que o diretor do

Instituto Butantã e coordenador do Comitê de Saúde para aCovid-l9, Dimas Covas, informou

que 35 mil policiais militares serão tcstados para o novo coronavírus enl um primeiro momento.

O jomal O Sul informa que a Justiça colocou no banco dos réus manifestantes que

ameaçaram o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O texto cita de forma pontual que

segundo a SSP-SP, um o engenheiro de 64 anos e um autônomo de 58 anos foram presos em

flagrante por difamação, injuria, ameaça e perturbação sossego alheio.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: Importante fazer um trabalho de relações públicas com a

ADPESP com o objetivo de resolver as críticas da associação e mitigar o impacto negativo

das declarações na imprensa.

RISCOS DE IMAGEM: A crescente disseminação do vírus passa a ser um risco constante

de imagem, não por falta de ação do governo, mas pela gravidade dos números associados a

situação. A queixa dos policiais civis retorna para a imprensa.

PONTOS POSITMS: O balanço sobre a expectativa que as medidas de isolamento social

surtiram na mitigação da pandemia são vistas com enfoque positivo pela mídia. A ação do

governo de vetar a abertura de salões e academias também é retratada como um acerto.
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Oi Diário: Secretiírio de Desenvolvimento, Ma¡co Vinholi, responde ao Oi os desafios do

Condemat na luta contra a Covid-I9

cNN Brasil: Policiais Civis de São Paulo vão à Justiça por testes de covid

Jovem Pan 620 AM: Quase 800 policiais de SP estão afastados por suspeita de coronavírus

CBN FM 90.5:225 policiais civis estão afastados por Covid -19 até essa quarta-feira

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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Análise:

Se mantém na pauta da mídia em tom sensível a insatisfação da Polícia Civil que agora

vai à Justiça pedir para fazer os testes de Covid-l9, rclata reportagem da CNN Brasil. A
Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP) entrou com uma ação

na Justiça para pedir arcalização imediata de testes do novo coronavírus em policiais civis. A
medida vem em reação a uma decisão do governo de São Paulo, que anunciou, na última

segunda-feira (11) o início de diagnósticos em policiais militares.

A notícia também repercute na rádio CBN que publica reportagem destacando que

duzentos e vinte e cinco policiais civis estão afastados pela Covid -I9 até esta quarta-feira,

informa a matéria. Os números são da SSP-SP. Do total, 51 policiais já testaram positivo para

a doença enquanto outros I74 estão afastados por suspeita.
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Em paralelo, a rádio Jovem Pan destaca que 800 policiais militares estão afastados das

ruas por suspeita de Covid-l9. Os números são da SSP-SP e correspond,e a0,7Yo do total do

efetivo da pasta.

Em entrevista ao impresso Oi Diário, do município de Suzano, o secretário de

Desenvolvimento do Govemo de São Paulo, Marco Vinholi, falou sobre os desafios do

Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê) na luta contra a

Covid-l9. Destaca as ações do Conselho Municipalista que devem ser realizadas coordenadas.

Fala sobre prevenção e apoio financeiro do Estado aos municípios

AçOES DE COMUNICAçÃO: Acompanhar a repercussão das queixas dos policiais civis

e divulgar, logo que possível, um cronograma de testes para estes públicos.

RISCOS DE IMAGEM: A insatisfação dos policiais civis se tomou ação judicial

Importante monitorar o tema.

PONTOS POSITMS: A entrevista concedida pelo secretário de Desenvolvimento do

Governo de São Paulo, Marcos Vinholi, demonstra a participação dos membros do governo

no trabalho diário de combate à pandemia.
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Todo Dia: Começa testagem em policiais civis e militares

Exame.com: SP anuncia teste em massa para pacientes com sintomas leves da covid-19

Jovem Pan 620 AM: Entrevista com o Diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas

Jovem Pan 620 AM: Destaques do Jornal da Manhã

Globonews: SP faz testagens de Covid-19 em policiais

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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Análise:

O governo de São Paulo inicia nesta sexta-feira (15) os testes rápidos para detectar o

novo coronavírus mesmo em quem não tem sintomas fortes da doença, destaca reportagem da

Globonews. Os policiais fazem a primeira etapa dessa testagem. A matéria ressalta, em tom

positivo, que a estratégia de ampliação da testagem é uma forma de identificar melhor a curva

de infecções no Estado de São Paulo, o que é muito importante para a tomada de decisões a

respeito do combate à pandemia. Serão feitos testes rápidos mesmo em pessoas que não tenham

apresentado sintomas da doença.

A primeira fase começa hoje e vai até o dia 29 de maio. A expectativa é que sejam

testadas, aproximadamente, 130 mil pessoas entre e policiais que atuam na capital paulista e

familiares ou pessoas que vivam junto com eles. A notícia ajuda a mitigar os impactos negativos
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da insatisfação dos policiais civis e repercutiu também na Rádio Jovem pan, Exame.com. e no

impresso regional Todo Dia, de Americana.

Entrevista concedida pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, à rádio

Jovem Pan amplia o espaço de divulgação de informações científicas fornecidas por membros

do governo do Estado à imprensa. Além de diretor do Butantan, Covas também acumula o cargo

de coordenador do Centro de Contingência da Covid-l9 em São Paulo. Durante o programa

foram abordados temas como a logística de testagem, baixa taxa de isolamento no Estado e

discussão sobre a real chance de um lockdown.
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AÇOES DE COMUNICAçÃO: Acompanhar a repercussão do início da testagem e fazer

reporte do número de pessoas já testadas. Divulgar os dados para a imprensa da capital e

veículos regionais. Manter as ações de engajamento da população no combate à Covid-l9.

RISCOS DE IMAGEM: O crescente número de casos de Covid-l9 deve continuar no radar,

é preciso manter os números sobre a pandemia atualizados constantemente.

PONTOS POSITIVOS: O início da testagem em um grupo maior de pessoas no Estado é

tratado de forma positiva pela imprensa. A entrevista do diretor do Instituto Butantan à rádio

Jovem Pan demonstra transparência nas ações do govemo.



O Globo Online: Taxa de isolamento social em SP é de 47%o,abaixo do recomendado por

autoridades de saúde

O Imparcial (Presidente Prudente): Crescem notifrcações de crimes contra mulher

Gl: Polícia prende dois homens que fizeram manifestação contra o ministro Alexandre de

Moraes em São Paulo

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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Análise:

A taxa de isolamento social em São Paulo nesta sexta-feira foi de 47%.,É. o que aponta

o sistema de monitoramento inteligente do governo do Estado, desenvolvido para quantificar o

número de cidadãos que têm circulado nas ruas de São Paulo diante da pandemia de

coronavírus, destaca O Globo.

O percentual de adesão à quarentena continua abaixo do mínimo recomendado pelas

autoridades sanitárias, de 50%. Nos últimos cinco dias a taxa ficou errtre 47yo e 49o/o, informa

a reportagem em tom de alerta.

Balanço da Delegacia de Defesa da Mulher indica que em Presidente Prudente, entre os

anos de 2018 e 2019 houve crescimento na abertura de inquéritos sobre violência doméstica.

Os números saltaram de 903 para 1 .251 (38,5%), conforme reporta, em tom noticioso, o jornal

O Imparcial. De acordo com a delegada Daniela Roefero Marrey Sanchez, o aumento das

notihcações é decorrente das frequentes campanhas de incentivo à denúncia do ofensor,

9ry
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promovida por órgãos do governo do Estado. A declaração da delegada contribui para a

percepção que o Estado vem cumprindo seu papel no tocante à defesa da mulher.

O Gl informa que a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão contra dois apoiadores

do presidente Jair Bolsonaro que participaram de um protesto no dia 2 de maio em frente ao

prédio do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre cle Moraes. A visibilidade de

estrutura do governo do Estado está atrelada à informação de que os presos, após pagarem

frança, foram colocados em liberdade.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: Para ampliar a divulgação de números da Delegacia de

Defesa da Mulher, pode-se fazer o recorte dos números das áreas regionais.

RISCOS DE IMAGEM: A divulgação da taxa de isolamento abaixo do recomendado,

apesar de não suscitar críticas ao governo, é tema sensível.

PONTOS POSITMS: Divulgação de dados da Delegacia de Defesa da Mulher favorece

a imagem do governo do Estado. O uso frequente da imprensa dos dados do sistema de

monitoramento inteligente do govemo do Estado demonstra credibilidade das informações.
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Tribuna de Limeira: Município confirma terceira morte

Dirário de Santa Bárba¡a:225 policiais civis estão afastados em função da pandemia no

Estado

Jornal de Piracicaba: São Paulo inicia testes para pacientes com sintomas leves

Correio Popular (Campinas): Teste em policiais é aberto só na Capital por enquanto

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:0 Total:5Impressos: 4I Internet:1

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

ÞOESTADO

Unidade de Comunicação

/Hr
loooooltw 17t0st2020

Análise:

O teste rápido para Covid-19 que será feito em policiais civis, militares e científicos das

regiões metropolitanas e interior paulista só deve acontecer na primeira quinzena de junho,

destaca a mídia regional. Em ambiente favorável, o noticiário detalha que o exame já começou

a ser feito nas co{porações da capital e segue até o dia 29. Aprevisão é arcalização de 130 mil
testes, entre servidores e seus familiares.

Segundo dados do governo do Estado, a Polícia Civil possuía 225 policiais civis

afastados por Covid-l9. Este número representa expansão de 50o/o em relação a um

levantamento que foi realizado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São paulo

no dia 2 de abril, informa o Diário de Santa Bârbara.

A visibilidade de estrutura do governo estadual fica amplihcada com a informação que

irârealizar a testagem de todos os policiais civis que trabalham na cidade de São paulo

Approach Comunicação lntegrada Ltda
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Limeira registrou mais uma morte por coronavírus, reporta a Tribuna de Limeira. É a

terceira no município e a segunda na semana. Quanto ao funcionamento do comércio, órgão do

governo do Estado liberou para o funcionamento, dentro das restrições impostas pela

quarentena, os estabelecimentos no entorno do Mercado Modelo, onde há um mês ocoffeu um

incêndio.

AÇÕES DE COMUNICAçÃO: Divulgar dados de policiais afasrados por Covid-I9,

detalhando as diferentes atividades da categoria, contribui para a percepção de transparência

do governo do Estado.

RISCOS DE IMAGEM: Em ambiente sensível, o Diário de Santa Barbara compara dados

fomecidos pelo govemo com números do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de

São Paulo e conclui que houve 50% de crescimento no número de policiais afastados por

Covid-19.

PONTOS POSITMS: O início da testagem n¿ß corporações da capital recebe tratamento

positivo da mídia e embute a expectativa quanto à expansão do programa.
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Gl: SP deve ter feriadão de 6 dias a partir de quarta (20) para aumentar isolamento

Gl: Apoiadores de Bolsonaro que fizeram ato contra Alexandre de Moraes são transferidos

para presídio em SP

Destaques do dia:

Matérias Audit¡das:

TV: 0 | Rádio:0 I Internet:2 Impressos: 0 Total:2

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação
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Análise:

Em mais um dia de coleta do noticiário politizado, o governo do Estado de São paulo

vai encaminhar nesta segunda-feira (18) à Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei
para anfecipar o feriado estadual do dia 9 de julho (Dia da Revolução Constitucionalista) para

a próxima segunda (25). A proposta é uma tentativa de aumentar o isolamento social, que

alcança níveis maiores em finais de semana e feriados, segundo o govemador João Doria.

A notícia é destaque no Gl que ainda informa que na capital o objetivo é criar um mega

feriado emendado desta quarta-feira (20) até a próxima segunda, antecipando os feriados de

corpus christi (1 1 de junho) e da consciência Negra (20 de novembro).

O Gl reporta que dois apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que participaram de uma

manifestação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foram

transferidos para o Centro de Detenção Provisória de Diadema, no ABC paulista.

Segundo órgão do governo do Estado, as prisões foram realizadas com base em crimes

de desobediência, descumprimento de medida sanitária preventiva e incitação ao crime.
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AÇOAS DE COMUNICAÇÃO: Divulgar dados de policiais afastados por Covid-l9,
detalhando as diferentes atividades da categoria para ampliar a percepção de transparência

do governo do Estado.

RISCOS DE IMAGEM: Em ambiente sensível, o Diário de Santa Bárbara compara clados

fomecidos pela Secretaria de Segurança Pública com números do Sindicato dos Delegados

de Polícia do Estado de São Paulo e conclui que houve 50% de crescimento no número de

policiais afastados pela Covid- I 9.

PONTOS POSITMS: A apresentação de motivos que gerou a prisão de apoiadores do

presidente e a tentativa de cria¡ alternativas para aumentar as taxas de isolamento social

expõem positivamente o governo estadual.
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Polia¡quia: secretário de segurança Pública de sp está com covid-19

Folha da Região Online (Araçatuba): Ocorrências de casos de menor gravidade devem ser

feitas eletronicamente

Folha da Região (Araçatuba): Ocorrências de casos de menor gravidade devem ser feitas

eletronicamente

CNN Online: Ao menos l1 cidades do litoral de SP terão acessos com bloqueios no mega

feriado

TV Globo/ SPI: Levantamento feito pelo Departamento Penitenciario Nacional, aponta que

12 presos de São Paulo já morreram com o novo coronavírus

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:1 | Rádio: 0 I Internet:2 | Impressos: I I Total: 4

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Ilnirlarle de Comunicação
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Análise:

O noticiário insere a visibilidade do governo do Estado e suas estruturas tanto com

conotação positiva como em ambiente que requer atenção.

A TV Globo informa que em São Paulo 12 presos já morreram após contrair o novo

coronavírus. Neste contexto, a exposição de órgão do governo do Estado tem conotação

favorável uma vez que o vídeo que ilustra a reportagem mostra o processo de higienização dos

presídios e dos carros que fazem transporte de presos.

A Folha da Região, na sua versão impressa e online, garante o viés positivo ao noticiar
que para conter o avanço do coronavírus, o governo do Estado está alterando o
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expediente nas delegacias. Em tom de orientação, o texto cita que as pessoas devem fazer o

registro de boletins de ocorrência pela internet, vma vez que as delegacias estão registrando

apenas casos de flagrante e crimes considerados de maior gravidade.

Pelo menos 11 cidades do litoral de São Paulo terão bloqueios em seus acessos durante

o mega feriado na capital paulista. A reportagem publicada pela CNN expõe o clima de tensão

causado pela medida anunciada pelo governo do Estado. Avalia que o dia 19 foi dia de apagar

incêndios no Palácio dos Bandeirantes, pois prefeitos do litoral paulista reagiram à medida e

manifestaram publicamente a preocupação com os riscos de espalhar ainda mais o coronavírus.

O segundo caso de infecção por coronavírus na administração estadual paulista é

registrado pelo site Poliarquia. Informa que o general João Camilo Pires de Campos testou

positivo. O general cumprirá o período de isolamento com acompanhamento médico.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: Divulgar periodicamente os registros de ocorrência que

podem ser feitos pela internet em tom informativo e monitorar a exposição relativa aos

números do mega feriado.

RISCOS DE IMAGEM: Em ambiente sensível, a Folha da Região expõe a preocupação de

prefeitos de municípios do litoral frente ao mega feriado.

PONTOS POSITMS: Higienizaçäo de presídios e veículos de transporte de presos

deixam a percepção dos cuidados adotados pelo governo estadual na prevenção ao

coronavírus.
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Jomal de Franca: Estado de SP reforça ações para mulheres vítimas de violência doméstica

Folha de Região (Aragatuba): SP reforça ações para vítimas de violência doméstica

Gl: Governo de SP prevê colapso em três semanas e abre edital para contratar 1.500 leitos

de UTI da rede privada para casos de coronavírus

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio: 0 I Internet: I I Impressos:2 | Total:3

.p Governo do Estado de Síio Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação
ESTADO

20t05t2020

Análise:

O governo de São Paulo abriuum edital paraa contratação de 1.500 leitos de UTI da

rede privadapara casos de coronavírus no Estado. Cada leito custarâ,por dia, R$ 1.600. A
previsão é de 270 mil diárias, revela o Gl em tom noticioso. O chamamento, publicado no

Diário Oficial desta quarta(20), também prevê a contratação de três mil leitos clínicos para

permanência mínima de cinco dias, ao custo de R$ 1.500 cada. São previstas 108 mil diárias.

A Folha da Região segue, pelo segundo dia consecutivo, monitorando as ações do

governo do Estado no tocante à prevenção do coronavírus. Desta vez a ênfase é paramedidas

para rcduzir os casos de violência doméstica. A mesma pauta também está no conteúdo do

Jornal da Franca. Ambos reforçam que em tempo de quarentena, o governo de São paulo tem

adotado iniciativas para garuntir que as mulheres continuem com o direito de denúncia em

relação à violência doméstica.

As edições agregam valor ao govemo do Estado ao salientar que as iniciativas adotadas

visam garantir que as mulheres continuem com o direito de denúncia em relação à violência
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doméstica e, ao mesmo tempo, cumpram a determinação de distanciamento como é

recomendado para o controle da Covid-19.

O Jornal de Franca inclui na cobertura declaração do govemador João Doria. O

governante reforça, em tom positivo, o papel do Estado. Declara que o governo de São paulo

adota uma posição de defesa intransigente das mulheres que são vítimas cle violência doméstica.

AÇÕES DE COMUNICAÇAO: Divulgar tutorial sobre como fazer registro de ocorrência

pela internet e divulgar o andamento do processo para contratação extra de leitos.

RISCOS DE IMAGEM: Percepção de falta de transparência nas informações sobre a

contratação extra de leitos.

PONTOS POSITMS: Ação preventiva do governo do Estado na contratação de leitos

para atendimento de pacientes com Covid-l9e a garantia ao direito da mulher de denunciar

caso de violência doméstica contribuem positivamente para a imagem do governo do Estado.
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Diario do Litoral Online: Governo de São Paulo reforça ações para mulheres vítimas de

violência doméstica

Primeira Página (São Carlos): Prefeitura realiza série de ações para combater coronavírus

Correio.com.br (Campinas): Dois ca¡cereiros são afastados por suspeita de Covid-19

Rádio BandNews FM: Bailes funk continuam nas periferias de são paulo

TV Globo/ FN lu Edicão: Secretaria de Segurança Pública informa que cerca de 1500 dos

113 mil policiais foram afastados por suspeita ou confirmação de covid-I9

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 1 | Rádio:2 I Intemet:2 | Impressos: I Total: 6

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação
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Análise:

A ampliação do número de testes para diagnóstico da Covid-l9 é a informação que

prevalece em dia de noticiário diversificado. O FronteiraNotícias, 1" Edição, registra, sem tecer

juízo de valor, que 1500 policiais foram afastados do trabalho por suspeita ou confirmação de

contaminação por coronavírus. O conteúdo é amenizado pela informação de que o governo do

Estado quer ampliar arealização de testes.

Em sua versão digital, o Correio também cita a ampliação dos testes em noticiário sobre

o afastamento de dois carcereiros sob suspeita de Covid-19. A reportagem inclui
posicionamento de órgão do governo do Estado, que em nota esclarece que estão sendo adotadas

todas as medidas necessárias para garantir a proteção dos agentes.
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Na programação do Grupo Bandeirantes, as rádios BandNews e Bandeirantes informam

que a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) já realizou 816 operações para coibir a

aglomeração de pessoas. A informação que fica em evidência é que na periferia de São paulo

os bailes funk continuam acontecendo durante a quarentena e o tom crítico da reportagem

aparece nas palavras ditas pela locutora que questiona o real resultado das operações uma vez

que as aglomerações continuam acontecendo.

O jornal Primeira Página traz um balanço das medidas adotadas pela Prefeitura de São

Carlos para combater o coronavírus. Com visibilidade secundária, cita que o município e o

governo do Estado fecharam parceria com empresa privada para receber 16 respiradores.

Ações voltadas a mulheres vítimas de violência doméstica é tema de reportagem do

Diário do Litoral. A publicagão inclui declaração do governador João Doria que reforça, em

tom positivo, o papel do Estado. Declara que o governo de São Paulo adota uma posição de

defesa intransigente das mulheres que são vítimas de violência doméstica.

AÇOES DE COMUNICAç,4'O: Promover ações para estimular a população a fazer

denúncias sobre pontos de aglomeração e ou festas clandestinas.

RISCOS DE IMAGEM: A imagem da estrutura do Estado hca afetada com questionamento

sobre a falta de ação diante da continuidade de bailes funk.

PONTOS POSITIVOS: As informações sobre o aumento da oferta de testes para detecção

de coronavírus e garantia ao direito da mulher de denunciar c¿rsos de violência doméstica são

favoráveis à imagem do governo e estadual.
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O Dia (São Paulo): Governo de São Paulo reforça ações para mulheres vítimas de violência

doméstica

R7: Comerciantes do centro de SP pedem por reabertura ao governo

Destaques do dia:

Matérias Auditadas¡

TV: I I Rádio: 0 I lnternet:1 | Impressos: I I Total:3

p Governo do Estado de SÍlo Paulo e Secretarias

sÃoffiuro
GOVERNODOESTAÞO

Unidade de Comunicação
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Análise:

A flexibilização das regras para funcionamento de estabelecimentos comerciais não

essenciais e medidas para coibir a violência doméstica são os assuntos tratados pela mídia.

O R7 afirma que comerciantes do centro de São Paulo enviaram à Secretaria de

Segurança Pública (SSP-SP) do governo do Estado um pedido pela retomada das atividades.

Para dar proporção à reivindicação, a reportagem detalha que o pedido foi feito por

representações de 80 mil lojistas e que a solicitação tem sido recorrente.

Entre as medidas do protocolo de vendas sugerido estão o fornecimento de máscaras,

luvas e álcool em gel aos funcionários e clientes, o distanciamento de 1,5 m dentro das lojas, a

limitação de pessoas nos estabelecimentos a no máximo dez e a adoção de um horário reduzido

de trabalho.

No dia 18, o grupo conseguiu se reunir com o secretário de Segurança Pública, general

Camilo Pires de Campos. Segundo o advogado Alexandre Marcondes, que assinou o

requerimento, o secretário afirmou na reunião que levaria o ofício para aanálise do governador

João Doria.

Coibir casos de violência doméstica é o mote da reportagem do site O Dia. Reporta que
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denúncias tem sido um obstáculo para as vítimas. Declaração do governador João Doria sobre

o tema agrega valor favorável ao destacar que o govemo de São Paulo adota uma posição de

defesa intransigente das mulheres que são vítimas de violência doméstica.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: É recomendado sensibilizar o público-alvo sobre a

necessidade de fazer denúncias sobre violência doméstica a partir de ações de

conscientização do tema. Em outra frente, é válido um trabalho de aproximação com os

lojistas e abrir um canal de conversação para ouvir as propostas paru a flexibilização das

atividades comerciais.

RISCOS DE IMAGEM: Enfrentamento entre associações de lojistas e o governo do Estado

criam uma situação sensível.

PONTOS POSITMS: Defesa do Estado em relação a mulheres vítimas de violência

doméstica é favorávelà imagem do governo.
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Dirårio da Região (São José do Rio Preto): Ocorrências

Jornal Em Dia lBragança Paulista): Primeiro trimestre registra queda de delitos na cidade

Folha da Cidade (Araraqua¡a): Govemo de São Paulo reforça ações para mulheres vítimas

de violência doméstica

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:0 I Internet: 0 | Impressos:3 Total: 3

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffiuro
GOVERNOÞOESTAÞO

Unidade de Comunicação

r{Hl
loooooltw 23t0st2020

Análise:

Balanço das ocorrências de segurança no primeiro trimestre, violência doméstica e

retomada do comércio seguem despertando interesse da mídia como assuntos que giram em

torno dos impactos causados pelo coronavírus.

O Jornal Em Dia traz,na primeirapágina, dois temas de interesseparao governo do

Estado. Um deles indica que Bragança Paulista registrou queda nos índices de violência

relacionados à lesão corporal. O resultado, de acordo com um representante da Secretaria de

Segurança Pública (SSP-SP), é atribuído ao isolamento social. Em contrapartida, houve leve

aumento nos atendimentos de ocorrência de perturbação do sossego. Aqui, também a explicação

dada por fonte do governo do Estado é relacionada à quarentena. Cita que as pessoas estão

ficando a maior parte do tempo em suas casas.

Também retrata que o prefeito Jesus Chedid, de Bragança, publicou decreto

regularizando a primeira etapa da retomada do comércio. Detalha que haverârodízio em dias

"t\:.

da semana, por tipo de atividade comercial.
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No espaço Cartas do Leitor, do Diário da Regiãoo sob o título "Ocorrências,,, a

assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) se manifesta em relação à

reportagem anteriormente publicada. Pontua que a estrutura do governo está ciente do seu papel

no combate à criminalidade e seguirá trabalhando para proteger a sociedade paulista. Vale
lembrar que no dia 16 de maio, o jornal publicou artigo assinado pelo tenente-coronel Fábio

Rogério Cândido. No texto, o autor tece críticas ao desvio da função investigativa da polícia

Civil para realizar registros de infrações que são feitos pela Polícia Militar.

Declaração do governador João Doria sobre violência no radar da mídia. Em tom
favorável, o governante destaca que o Governo de São Paulo adota uma posição de defesa

intransigente das mulheres que são vítimas de violência doméstica.

AçÕES DE COMUNICAÇÃO: Fazer recortes regionais nos dados do balanço de

ocorrências no primeiro trimestre e sensibilizar o público-alvo sobre a necessidade de fazer

denúncias sobre violência doméstica.

RISCOS DE IMAGEM: Decreto do prefeito de Bragança flexibilizando o funcionamento

de estabelecimentos comerciais pode trazer sensibilidade à imagem do governo.

PONTOS POSITMS¡ A defesa do Estado em relação a mulheres vítimas de violência

doméstica; a resposta ao artigo assinado pelo tenente-coronel Fábio Rogério Cândido e a
divulgação de balanço de ocorrências policiais são pontos positivos à imagem do governo.
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R7: É falso que Polícia Militar prestou continência a manifestantes em sp

Estadão: Taxa de ocupação de UTIs na Grande SP chega a9l,8o/o, segunda maior desde

início da pandemia

ft Sp chega a 6,1 mil mortes por coronavírus e mais de 82 mil casos confirmados; UTIs
na Grande SP têm 9lYo de ocupação

Dcstaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio: 0 Total:3I Intemet:3 | Impressos: 0

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffiuro
GCIVERNOÞOESTAÞO
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Análise:

O Estado de São Paulo chegou a6.163 mortes causadas pelo novo coronavírus, segundo

boletim da Secretaria de Estado de Saúde divulgado neste domingo (24),informa o Gl em tom
noticioso. O governo estadual adiantou feriado paru apróxima segunda-feira (25) para tentar

elevar índice de isolamento social. Mais de 82 mil pessoas foram infectadas em 508 municípios

de São Paulo.

Já o Estadão repercute, em tom de alerta, que com 11,9 mil pessoas internadas por

Covid-19 na rede pública paulista, ataxa de ocupação das UTIs da Grande São paulo chegou

neste domingo (24), a 9l,8o/o, segundo valor mais alto desde que o índice começou a ser

divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde.

Sobre o setor da segurança, foi coletada uma menção por meio de posicionamento da

Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), que no R7 restabelece o contexto sobre gestos de
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destaca que é falsa a informação e dá espaço ao órgão do govemo do Estado para esclarecer

que os policiais estavam prestando uma homenagem a um soldado da corporação que moneu.

AçOES DE COMUNICAÇÃO: Além da imprensatradicional, o Estado pode se manifestar

pelas redes sociais, rebatendo as falsas informações sobre a atitude da corporação.

RISCOS DE IMAGEM: Os dados crescentes de avanço da pandemia são reportados em

tom de alerta. O R7 recupera o conteúdo publicado nas redes sociais em tom de difamação

da Polícia Militar.

PONTOS POSITIVOS: Posicionamento de órgão do Govemo para esclarecer o que ocorïeu

em manifestação na capital paulista.
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Jornal de Franca: Ações para mulheres vítimas de violência doméstica são reforçadas no

Estado de SP

Coneio.com.br (Campinas): Caso de Covid

Rádio BandNews FM 96.9: Destaques

Rádio Jovem Par/ Jomal da Manhã: Manchetes do Jornal da Manhã

UOL: Coronavírus - Últimas notícias e o que sabemos até esta segunda-feira (25)

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:3 Internet: 4 Impressos: 0 | Total: 7

.p Govorno do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação
ESTAÞO

25t05t2020

Análise:

No contexto de coronavírus o noticiátrio traz diferentes temas na abordagem de

ocorrências policiais. Em conteúdo favorável, o Jornal de Franca informa que para garantir que

as mulheres tivessem seu direito de denúncia e ao mesmo tempo cumprissem com a

determinação de isolamento social, o governador João Doria determinou que as delegacias de

Defesa da Mulher passassem a registrar eletronicamente os casos de violência doméstica

reforçando a informação já destacada pela imprensa nos últimos dias.

A confirmação de contaminação por coronavírus de um investigador trouxe

preocupação às equipes que atuam nos distritos policiais de Campinas, informa o Correio. Com

visibilidade periferica e sem juízo de valor, a exposição nominal à Secretaria de Segurança

À-:!)/
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Pública (SSP-SP) restringe-se a contextualizar que investigadores trabalham na escolta de

presos depois da extinção da firnção de carcereiro.

O UOL taz atualização de notícias sobre coronavírus e a exposição do governo do

Estado está relacionada ao tempo de duração da pandemia. A partir de declarações de Dimas

Tadeu Covas, chefe do Centro de Contingência da Covid-I9, o site noticioso classifica como

pessimistas as projeções realizadas pelo govemo quanto ao fim da pandemia. O governo

paulista prevê que haverá casos de contaminação até outubro, informa o UoL.

Em rádio, há um único enfoque. Trata-se de postagem realizad,a por filho de Jair

Bolsonaro que induz internautas a interpretação equivocada sobre homenagem prestada por

policiais militares ao presidente. Para esclarecer os fatos, o governador do Estado afirmou ser

falsa a notícia, uma vez que os policiais militares prestaram continência e ftzeramum minuto

de silêncio em homenagem ao soldado Lucas Leite, que morreu em serviço.

*\:,

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: Divulgar as medidas que poderão ser adotadas em caso de

melhora dos índices de isolamento

RISCOS DE IMAGEM: Preocupação de policiais diante de contaminação por coronavírus

sinaliza possibilidade de a imagem do governo vir a ser afetada.

PONTOS POSITMS: Posicionamento de órgão do govemo para esclarecer o que oconeu

em manifestação na capital paulista e registro de ocorrência pela internet são retratados com

viés favorável.

Approach Comun¡câçáo lnlegrada Ltda
10 906 993/0001-19
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Estadão.com: SP deve anunciar novas regras para quarentena e retom ada daeconomia

Gl: Governo de SP pagou quase R$ 250 milhões antecipadamente por respiradores da

China que ainda não chegaram

Gl: SP tem taxas de casos e mortes por Covid-l9 a cada 100 mil habitantes maiores que as

da Espanha quando iniciou lockdown

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio:0 Intemet:3 | Impressos:0 | Total: 3

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação
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Análise:

A expectativa quanto à divulgação de um plano de retomada das atividades a partir de

1o de junho no Estado de São Paulo está no site do Estadão, que reproduz informação divulgada

pela GloboNews.

De acordo com o Estadão, o governador João Doria, em entrevista à GloboNews,

afirmou que a quarentena será prorro gada apartir do dia 31 de maio. Com viés positivo, reporta

que o govemador está denominando a nova fase como'oquarentena inteligente" uma vez que o

novo modelo prevê regras diferentes para o litoral, paraacapital e região metropolitana de São

Paulo, e para o interior do Estado. Doria também descartou a adoção de lockdown.

Em paralelo, o Gl relata, em tom de preocupação, que ataxa de casos e de mortes por

Covid-l9 a cada 100 mil habitantes é maior em São Paulo atualmente do que a registrada na

Espanha quando o país decretou medidas de lockdown, expressão em inglês que, na tradução

literal, significa confinamento ou fechamento total.

'-\.
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Apesar da taxa similar, o número de novos óbitos registrados por dia na Espanha era

maior do que o verificado atualmente no Estado de São Paulo. De acordo com dados divulgados

nesta segunda-feira (25), São Paulo tem 187 casos confirmados de coronavírus a cada 100 mil
habitantes, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, e cerca de 1 3,9 mortes a cadagrupo de 1 00

mil pessoas.

Em frente sensível, o Gl informa que o governo de São Paulo pagou R8 242 milhões

antecipadamente por três mil respiradores da China para pacientes com Covid-l9, mas apenas

50 aparelhos chegaram até agora e a pasta já declarou que menos da metade será entregue. O

orçamento total da encomenda foi de US$ 100 milhões, o equivalente a R$ 550 milhões.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apura inegularidades na compra. O

promotor José Carlos Blat se baseou em uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo que aponta

que os respiradores tiveram o preço médio de R$ 180 mil cada. Alegando compra emergencial,

o governo do Estado dispensou a licitação. O processo teve o aval da Procuradoria-Geral do

Estado.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: Divulgar o detalhamento das mudanças que serão

implementadas a partir de 1" de junho. Acompanhar todos os passos da investigação do Mp-

SP sobre a compra de respiradores, fazer um levantamento das informações e documentos

utilizados no processo e divulgar, caso haja procura dos órgãos de imprensa.

RISCOS DE IMAGEM: A notícia sobre a investigação da compra de respiradores coloca a

imagem do governo em tema sensível.

PONTOS POSITMS: Novo modelo para a quarentena a ser anunciado pelo govemador

João Doria reforça o compromisso do governo no combate à covid-19.
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Análise:

Dentro do noticiario sobre coronavírus, as ações do govemo do Estado ganham

relevância. A exposição está relacionada à estrutura para coibir casos de violência doméstica, o

ranking de bairros da capital paulista com as maiores taxas de mortalidade e a incidência do

coronavírus entre policiais.

Bairros da região central da cidade de São Paulo lideram o ranking dos dez distritos

paulistanos com taxas superiores a 80 mortes para 100 mil habitantes, informa o G1.

A exposição de órgão do Governo do Estado vem com o fornecimento de dados que

permite ao leitor comparar o impacto do coronavírus. Em 2019, ataxade homicídios na cidade

de São Paulo é de menos de seis mortes por 100 mil habitantes.
DD

O Município (São João da Boa Vista): Governo reforça ações para vítimas de violência

doméstica

correio.com.br: confirmação de casos de covid-l9 preocupa policiais

Coneio Popular (Campinasl: Confirmação de casos de Covid-I9 preocupa policiais

Gl: Oito dos dez bairros com mais mortes por Covid-19 estão no centro'pobre'de São

Paulo

UOL: Secretário troca comandante da Rota crítico a Bolsonaro e alinhado a Doria

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:0 Total:6I Intemet: 3 | Impressos:3

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffirro
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Unidade de Comunicaçäo
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A confirmação de contaminação por coronavírus de um investigador trouxe
preocupação às equipes que atuam nos distritos policiais de Campinas, informa o Correio

Popular.

Com visibilidade periferica e sem juízo de valor, a exposição nominal de órgão do

Govemo do Estado restringe-se a contextualizar que investigadores trabalham na escolta cle

presos depois da extinção da função de carcereiro.

Em conteúdo favorável, O Município informa que para garantir que as mulheres

tivessem seu direito de denúncia garantido e ao mesmo tempo cumprissem com a determinação

de isolamento social, o governador João Doria determinou que as delegacias de Defesa da

Mulher passassem a registrar eletronicamente os casos de violência doméstica.

Sem fazer referência ao coronavírus, mas sinalizando a existência de pressão política e

um mal estar dentro do efetivo policial do Estado de São Paulo, o UOL informa que houve uma

série de mudanças entre oficiais da PM com a troca do comandante da ROTA.

)ù
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AÇOES DE COMUNICAçÃO: Detalhar quais foram os fundamentos que levaram a

mudanças no comando da PM e divulgar material de escrarecimento.

RISCOS DE IMAGEM: A contaminação de policiais em Campinas tem potencial para

trazet desgaste de imagem para o governo e suas estruturas. Outro ponto que requer atenção

são as mudanças no comando da Polícia Militar.

PONTOS POSITMS: O registro eletrônico de casos de violência doméstica ganha

tratamento favorável na mídia. O assunto vem sendo bem aceito em todas as suas esferas de

divulgação.
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Folha da Cidade (Araraquara): Análise de mortes de servidores da segurança por Covid-19

precisa ser agilizada

Primeira Página (São Carlos): Tráficos de drogas sobem e roubos e furtos caem durante a

quarentena

O Globo Online: Ouvidoria de São Paulo recebeu quase 6 mil denúncias de violência

policial em 2019

Gl: Números de furtos e roubos saem, e homicídios aumentam durante quarentena em

Ribeirão Preto, SP

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio: 0 
I Total: 4Intemet:2 | Impressos:2

.p Governo do Estado de Säo Paulo e Secretarias

Unidade de Comunicação
ESÏAÞO
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Análise:

O balanço de ocorrências policiais no segundo mês de quarentena por causa do novo

coronavírus é o assunto que repercute na mídia, os casos de roubos e furtos de veículos e à
pessoas reduziram 58,8o/o em abril.

O Gl e o Primeira Página registram que os dados foram fomecidos pela Secretaria de

Segurança Pública (SSP-SP). A avaliação do resultado fica por conta do especialista em

segurança Guelfo Pescuma Júnior, que atribui aretração ao isolamento social imposto.

O deputado Tenente Coimbra solicitou ao govemador João Doria agilidade na apuração

em casos de morte ou invalidez permanente de militares e servidores infectados pelo novo

-r\-.
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AçOES DE COMUNICAçÃO: Oferecer pauta para esclarecer o acompanhamento que o

Estado rcaliza a respeito de denúncias recebidas pela ouvidoria.

RISCOS DE IMAGEM: O prejuízo de imagem está relacionado às denúncias sobre abuso

de autoridade.

PONTOS POSITMS: Divulgação de dados sobre ocorrências policiais no mês de abril
coloca órgão do governo do Estado como fonte de informação.

coronavírus, informa a Folha da Cidade. O jornal inclui na reportagem a íntegra do documento
protocolado pelo deputado junto à Assembleia Legislativa.

O Globo, em sua edição digital, publica ampla e detalhada reportagem a partir de

depoimentos de pessoas que foram alvo de ações de policiais. Sob o título "Ouvidoria de São

Paulo recebeu quase 6 mil denúncias de violência policial em2019", o texto deixa a percepção

negativa de prática de abuso de autoridade por parte de policiais.

O contexto desfavorável fica evidente com a afirmação do advogado Ariel de Castro

Alves, conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Para ele, mesmo diante de

tantos episódios de abuso, a cúpula das polícias trata os atos como casos isolados.

O posicionamento da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) não se mostra

suficientemente forte para neutralizar as críticas. A declaração evidencia que dois casos estão

sendo investigados e que a ouvidoria acompanha as denúncias.
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Semanário da Zona Norte (São Paulo): Precisamos fala¡ sobre violência doméstica

Gazeta de Votorantim: Pandemia reduz registro de ocorrências policiais em Votorantim

Veja São Paulo: "Se eu fosse o prefeito, já teria decretado lockdown"

Gl: Coronavírus - HC da Unicamp instala contêineres refrigerados para armazenar corpos

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio: 0 I Intemet:1 Impressos:3 | Total: 4
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Análise:

O Hospital de Clínicas da Unicamp instalou dois contêineres refrigerados para o

atmazenamento de até 36 corpos de pacientes com Covid-l9, informa o Gl. Em tom noticioso,

a reportagem cita que os contêineres fbram cedidos pelo Instituto Médico Legal (IML), via

Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado. Segundo a Unicamp, eles permanecerão no

HC até o fim da pandemia.

Pelo segundo dia seguido, o balanço de ocorrências policiais em abril é assunto que

repercute na mídia. Desta vez o recorte traz os números do município de Votorantim e como

tem sido recorrente, a SSP-SP tem a referência de fonte dos números divulgados.

A Veja São Paulo publica entrevista em formato de perguntas e respostas com Jilmar

Tatto, que concorre à prefeitura de São Paulo. Tatto tece varias críticas aos governos do Estado

e do município. Ao falar de quarentena, ele avalia que falta coragem a Bruno Covas e João

Doria para decretar um lockdown.
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Em frente de segurança pública, considera que é indispensável contar com o
envolvimento direto de estruturas do Estado no enfrentamento às ações criminosas. Este é o
único ponto que recebe tratamento favorável do candidato.

Artigo assinado pela vereadora Adriana Ramalho enfatizaque uma das consequências

da pandemia do coronavírus e das medidas de isolamento social foi o aumento da violência
doméstica. É nest" contexto que a autora classifica como fundamental a iniciativa do governo

do Estado de oferecer a opção de registro de ocorrência via intemet.

DA

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: Oferecer pauta sobre número de registro de ocorrências

na delegacia da mulher via intemet com recortes regionais.

RISCOS DE IMAGEM: O desgaste de imagem é provocado por declarações de Jilmar

Tatto que considera falta de coragem do govemador o não decreto de lockdown.

PONTOS POSITIVOS: Valorização do registro de ocorrência via internet e divulgação de

dados sobre ocorrências policiais no mês de abril garantem exposição positiva para órgão do

Governo do Est¿do.
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Jomal de Franca: Covid-19 - Furto de veículos cu 49Yo e roubo 45Yo emabril em Sp,

mostra estudo

Jornal da Manhã (Marília): Número de prisões efetuadas cai 41,80lo durante isolamento

social

UOL: De I a 101 mil crrsos

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:0 Total:3I Internet: I I Impressos:2
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Análise:

Extensa reportagem do UOL sobre a pandemia da Covid-l9. A matéria relata uma

mudança no discurso oficial do governo do Estado de São Paulo, do isolamento à reabertura, e

afirma, em tom de desconfrança, que as estratégias adotadas serão colocadas à prova.

Atualmente, o Estado já ultrapassa 101 mil casos confirmados, mas se encaminha para a

retomada de parte das atividades. "As cidades vão experimentar o tal novo normal,', pontua a

reportagem.

Dados de ocorrências policiais no mês de abril é o assunto tratado pela mídia em

contextos distintos. O Jornal da Manhã insere a Secretaria de Segurança Pública (SSp-Sp) em

contexto que merece atenção ao atribuir queda de produtividade policial à redução no número

de prisões em Marília. Ao leitor que busca a informação apenas na capa do jornal, ftca a
'r\,,

1,

percepção que a segurança Pública perde força quanto às suas atribuições

Òa



Entretanto, em reportagem de página intema o conteúdo mostra o balanço divulgado
pela SSP-SP e contextualizaque o isolamento social foi fator determinante para a retração das
ocorrências policiais.

Queda significativa no número de ocorrências também é reportada pelo Jornal de
Franca' Sem juízo de valor, o texto priorizaa apresentação clos núrmeros e trazo ranking das 10
cidades com maiores ocorrências de roubos; os 10 bairros da capital paulista com maiores
ocorrências de roubos e os 10 logradouros com maiores ocorrências de roubos

AÇOES DE COMUNICAçÃO: oferecer pauta para o Jomal da Manhã sobre o trabalho
realizado pelas estruturas do governo do Estado. Como ação para tentar mitigar o tom de
desconfiança adotado na reportagem do UOL, a sugestão é que em todas as divulgações de
novas regras p¿¡ra o isolamento social, reforçar que cada medida foi tomada com base em
cálculos e projeções científicas.

RISCOS DE IMAGEM: A imagem fica afetada quando a retração no número de prisões é
classihcada como queda de produtividade. o tom utilizado no texto do uol, confere
desconfiança do veículo com relação às ações que serão tomadas no sentido da flexibili zação
do isolamento e pressão social para abertura do comércio.

PONTOS POSITIVOS: Divulgação de dados sobre ocorrências policiais em quedas dos
números de ocorrências é favorável ao governo estadual.

Approach Comunicâç.âo lntegrada Ltda.o 10 906 993/0001-fS
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UOL: Atendimento do SAMU relacionado a suicídio cresce durante a pandemia

Epoca Negócios: cidade de são paulo atende só dois critérios para reabrir

Gl/ Coronavírus: veja as regras para a abertura do comércio em Araraquara

Gl: São Vicente, SP, anuncia reabertura gradual do comércio a partir desta segunda-feira

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:0 I Intemet: 4 | Impressos:0 | Total:4

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias
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Análise:

A mídia abre espaço para discussões sobre as regras de reabertura e flexib ilização
econômica nos municípios. A Época Negócios rclata que a cidade de São paulo atende a

somente dois critérios de recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para

retomada. A reportagem menciona que, por meio de nota, a secretaria da Saúde informou que

as regras da OMS são recomendações, não determinações. "O município tem trabalhado com

outros critérios, como redução da disseminação com atuação única no Brasil no controle da

Covid-19, com a presença de toda a rede básica e a rede hospitalar envolvida".

O Gl, sucursal de São Carlos e Araraquara, destaca que a Prefeitura de Araraquara (Sp)

definiu as regras para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais. O

município está na Fase 3 - Amarela do plano de retomada da economiapromovido pelo governo

do Estado.

"-\-
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No litoral, a Prefeitura de São Vicente anunciou um plano de reabertura gradual das

atividades econômicas em quatro etapas, que começa a valer a partir desta segunda-feira (1o),

informa o Gl. No entanto, o governo do Estado ainda não anunciou oficialmente a mudança da
Baixada santista para afase 2 (laranja) do 'plano são paulo'.

O UOL publica um amplo texto enfatizando o crescimento no número cle casos de
suicídio e de tentativa de suicídio durante a pandemia de coronavírus. A avaliação tem como
fonte o SAMU, embora o serviço não tenha estatísticas sobre o tema. A reportagem acrescenta
que solicitou dados da Secretaria de Saúde do Governo de São paulo via Lei de Acesso à

Informação e aguarda resposta.

AÇOES DE COMUNICAçÃO: Construir justificativ aparao não fornecimento de dados,

caso haja o levantamento dos números.

RISCOS DE IMAGEM: O anúncio de regras para flexibilizaçãoem São Vicente, antes do
governo do Estado fazer anova classificação do litoral paulista. Em frente de saúde, a citação
que o pedido por dados relativos a suicídio foi realizada via Lsi dc Acesso à I'fo''ação
embute prejuízo de imagem atrelado à resistência no fornecimento de informações.

PONTOS POSITMS: Visibilidade positiva na reportagem da Época Negócios na qual a
Secretaria de Saúde ressalta critérios técnicos p¿ua uma possível retomada das atividades no
município de São Paulo é favorável À imagcm do governo.
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R7: SP abre 50 centros para moradores de rua e arïecada cobertores

Gl: Prefeita de Sorocaba anuncia multa p¿ìra comerciantes que extrapolarem horário de

funcionamento

Estadão online: Aqui no Brasil o(s) George(s) Floyd(s) são muitos

Rádio CBN FM 90-5: Governo de SP vai proibir manifestações com ideologias distintas no
mesmo dia

Rádio Bandnews FM 96.9: Doria volta a defender a ação da Polícia Militar na Avenida
Paulista; Número dc pcssoas mortas por poliuiais militares e civis em São paulo cresceu 3l o/o

entrejaneiro e abril de2020, segundo dados da SSp

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio:4 
I Tot¿l:8Internet:4 | Impressos:0
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Análise:

O noticiário traz adecisão do governador João Doria de proibir manifestações de grupos
de ideologias opostas no mesmo dia e local. A decisão foi tomada após confrontos violentos
ocorridos na avenida Paulista. O governador defendeu a ação da Polícia Militar e afirmou que

"protestos violentos podem legitimar discursos autoritários abre aspas, estamos assistindo a um
momento muito difícil na vida do país; tudo o que nós não precisamos é de confronto,,,
informam as emissoras de rádio CBN e Bzurdnews.

Emissoras também repercutem dados do Covid-l9 e classificação determinada pelo
plano São Paulo por região. Em Sorocaba, a Secretaria de Segurança pública foi acionada pela
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prefeitura para fiscalizar estabelecimentos que não se adequarem às regras do decreto, segundo
o Gl.

Com viés mais crítico, a Rádio Bandnews informa aumento de 3lyo no número de
pessoas mortas por policiais militares e civis em São Paulo entre janeiro e abril de 2020, na
comparação com o mesmo período do ano anterior. A Secretaria de Segurança pública de São

Paulo afirma que todas as ocorrências são investigadas por meio de inquérito.

Edição online do Estadão aborda os assassinatos de negros por policiais brancos e

afirma que "são inaceitáveis e preocupantes" os dados de mortes em decorrência de intervenção
policial cometidas por policiais militares de São Paulo nos primeiros quatro meses de 2020. O
autor do artigo recomenda que todos os Inquéritos Policiais Militares (IPMs) relativos às mortes

em decorrência de intervenção policial sejam centralizados na Corregedoria da polícia Militar,
órgão de expertise de polícia judiciária militar. Defende ainda a ampliação do programa de

Saúde Mental das polícias, uma vez que o suicídio policial é quatro vezes maior que na
sociedade paulista.

Com abordagem positiva, o portal R7 divulga o projeto Invemo Solidário, com a
campanha de arrecadação de cobertores, e a implantação de 50 novos alojamentos para

moradores de rua no Estado. As ações foram anunciadas em coletiva do govemador João Doria.

AÇÕES DE COMUNICAçAO: Estar alinhado com a Comunicação da polícia Milirar e

dar suporte para elaboração de posicionamentos claros e alinhados com as diretrizes do

governo.

RISCOS DE IMAGEM: A morte de pessoas pela Polícia Militar é um ponto sensível e

merece cuidado, com posicionamentos claros e ágeis à sociedade.

PONTOS POSITIVOS: A decisão do governador João Doria de proibir manifestações de

grupos opostos no mesmo dia e local pode evitar novos confrontos e intervenções da polícia

Militar, é uma medida sensata e positiva. A divulgação das campanhas em prol de vulneráveis

gera percepção positiva sobre cumprimento do papel social do governo.
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Jomal de Piracicaba: Delegado Rinaldo puia conta como superou a covid-l9

Mogi News: Estado irnplanta 50 centros de acolhimento para vulneráveis

SBT Interior: Agentes penitenciários revelam insegurança paxa enfrentar Covid-19

El País: Mortes em operações policiais aumentam no Brasil, apesar da quarentena

veja sP: Mais de 4 mil policiais estão afastados por suspeita de covid-19

Destaques do dia¡

Matérias Auditadas:
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I Internet: 10 | Impressos:4 | Total: 15
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Análise:

O destaque nesta terça-feira na imprensa é o afastamento de 4 mil policiais por suspeita

de Covid-l9, o que corresponde a3,6Vo do efetivo. Este é o resultado de uma testagem massiva

rcalizada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo desde 15 de maio nas três

instâncias policiais e em familiares com quem residem. No caso de positivo, o agente é afastado

preventivamente, mesmo que assintomático, conforme orientações da OrganizaçãoMundial da
Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e do Comitê de Contingência do Coronavírus. A notícia
foi publicada nas edições online dos veículos Veja SP, IstoÉ, último Segundo, UOL, Jornal de

Piracicaba, A Tribuna e Poliarquia.

Ainda sobre Covid-l9, Jornal de Piracicaba, Gl e SBT Interior trazem histórias de

delegados relacionadas ao enfrentamento da doença e à insegurança de agentes penitenciários.

O primeiro policial positivado para o Covid-19 em Piracicaba foi o delegado Rinaldo puia de

Souza, do 1.o Distrito Policial de Piracicaba. Segundo o jomal local, ele se recuperou
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retomar as atividades. No caso dos agentes penitenciários, a assessoria de imprensa da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que investiu mais de R$ g

milhões em EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos agentes, com a aquisição de cerca
de 4 milhões de itens, além de produtos de limpeza e higiene, que se somam a mais de 4g0 mil
itens de HPIs doados.

O El País ttaz matéria sobre mortes violentas registradas no Brasil causadas por forgas
policiais e menciona aumento de mortes de pessoas pela polícia no Estado de São paulo.

Três veículos impressos do interior informam o repasse de R$ 500 mil em doações para

a implantação de alojamentos provisórios para pessoas em situação de rua. A ação ocorrerá nos

50 municípios mais populosos do Estado, em mais uma ação de enfrentamento à pandemia

causada pelo coronavírus. A notícia foi publicada nas versões impressas no Mogi News, Diário
do Alto Tietê e Folha de Itapetininga.

AçOES DE COMUNICAÇÃO: Dar continuidade à divulgação das iniciativas visando o
atendimento a pessoas em situação de rua, especialmente em situação de pandemia, reforça
que o govemo do Estado está cumprindo seu papel social.

RISCOS DE IMAGEM: A violência policial continua em pauta. Os dados do Estado de

São Paulo têm visibilidade negativa e notícias com esse teor devem ser acompanhadas de

perto.

PONTOS POSITMS: A testagem massiva para Covid-l9 realizadapela SSp-Sp nas três

instâncias policiais e em seus familiares é positiv4 inclusive com o afastamento daqueles

com resultado positivo, mesmo assintomáticos. Demonstra cuidado com os membros da

corporação e apoio também a seus familiares.

Ã *rss3i.93ä"',1'.i"" 
rnresfada Ltda

Il con"orrencra rìo04.;o2ov- 1jnidâde de crmt,$f,€c.io
4

'\-\



Portal Hortolândia: Hortolândia confirma a r6o morte por covid-19

Valor Econômico: Doria: Prefeito que desrespeitar reabertura gradual estará sujeito à ação

do MP

Jomal de Piracicaba: SP - Mais de 4 mil policiais estão afàstados por suspeita de Covid-19

Portal Hortolândia: Com a retomada responsável e consciente do comércio, população
precisa manter isolamento social e intensificar higienização das mãos

cruzeiro do sul (Sorocab4): euarentena reduz criminalidade em sorocaba

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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.p Governo do Estado de São paulo e Secretarias

Unitlade de Comunicação

r*r
loooool

TW 03t06t2020
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Os efeitos advindos da pandemia do Covid- 19 continuam a impactar diversos segmentos

da sociedade. O Portal Hortolândia registra mortes locais pelo vírus, enquanto o Jomal de

Piracicaba informa o afastamento de policiais por suspeita da doença.

O Valor Econômico traz discurso do governador João Doria, anunciado em coletiva,

sobre a importância de respeito ao protocolo de reabertura gradual da economia do Estado e

alerta que quem infringir estará sujeito a ações propostas pelo Ministério público (Mp-Sp) .,e

eventualmente pelo próprio Tribunal de Justiça". Houve mensagem específica ao prefeito de

Marília, Daniel Alonso (PSDB), que autorizou a reabertura de bareso contrariando o chamado

Plano São Paulo.
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Um efeito provocado pela quarentena, e a consequente redução do número de pessoas

em circulação, foi a diminuição das ocorrências de furtos e roubos em Sorocaba. De acordo
com a matéria do jornal Cruzeiro do Sul, em suas versões impressa e online, os dados, que são

da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, também apontam redução dos casos

de acidentes de trânsito com vítimas. Já o índice de homicídios subiu de dois para seis casos
em abril em comparação com o mesmo mês do ano passado.

AçÕES DE coMUNIcAÇÃo: Definir mensagens-chave e manter um discurso claro por
todos os porta-vozes sobre quais são as medidas a serem tomadas para prevenção do Covid-
19 (Plano São Paulo), quais as consequências do não cumprimento para a sociedade, quais

são as sanções aos infratores e qual órgão irâfazer a fiscalização.

RISCOS DE IMAGEM: Tendo em vista o desrespeito de autoridades municipais às

orientações do governo de Estado visando a prevenção da disseminação do vírus, é preciso

ter cuidado para que o discurso de repreensão não transmita uma percepção de governo

autorit¿írio.

PONTOS POSITIVOS: As coletivas realizadas pelo governador João Doria sobre a Covid-
19 no Estado dão üansparência à evolução da pandemia e indicam as medidas de prevenção

a serem adotadas, o que gera mais segurança para a sociedade. A percepção é a de que há
uma equipe analisando dados e definindo diretrizes em beneflcio da sociedade.
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Jornal de ltatiba: Cresce o número de homicídios nos quatro primeiros meses do ano em

Itatiba

Valor Econômico: Deputados invadem hospital de campanha em São paulo para criticar
Doria

Folha Online: Criminosos aproveitam pandemia de Covid-l9 para aplicar golpes virtuais

Destaques do dia:
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Destaque do noticiário nesta quinta-feira é a ação de cinco deputados estaduais que
o'invadiram as dependências do hospital de campanha do Anhembi (...) para criticar o

I

governador João Doria e afirmar que o govemo paulista tem mentido sobre o número de casos

de mortes e de pessoas contaminadas por Covid-l9 no Estado", informa o Valor Econômico.

Nos vídeos publicados nas redes sociais, os parlamentares afirmam que querem mostrar que o

hospital estâvazio e criticam as medidas de isolamento social. A reportagem esclarece que o

hospital é municipal e reproduz trechos do posicionamento enviado pela prefeitura, informando

que as áreas filmadas ainda não foram ativadas e criticando a maneira desrespeitosa como foi
feita a agão.

A Folha de S.Paulo, em sua edição online, repercute dados do Relatório da Apura
Cybersecurity Intelligence sobre o aumento de estelionatos durante a pandemia, especialmente

por meios digitais. De acordo com o jornal, a SSP-SP não tem estatísticas específicas sobre

golpes virtuais, pois todos entram no rol de estelionatos.
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A divulgação dos dados sobre ocorrências e registros policiais nos quatro primeiros
meses de2020 pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSp-Sp) repercute na edição
impressa do Jornal de ltatiba. o número de homicídios cresceu na região, de acordo com a
notícia, que reproduz tabela da SSp-Sp com os dados de ocorrências.

AÇOES DE coMUNIcAçÃo: É recomendável que os porta-vozes do governo estadual

em segurança pública tenham dados específicos relacionados a crimes online, inclusive para
orientar elaboração de ações bem direcionadas e oferecer recomendações de comportamento
seguro.

RISCOS DE IMAGEM: A ação de deputados em instalações municipais para criticar a

autoridade estadual demonstra que há desconhecimento ou mesmo má fé por parte dos
ativistas. Válido o posicionamento da prefeitura de São Paulo para esclarecimento geral, que

diminui a sensibilidade do tema.

PONTOS POSITIVOS: A divulgação periódica pela SSP-SP de dados sobre oconências
policiais discriminadas por tipo e região é uma ação positiva, que traz transparência e municia
autoridades para tomada de decisões e estratégias para os crimes mais recorrentes.
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Folha de S.Paulo: Golpes virtuais na pandemia vão de live clonada à pesquisa fake

UOL: Secret¡ário de Saúde de Osasco é alvo de atentado, polícia investiga motivação

Primeira Página (São Carlos): Força Tarefa vistoria bares e restaurantes em operação
Noturna

Veja: Tráfico de drogas via aplicativos de relacionamento cresce na pandemia

: Coletiva do Governo de SpTV Globo - SPl

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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Análise:

o telejornal SPl, da TV Globo, transmite trechos ao vivo da coletiva do governador
João Doria, qve traz dados sobre a evolução da pandemia de Covid-l9 e informa que a
quarentena terá continuidade. O jomalista e apresentador Cesar Tralli comenta a preocupação

das autoridades com cidades que não mudaram de fase e "que já estão forçando uma banapara
flexibilizar" e aftrtnaque os prefeitos devem respeitar no mínimo todo o estudo que está sendo

feito e divulgado em relação às fases vermelha, laranja,verde.

Em São Carlos, uma força tarefa formada pela Polícia Militar, Guarda Municipal e

outros integrantes fez vistorias em operação noturna a bares e restaurantes após receber

denúncias. Foram dadas orientações para que seja evitada aglomeração de pessoas, informa o
jornal Primeira Página.
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A prática de divulgar dados periódicos sobre ocorrências policiais pela Secretaria de

Segurança Pública do Estado de São Paulo subsidia reportagens como a da revista Veja. Matéria
aborda o aumento de venda de drogas por aplicativos de relacionamento no período de
pandemia e menciona dados da SSP-SP mostrando queda de 32o/onas apreensões de drogas em
abril em co'mparaçäo ao mesmo período de2019. "segundo as autoridades, essa questão tem
relação direta com o isolamento social, necessário durante os tempos de Covid-10,,.

A SSP-SP é mencionada em reportagens dos portais de notícias Terra e UOL,
reproduzindo matéria da agência Reuters sobre o atentado a tiros contra o secretário de Saúde

de Osasco, Femando Machado Oliveira. A SSP-SP confirmou que "a vítima, um funcionário
público do município, teve seu veículo atingido por disparos de arma de fogo, porém não ficou
ferida. A ocorrência foi encaminhada ao 5o DP de Osasco. A motivação será esclarecida no
curso da ocorrência."

A Folha de S.Paulo, em sua edição impressa, reproduz matéria veiculada na véspera no
online sobrc o aumento de estelionaLos durante a pandemia, especialmente por meios digitais.
De acordo com o jornal, a SSP-SP não tem estatísticas específicas sobre golpes virtuais, pois
todos entram no rol de estelionatos.

AçOES DE COMUNICAçÃO: Os conteúdos relacionados à prevenção da Covid-l9
devem trazer esclarecimentos sobre as formas de prevenção de forma clara à sociedade e

também mostrar as medidas socioeconômicas que estão sendo tomadas para evitar o

fechamento de empresas (em todos os seus portes) e de vagas de trabalho.

RISCOS DB IMAGEM: Caso um grande número de autoridades municipais decida não

seguir as orientações de prevenção ao Covid--I9, respeitando as fases determinadas pelo
governo João Doria, existe a possibilidade de um descrédito da sociedade em relação aos

direcionamentos propostos e desrespeito às recomendações de confinamento social.

PONTOS POSITMS: As coletivas realizadas pelo governador João Doria, reunindo
diversas autoridades, demonstra coesão de forças na apresentação dos resultados da Covid-
19 e direcionamento claro com ações preventivas para coibir o avanço desenfreado do vírus.
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Folha de S.Paulo: Devagar com o andor

Estadão Online: Com coronavírus em ascensão, cidades recuam em abertura no interior de
SP

Gl: Vítirnas quc tiveram dados vazados em dossiê relatam medo de perseguição; Mp-Sp
analisa representações contra deputado

Destaques do dia:
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Análise:

O noticiário deste sábado traz discussão sobre o Plano São Paulo, que trata das restrições
para conter a expansão da pandemia causada pela Covid-l9. Em sua seção Opinião, o jomal
Folha de S.Paulo afirma que "o plano de relaxamento da quarentena no Estado de São paulo

não inspira confiança quanto a ser este o momento certo para afrouxar as restrições,,.

No interior do Estado, cidades que adotaram regras de relaxamento social voltaram atrás

por medida judicial ou por vontade dos próprios gestores, segundo o jornal O Estado de S.

Paulo. Matéria menciona exemplos de Piracicab a, Avaré, Ribeirão preto, Santos e Campo
Limpo Paulista e afirma que alguns prefeitos reconheceram que o novo coronavírus está em

expansão no Estado e por isso decidiram endurecer as regras da abertura gradual das atividades

econômicas por conta própria.

Em outra frente, o GI traz reportagem sobre dossiê com cerca de mil nomes de

opositores do governo federal autodenominados'oantifascistas". O documento vazou e contém
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fotos, números de telefone e endereços, gerando medo de perseguições por quem foi
mencionado. o dossiê teria sido compilado e divulgado pelo deputado estadual Douglas Garcia
(PSL-SP), segundo parlamentares do PSOL e o Conselho Estadual de Direitos Humanos
(Condepe), que abriram pelo menos duas representações no Ministério público de São paulo

contra o deputado. Douglas Garcia informou que o material foi entregue à polícia, mas a
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirma não ter recebido o documento.

AçOES DE coMUNICAçÃo: Monitorar as notícias sobre as decisões municipais
relacionadas ao Plano São Paulo e elaborar um mapa com a evolução da situação.
Paralelamente, preparar posicionamentos para responder prontamente solicitações da
imprensa para os diferentes casos.

RISCOS DE IMAGEM: A decisão de prefeitos de não acatar as definições do plano São
Paulo é uma prerrogativa municipal, mas oferece o risco de se criar uma certa descrença da
sociedade em relação às orientações do grupo de estudo liderado pelo governador João Doria.

PoNToS PosITIvoS: Artigo da Folha de S.Paulo elogia os parâmetros utilizados pelo
governo de João Doria para classificar cada região em uma das cinco fases programadas de
distanciamento social, que considera ocupação de leitos de UTI, proporção desses leitos por
100 mil habitantes e quantidade de internações, número de casos e de mortes. É uma
demonstração de critérios cla¡os para uma situação tão complexa, com muitas incertezas.
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R7: Ato em sP termina em confronto após dia pacíhco de manifestações

R7: capitais registram manifcstações contra e pró-governo sem confronto

Terra: cidades têm protestos contra Bolsonaro e a favor da democracia

uol: cidades têm protestos contra Bolsonaro e a favor da democracia

o Estado de s. Paulo: Governo paulista tenta conter bolsonarismo na pM

Destaques do dia:
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Protestos de movimentos da sociedade civil foram realizados em diversas cidades do

Brasil, inclusive São Paulo, contra o presidente Jair Bolsonaro e a favor da democracia,

condenando o fascismo e o racismo. Em outra frente, grupos fizeram manifestação pró-
Bolsonaro em outros pontos da cidade de São Paulo. A Polícia Militar, segundo a imprensa, fez

o patrulhamento e não foi registrado nenhum incidente mais sério. Uma decisão da Justiça

determinou que atos antagônicos não fossemrealizados no mesmo local. Veicularam notícias

sobre o tema o UOL Notícias, Terra e R7.

O R7 noticiou também numa segunda edição que o protesto de opositores ao governo

Jair Bolsonaro terminou em confronto na zona oeste de São Paulo e que a Polícia Militar usou

bombas de efeito moral e tiros de balas de borracha para dispersar manifestantes. Informou
ainda que o grupo a favor de Bolsonaro carïegava faixas com críticas ao governador de São
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Paulo, João Doria.
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Edição impressa do jornal O Estado de S. Paulo informa que ooo governo de São paulo

se empenhaparc conter o que chama de 'contaminação' do bolsonarismo na polícia Militar e

manter a neutralidade e o caráter apartidário da instituição". A gestão Doria está de olho no
comportamento dos policiais nas redes sociais, na rede WhatsApp e nas manifestações, onde
säo compartilhados ataques ao governador e teses como o fim do isolamento social durante a
pandemia.

-\.

AÇÕES DB COMUNICAÇÃO: É importante ressaltar que "a pM trabalh a"parao cidadão,
e que não é polícia de govemo, mas de Estado", conforme afirmou o secretário executivo da
PM, coronel Álvaro Batista Camilo. Esse é um posicionamento a ser adotado em situações

similares, lembrando e reforçando o papel da instituição.

RISCOS DE IMAGEM: Coibir a manifestação de posicionamento político de policiais nas

redes sociais é um tema delicado. Mesmo considerando a importância de se manter a
neutralidade da Polícia Militar, deve-se estar atento aos posicionamentos militares.

PONTOS POSITIVOS: Mostra-se eficiente e sensata a decisão do governador João Doria
de proibir manifestações de grupos opostos no mesmo dia e local pode evitar novos
confrontos e intervenções da Polícia Militar. As manifestações ocorridas por manifestantes
de ideologias opostas transcorreram de forma pacífic4 com um incidente de pequenas

proporções em um baino da zona oeste da capital.
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Diário do Litoral: coimbra vê colapso no IML de santos e cobra o Estado

: Govemador João Doria anuncia

medidas de combate ao coronavírus

Di¡irio Online (Grande ABC): UBS e escola em Diadema são alvos de furto e vandalismo

Valor Eoonômico: Atos frustram aposta de radicalização

Destaques do dia:
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O noticiário da segunda-feira ainda repercute os protestos de movimentos da sociedade

civilrealizados no domingo em diversas cidades do Brasil, inclusive São paulo, contra e a favor
do presidente Jair Bolsonaro. O jomal Valor Econômico, em suas edições impressa e online,
afirma que a expectativa de que as manifestações de rua acirrassem "os ânimos da crise política
não se confirmaram". Os atos ocorreram de forma pacífrca,segundo o jornal Rádio Excelsior.
Enquanto a rádio Jovem Pan reproduz trecho da coletiva do governador João Doria, na qual o
governador assegura o aspecto tranquilo das manifestações, com apenas algumas atitudes de

bademeiros e vândalos que foram contidas pela polícia Militar.

Em Santos, matéria de denúncia do Diário do Litoral, nas versões impressa e online,
informa que o prédio do Instituto Médico Legal está sendo sucateado, segundo o deputado

estadual Tenente Coimbra (PSL). O deputado protocolou requerimento na Secretaria de

Segurança Pública do Estado de São Paulo para cobrar uma posição do governo. A SSp-Sp

q\\



informou à reportagem que o requerimento do deputado está sob análise e não respondeu sobre

as obras do novo IML.

Ainda com viés negativo, edição online do Di¿írio do Grande ABC informa a invasão
de dois endereços municipais de Diadema, a Unidade Básica de Saúde Vila paulina e a Escola
Municipal de Educação Básica Florestan Femandes, nos quais houve fuito de computadores,

micro-ondas, botijões de gás, quebra de canos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de

São Paulo (SSP-SP) foi questionada sobre os recorrentes casos de furto em instituições
municipais da cidade, mas não respondeu aos questionamentos.

AÇÕES DE COMUNICAÇAO: Demandas provenientes de municípios, como foram os

casos de Diadema e Santos para a SSP-SP, devem ser respondidas com prontidão e, ser for
necessário, solicitando ao veículo de comunicação mais prazopara aprofundamento do tema.

Em geral, são temas que afetam diretamente o cidadão.

RISCOS DE IMAGEM: O sucateamento do prédio do IML em Santos merece atenção,

especialmente num momento de aumento de mortes pelo Covid-19. Segundo a denúncia, os

corpos estão sendo enviados para Praia Grande e há um atraso no processo de sepultamento.

Esta é uma situação delicada em relação à dor dos familiares e também uma questão de saúde

pública que pode prejudicar a imagem do govemo do Estado.

PONTOS POSITMS: Foi acertada a decisão do governador João Doria de comentar as

manifestações ocorridas no domingo em São Paulo, e em outras cidades do Brasil. Demonstra

maturidade política em entender a liberdade de expressão como um dos aspectos da

democracia' especialmente considerandn que foram protestos pacífioos. Os atos de

vandalismo e badern4 por su¿t vez, foram contidos sem maiores incidentes e contribuem para

a exposição positiva do govemo estadual.
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Gl: 5l% dos paulistanos das classes A, B e C apoiam medidas de Doria e Covas no combate

ao coronavírus;2lYo aprovam ações de Bolsonar o, dizpesquisa

Rádio Litoral 91.7 FM (.Santos): Entrevista com o deputado estadual pelo pSL, Tenente

Coimbra

Folha de S.Paulo: Comércios reabrem na quarta (10) na capital paulista; shoppings devem
abrir na quinta (1 1)

Estadão Online/ BR Político: Cai apoio a medidas de Doria e Covas contra coronavíruso

aponta pesquisa

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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I Internet: 3 Impressos:0 | Total: 4
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Análise:

Nesta terça-feira, o destaque é a pesquisarealizadapela Rede Nossa São paulo em
parceria com o Ibope sobre o apoio dos paulistas às medidas adotadas pelo govemador João

Doria e pelo prefeito da capital, Bruno Covas, após quase três meses de pandemia. De um lado,

o jomal O Estado de S. Paulo destaca a queda do apoio às medidas contra o coronavírus. O
aumento na rejeição acontece no momento de reabertura gradual de algumas cidades, como a
capital. Em relação à Doria, ataxa dos que consideram as medidas inadequadas aumentou de

2lo/o para 3 60/o dos entrevistados.

Com um outro recorte, Gl apontaque 5lYo dos paulistanos das classes A, B e C apoiam

as ações do governador João Doria e do prefeito da capital. Bruno Covas, no combate à
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pandemia. O índice de aprovação das ações do govemador e do prefeito foi igual: 5l%o, já a
desaprovação foi de 360/o e 35o/o, respectivamente.

As expectativas nesta terça-feira recaem sobre a possível flexibilização da quarentena
na capital paulista, tendo em vista o fato de ela se encontrar na fase laranja,de acordo com a
classilicação do governador João Doria. A Folha de S.Paulo informa que o comércio, as

imobiliárias e shoppings devem reabrir nesta semana, a partir de autorização da prefeitura, em
conjunto com entidades representativas.

Em entrevista à Rádio Litoral gl,7 Fly'r, de Santos, o deputado estadual pelo pSL

Tenente Coimbra aborda a liberação da cadeia de prisioneiros do grupo de risco da Covid-19.
O tema é polêmico. De acordo com o deputado, mais de 3,8 mil presos foram soltos, ,.isso 

é um
absurdo" e "a polícia fica enxugando gelo,,.

AÇÕEs DE COMUNICAÇÃO: vale enfatizar a divulgação de iniciativas direcionadas
pata a população de wlneráveis no Estado, mostrando as ações sociais empreendidas pelo
governo do Estado para atender esta faixa da população.

RISCOS DE IMAGEM: A divulgação da pesquisa da Rede Nossa São paulo, realizada em
parceria com o Ibope, mostra como pode haver entendimentos diferentes dos dados a partir
do recorte realizado. Enquanto o Estadão Online destaca que cai o apoio às medidas de João
Doria, o Gl faz um recorte de aprovação considerando as classes A, B e C. Nenhum dos dois
enfoques é favorável, uma vez que o Gl pode promover a interpretação de aprovação de João
Dória pela elite paulistana.

PONTOS POSITIVOS: As expectativas sobre a reabertura do comércio, inclusive
shoppings' às vésperas do Dia dos Namorados traz uma perspectiva positiva, mesmo
considerando o hor¡írio restrito, entre llh e 15h, para não sobrecarregar o sistema de
transporte público e demonstra o comprometimento do govemo em manter as medidas de
prevenção à covid-I9 mas também na recuperação da economia.
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Poliarquia: Segurança Pública sonega informações do inquérito contra filha de militar do

Exército que ameaça Doria

Jornal Globonews/ Edição das 10h: Govemo de SP pronoga quarentena até o dia 28 e muda

flexibilização das cidades

Estadão Online: Total de mortes em SP por Covid-l9 deve dobrar até fim do mês e chegar a

22mil, diz gestão Doria

Valor Online: Doria anuncia reabertura na Grande SP e restrição maior no interior

Destaques do dia:

Matérias Audit¡das:

TV: 1 | Rádio:0 I Internet: 3 | Impressos:0 | Total: 4
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Análise:

A flexibilização da quarentena, anunciada pelo governador João Doria em entrevista

coletiva nesta quarta-feira, é o destaque em jomais como o Valor Econômico e Estadão Online

e em emissoras de TV, como a Globonews. A quarentena foi ampliada de 15 para28 de junho,

com flexibilizaçáo gradual das medidas de isolamento na Grande São Paulo, litoral e Vale do

Ribeira, que passaram da fase vermelha paralaranja.

Já as regiões de Ribeirão Preto, Barretos e Presidente Prudente passaram à zona

vermelha, a mais restrita de todas e que autoÅza apenas o funcionamento de atividades

essenclals.
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As perspectivas de mortes por Covid-l9 no Estado de São Paulo para os próximos 18

dias podem chegar, a 22 mil, segundo o Centro de Contingência do Coronavírus. As
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informações, transmitidas na entrevista coletiva do governador João Doria, seguiram com as

orientações sobre o Plano São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou o depoimento da militante de extrema

direita Cristina Maria Rocha Araújo, que provocou com taco de beisebol manifestantes pró-

democracia. Ela é investigada no inquérito que apura a violação do artigo 20 daLei 7 .7161g9,

artigo que pune com pena de reclusão de um a três anos quem "praticar, induzir ou incitar a

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional,,, informa o

jornal Poliarquia. A SSP-SP não deu nenhuma informação complementar sobre os fatos

investigados.

AÇÕES DE COMUNICAÇAO: Vale acompanhar a evolução da cobertura do jomal

Poliarquia ao caso da filha do militar, militante de extrema direita. Mas não é recomendável

novo contato com o veículo, para não destacar conteúdos similares.

RISCOS DE IMAGEM: Título com viés negativo do jornal online Poliarquia, informando

que a SSP-SP sonega informações do inquérito contra filha de militar que ameaça Doria \. A
palavra 'osonega" é forte e trazsensibilidade à imagem do governo.

PONTOS POSITMS: A dificil gestão de uma pandemia é o desafio do governador João

Doria e de sua equipe. A metodologia de realizar entrevistas coletivas recorrentes contribui

favoravelmente para apresentar as decisões, tirar dúvidas e apresentar os números de

intemações e mortes, trazendo transparência e dados para tomadas de decisão.
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Gl: Doria diz que vacina contra o coronavírus será testada em 9 mil voluntários no Brasil

Estadão Online/ BR Político: SP anuncia parceria para produzir vacina contra o coronavírus

Poliarquia: Bolsonaristas que ofenderam povo chinês em protesto no consulado em São

Paulo são investigados por racismo

UOL: Polícia encelra festa clandestina com cerca de mil pesso¿rs em Sorocaba

TV Bandeirantes/ Brasil Urgente: Número de policiais infectados aumenta a cada dia

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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Análise:

A Covid-l9 continua como tema central do noticiário, abordada sobre diferentes

aspectos. O governador João Doria anunciou em entrevista coletiva parceria entre o Instituto

Butantan e um laboratório chinês para testes da vacina contra o coronavírus chamada

Coronavac. Serão feitos testes em 9 mil volunt¡irios brasileiros e, se comprovada sua eficácia,

a perspectiva é de produção da vacina no Brasil e disponibilização pelo SUS apafür de junho

de 2021. Notícia publicada no Gl e Estadão Online.

Enquanto a vacina não está disponível, cresce o número de policiais infectados pelo

coronavírus, informa o programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes. Em um período de pouco

mais de dois meses, 350 agentes da Polícia Civil foram afastados com suspeita da doenç a,169
casos foram confirmados e oconeram 6 mortes, entre elas a do delegado Joaquim Dias Alves,

segundo dados confirmados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSp-Sp).
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AÇOES DE, COMUNICAÇÃO: Criação de um disque-denúncia no Estado, ou utilizar um

canal já existente, paru a população acionar no caso de terem conhecimento de festas e

aglomerações que possam disseminar o vírus. Divulgar o número e sua função para o Estado

de São Paulo.

RISCOS DE IMAGEM: O caso da manifestante de extrema direita Cristina Maria Rocha

Araújo, que alega ser amiga do secretário de SSP-SP, general João Camilo Pires de Campos,

tem recebido a atenção da imprensa e pode gerar risco de imagem paru a secretaria. A
instituição se posicionou bem por comunicado, mas é importante manter o processo de

investigação e concluí-lo o quanto antes.

PONTOS POSITIVOS: O anúncio de parceria para produção de vacina (Coronavac) contra

o coronavírus e darealização de testes no Brasil, feito pelo governador João Doria, demonstra

os esforços do govemo estadual em encontrar soluções para a pandemia do Covid-I9 e

contribui positivamente para a imagem do governo estadual.

A SSP-SP foi acionada a partir de denúncia do Ministério Público para interromper uma
festa com cerca de mil pessoas em uma chácarc nas cercanias de Sorocaba. por causa da

quarentena, eventos com aglomerações estão proibidos na cidade, de acordo com o UOL.
Em outra frente, Poliarquia reproduz nota da SSP-SP com posicionamento sobre as

investigações em relação à manifestante de extrema direita Cristina Maria Rocha Araújo, que

participou de protesto em frente ao Consulado da Chinapara gritar expressões de ódio e
preconceito. Anteriormente ela havia participado de outra manifestação portando taco de

beisebol e alega ser amiga do ex-comandante do Exército Eduardo Villas Bôas e do secretário

de Segurança Pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos. De acordo com
trecho da nota, "as informações colhidas no depoimento da referida investigada fazemparte de

uma investigação ainda em curso, razão pela qual não se justifica sua publicidade. O conteúdo

será anexado ao inquérito e relatado ao Poder Judiciário quando o procedimento for concluído,

como de praxe.'o
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Rádio Jove(n Pan: Constantino: Doria anunciou produção de vacina como dia histórico, mas

há ressalvas

Estadão Online: Cidades do litoral de SP criam medidas para evitar entrada de turistas no

feriado

Di¿irio do Pa¡á: Covid-I9 mata mais em 3 meses do que trânsito em todo 2019 no Brasil

O Vale Online: Em três meses, Covid-l9 mata mais que um ano e meio da violência em São

José

R7: PM que agrediu policial civil negro em sp é afastado das funções

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio: I Total:5Internet: 3 | Impressos:l

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffiuro
GOVERNODOESTAÞO

Unidade de Comunicação

r4*r
looooolW 12t06t2020

Análise:

O governo de João Doria lida no dia a dia com a pandemia da Covid-l9 e,

consequentemente, com as notícias relacionadas ao tema. O anúncio dos testes com a vacina

CoronaVac suscitou análises críticas, como a feita pelo comentarista Rodrigo Constantino, da

rádio Jovem Pan. O comentarista ressalta que a vacina não é para agora e que é normal que

muita gente esteja desconfiada da China no meio desta pandemia, que tem suas impressões

digitais em todas as etapas que transforTnaram essa virose em uma pandemia.,, O jornal

impresso Diário do Pará também publicou matéria sobre o início dos testes apenas reproduzindo

as informações da coletiva do governador, usando como fonte a agência de notícias Folhapress.
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Em Santos, guardas-civis em quadriciclos circularam nas faixas de areia da praia
solicitando a saída de pessoas do local no feriado de Corpus Christi. A Baixada Santista foi
reclassificada para a zona laranja no Plano São Paulo, que permite aos prefeitos das nove
cidades a reabertura de serviços que não são considerados essenciais, desde que sejam
cumpridas diversas norrnas de higiene e distanciamento social.

Utilizando como referência dados sobre violência da Secretaria de Segurançapública

de São Paulo, o jornal O Vale Online informa que a Covid-19 é responsável por mais óbitos do
que os homicídios em São José dos Campos, consideradaaregião líder na taxa de assassinatos

em São Paulo desde 2010 a cada 100 mil habitantes. Em apenas 73 dias, a cidade já registrou
58 óbitos confirmados pela doença, enquanto o número de assassinatos entre janeiro de2019 e

abril de 2020 foi de 54.

Saindo do tema pandemia, merece atenção a notícia do portal R7 sobre possível ação de

racismo. A Secretaria da Segurança Pública identificou e afastou o policial militar que abordou

e agrediu um policial civil negro no centro de São Paulo. Em nota, a SSP-SP informou que ,,as

polícias Civil e Militar trabalham para esclarecer todas as circunstâncias relacionadas à

ocorrência."

AÇÕES DE COMUNICAÇÄ,O: Verificar ações realizadas pela SSp-Sp para educar e

treinar o efetivo policial visando o relacionamento equânime com os cidadãos e divulgar os

programas, inclusive com números de pessoas já treinadas e metas previstas.

RISCOS DE IMAGEM: Ações da polícia supostamente motivadas por racismo de cor, de

gênero e de etnia devem ser tratadas com rigor pela instituição policial, demonstrando que

esse comportamento não é tolerado pela corporação.

PONTOS POSITIVOS: As análises críticas feitas aos testes da vacina Coronavac não

invalidam o seu aspecto positivo de ser uma possível solução para mitigar a pandemia.
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UOL: Após agressões de PMs contrajovem, Doria diz não compactuar com violência

Gl: PMs são flagrados espancando jovem rendido nazonaNorte de são paulo

Estadtio Online/ Coluna Sonia Racy: Sem parar

Folha Online: PM ignora recomendação sobre faixas pró-golpe em atos de bolsonaristas em
São Paulo

Folha de S.Paulo: Um ano após STF criminalizar homofobia, relatos de LGBTfobia crescem
na quarentena

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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Análise:

O sábado ttaz noticias de violência na imprensa. A Folha de S.paulo publica que

aumentou o número de casos de violência contra pessoas LGBTIs neste período de quarentena.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que os registros de violência
cresceram 12'600/0 em 2019 em comparação a 2018 e que já instaurou 44 inquéritos em 2020
para apurar crimes de homofobia.

Com viés crítico, o Gl publica vídeo que mostra policiais militares espancando ao
mcnos um jovem de 27 anos já rendido no Jaçanä, Zona Norte de São paulo. Segundo uma
testemunha, cinco viaturas participaram dessa ação. A Polícia Militar informou, por meio de

nota, que, assim que tomou conhecimento das imagens, instaurou um Inquérito policial Militar
por abuso de autoridade contra os policiais, que foram imediatamente afastados do serviço
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operacional. Outro caso de violência policial foi registrado no mesmo dia em Barueri, contra
um homem negro que foi agredido apesar de estar imobilizado. o governador João Doria se

manifestou em suas redes sociais condenando ooas atitudes dos policiais militares que abusaram

da força em duas ações policiais, uma na capital e outra em Barueri", informam Gl e UOL.
A Folha de S.Paulo, em matéria provocativa, informa que manifestação a favor do

presidente Jair Bolsonaro reuniu cerca de cem pessoas na avenida Paulista com duas faixas:
"Intervenção militar com Bolsonaro no Poder, elaboração de uma nova Constituição,
criminalização do comunismo" e a outra'olntervenção militar já com Bolsonaro no poder,,. A
polícia apenas acompanhou os protestos, sem intervir ou recolher as faixas que, segundo o
jornal, eram antidemocráticas. O governador João Doria tem dito que as manifestações devem
ser respeitadas, apesar da pandemia, desde que não haja violência ou agressão.

Coluna de Sonia Racy, no Estadão Online, informa que o governador João Doria se

reuniu com 15 patrocinadores da reforma do Museu do lpiranga. As reformas do local, iniciadas
cm 2019, foram mantidas e a entrega da obra está prevista para setembro de 2022. O museu
está fechado desde 2013

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: Importante que o governo de São paulo mantenha o
discurso de democracia e liberdade de expressão, apenas acompanhando as manifestações

para evitar que sejam cometidos excessos pelos ativistas. Deve-se ter cuidado para não cair
nas provocações da imprensa e formadores de opinião incitando a contenção de ideias de

outros grupos ideológicos, sob risco da situação se inverter e o governo Doria ser taxado de

autoritário. Em relação à violência policial, é fundamental a agilidade no esclarecimento dos

fatos e o informe à imprensa da resolução do caso e das medidas tomadas pelo governo para

prevenir tais ocorrências.

RISCOS DE IMAGEM: A violência policial continua e vídeos circulam pela intemet
desclassificando os depoimentos dos policiais envolvidos. Oportuna a resposta de João Doria
nas redes sociais, mas é necessáría uma atitude mais enérgica.

PONTOS POSITIVOS: A continuidade da reforma do Museu do Ipiranga é uma notícia
positiva, pois o local é uma referência nacional e está fechado desde 2013.
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Q!: Vizinho de homem agredido durante abordagem da PM na Grande Sp diz ter sido
ameaçado por policiais

Estadão online: PM afasta 14 policiais após gravações mostrarem agressões em abordagens

Destaques do dia:
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Análise:

Imprensa no domingo repercute a violência policial flagrada por câmeras de vídeo no
fim de semana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São paulo (SSp-Sp), 14 policiais
estão sob investigação. O primeiro caso aconteceu na madrugada de sábado, 1 3, no Jaçanã,, zona
norte de São Paulo, quando um jovem já rendido foi agredido pela polícia. O segundo caso

ocoffeu em Barueri, quando a Polícia Militar abordou um homem sentado nacalçada,mexendo

no celular e o agrediu, apesar da interferência dos vizinhos. Em nota, a SSp-Sp informou que

os 14 agentes envolvidos foram afastados do serviço operacional até a conclusão das

investigações, que a Corregedoria da PM acompanha de perto as investigações e que o
Ministério Público será notificado, informa o Estadão online e Gl.

Importante destacar na nota da SSP-SP o conteúdo de repúdio à violência,
posicionamento necessário neste tipo de ocorrência: o'A Secretaria da Segurança pública não

compactua desvios de conduta e apura com rigor todas as denúncias. Os excessos registrados

nessas ações são lamentáveis e não condizem com as práticas da Polícia Militar, que

diariamente atende a mais de 80 mil chamados para proteger e salvar vidas',.
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O governador João Doria também se manifestou pelo Twitter, classificando o episódio
como "absolutamente condenável,'.

PONTOS POSITIVOS: Numa situação tão adversa como os excessos cometidos pela
Polícia, o aspecto positivo fica por conta do discurso de repúdio à violência manifesto na
nota da SSP-SP, além do afastamento dos policiais identificados e investigação pela
Corregedoria' São atitudes que a sociedade espera que sejam tomadas e que contribuem
positivamente para a imagem do governo do Estado.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: É necess¿irio levantar os programas de treinamento e

conscientização policial que possam estar sendo realizados pela SSP-Sp e difundir esta

iniciativa para a imprensa. Se possível, apresentar números sobre o efetivo policial já treinado

e os conteúdos abordados.

RISCOS DE IMAGEM: As imagens de violência praticadas por policiais contradizem os

depoimentos feitos nas delegacias e não é mais possível negar os excessos praticados. A
truculência policial é um risco real à imagem do Governo do Estado e precisa ser combatida.
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BANDNEWS FM 96.9: João Doria diz que vai agir se houver qualquer tentativa de invasão
a hospitais do estado

CBN FM 90.5: Governo de São Paulo passará a trata¡ criminalmente invasões em hospitais

TV Globo/ SPI: Imagens flagram equipe da PM espancando jovem da periferia; pMs são

afastados

Poliarquia: PM afasta 14 policiais por agressões a pessoas rendidas em São paulo

Guarujá Paulista 1550 AM: Reprise da entrevista com Célia Leão, seqetária dos direitos da
pessoa com deficiência do Estado de São paulo

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:1 | Rádio: 3 
I Total:5Internet:l I Impressos: 0
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Análise:

Em coletivatealizadano Palácio dos Bandeirantes, o govemador João Doria anunciou
que ttatarâ criminalmente qualquer nova invasão em hospitais públicos e de campanh a para
tratamento da Covid-l9. Na semana passada, um grupo de deputados estaduais foi às

instalações do hospital de campanha no Anhembi para verificar se havia ociosidade na
ocupação de leitos' Notícia veiculada pela rádio CBN FM 90,5 e Bandnews FM reproduz fala
do governador João Doria alertando que, se houver novas invasões, a Secretaria de Segurança

Pública - SP saberá como agir.
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O telejornal SPTV 1o edição, da TV Globo, veicula reportagem sobre a violência policial
ocorrida no fim de semana em São Paulo. Segundo o repórter, o que mais chama a atenção é o
medo que as vítimas estão sentindo, porque os policiais voltaram ao local no dia seguinte e

intimidaram as pessoas que veicularam as imagens. O secretário executivo da polícia Militar,
coronel Álvaro Batista Camilo, concedeu entrevista e informou que, apesar do treinamento e

"retreinamento", há muitas ocorrências policiais, alguns acabam se desviando e não podem
permanecer na co{poração. A notícia também é veiculada no jomal poliarquia.

A secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, é entrevistada pela
rádio Guarujá Paulista, de Santos. Ela apresenta o pré-lançamento do programa Todas em Rede,
direcionado para mulheres com deficiência

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: Promover visitas organizadas aos hospitais de campanha,

seguindo protocolos de segurança e com informações consistentes sobre os trabalhos
realizados. As visitas seriam para pequenos grupos, inclusive imprensa, e poderiam ser
complementadas com vídeos para evitar o contato direto dos visitantes com os pacientes. É
necessária atenção no acompanhamento do caso dos policiais envolvidos em violência contra
os civis e continuidade na informação do governo estadual à imprensa de todo o processo.

RISCOS DE IMAGEM: Continua repercutindo na imprensa a violência policial contra
civis, registradas por celulares de pessoas do entorno. O SPTV traz como novidade a
intimidação dos policiais àqueles que postaram os vídeos, gerando medo. Entrevista do
secretário procura justificar os atos pelo grande número de ocorrências, mas não há
justificativas aceitáveis para a abordagem truculenta.

PONT0S POSITIVOS: A atitude do governador João Doria de coibir a visita surpresa de
deputados aos hospilais de campanha, sem respeito aos protocolos de segurança sanit¿ária, é
positiva. A visita poderia ser feita em outras circunstâncias, com organização e informações
para a disseminação de conteúdos corretos.
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Diário do Nordeste: Dados

Gl: Funcion¿ária de petshop com Covid-19 desrespeita isolamento e trabalha doente em São

Carlos

Bandeirantes 840 AM: Entrevista com o Coronel Camilo sobre violência policial

Jovem Pan 630 AM: Deputados estaduais paulistas voltam afazer vistorias em hospitais que

recebem pacientes com COVID-l9

Rádio CBN: Fundação CASA de São José do Rio Preto manteve um menor com coronavírus

isolado durante unra s€nana eln condições precarias

Destaques do dia:
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Análise:

Mesmo após declaração do governador João Doria de que iria coibir as visitas su{presa

em hospitais com pacientes em tratamento para a Covid-19, um grupo de deputados estaduais

fez vistoria surpresa ao Centro de Combate ao Coronavírus em Guarulhos. Três deputados

integrantes da Frente Parlamentar em Defesa do Orçamento foram ao hospital sem aviso prévio,

mas a prefeitura local não considerou a visita como invasão e destacou profissionais para

acompanhar a comitiva. Os deputados elogiaram as instalações, informa a rádio Jovem pan.

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, coronel Camilo, foi entrevistado pela

rádio Bandeirantes 840 AM sobre a violência verificada em Americanópolis, onde um jovem

de 15 anos foi sequestrado e morto. Há a suspeita de haver policiais envolvidos na ocorrência,
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mas ainda não há comprovação. As investigações estão em andamento, segundo o coronel
Camilo

Reportagem da CBN denuncia que a Fundação CASA de São José do Rio preto manteve
um menor de 15 anos, com coronavírus, isolado durante uma semana num banheiro, em
condições precárias. A sindicância interna foi aberta para investigar o caso.

Ainda sobre ocorrências policiais, o Gl informa que uma funcionária de um petshop

desrespeitou o isolamento e trabalhou por vários dias após ter diagnóstico positivo para Covid-
19, em São Carlos (SP). Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como
não criminal.

AÇÕES D[, COMUNICAÇÃO: Importante apurar a ocorrência denunciada na Fundação

Casa, onde um interno com Covid-l9 não recebeu tratamento adequado. Acompanhar a

evolução do menor e manter a imprensa local informada pode contribuir para mitigar os

danos ao jovem e à imagem da instituição.

RISCOS DE IMAGEM: A forma positiva como a Frente Parlamentar em Defesa do

Orçamento foi recebida no hospital de campanha em Guarulhos, em vistoria surpresa, pode

gerar um risco de imagem ao govemador João Doria, que declarou as visitas não agendadas

como invasão. Ao contr¡ário da visita hostil às instalações do hospital no Anhembi, a

percepção é a de uma ocasião mais amena e acolhedora, que gerou elogios dos deputados à
prefeitura de Guarulhos.

PONTOS POSITIVOS¡ A entrevista do coronel Camilo para rádio Bandeirantes 840 AM
sobre a violência verificada em Americanópolis demonstra disposição e disponibilidade para

escla¡ecer um crime que estarreceu a região, contribuindo para a percepção de transparência

do govemo do Estado de São Paulo.
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Valor Econômico: Governador de SP libera volta aos treinos de futebol apartir de julho

Folha Online: SP acumula 389 mortes em 24h e bate recorde

Estadão Online: Governo de SP vai cobra¡ multa de empresa que não entregou respiradores

Estadão Online: 'SP não será complacente com nenhum tipo de violência policial', diz Doria
após denúncias coutra PM

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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Análise:

Após quatro dias de notícias críticas sobre a violência policial no Estado de São paulo,

com pelo menos três flagrantes praticados por policiais militares contra cidadãos desarmados,

o governador João Doria convocou a cúpula da segurança pública paulista nesta quarta-feira

para ahrmar, em entrevista coletiva, que o Estado punirá policiais flagrados em ações

irregulares' O Estadão Online reproduziu trecho da coletiva em que o govemador afirma que

"o govemo do Estado de São Paulo não será complacente com nenhum tipo de violência
policial, de nenhuma ordem, sob qualquer justificativa. São Paulo tem a melhor polícia do

Brasil. Não justifica que poucos comprometam a atuação de muitos."

A Covid-l9 e seus desdobramentos continuam em pauta. A Folha de S.paulo informa
que o Estado de São Paulo bateu novo recorde de mortes em 24 horas, ao registrar 389 óbitos.

Os dados foram apresentados em coletiva do governador no Palácio dos Bandeirantes. O
Estadão online destaca que o governo de São Paulo vai acionar a empresa Hichens Harrison
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para que seja ressarcido o valor pago pelos 1.280 respiradores. O govemo anunciou o
cancelamento do contrato após s6 30Yo dos equipamentos serem entregues.

Uma notícia positiva refere-se à liberação dos treinos de futebol das equipes do A-l do
Campeonato Paulista pelo Governador João Doria. Ainda não há uma data para o recomeço da

competição, paralisada desde o dia 16 de março diante da pandemia, informa o Valor
Econômico.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: É preciso dar continuidade a ações que demonstrem

efetividade na redução da violência policial, inclusive com dados que possam embasar

conteúdos para a imprensa.

RISCOS DE IMAGEM: A convocação de reunião com a cúpula da segurança pública
paulista pelo governador João Doria é mais do que oportuna, diante da crescente oncta de

violência policial que vem ocorrendo no Estado, com ampla visibilidade na imprensa.

PONTOS POSITIVOS: A liberação dos treinos de futebol das equipes do Campeonato

Paulista é uma notícia positiv4 uma vez que o campeonato é acompanhado por milhares de

paulistas, que poderão acompanhar futuramente os jogos pela TV durante a pandemia.
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Valor Econômico: SP ultrapassa 192 mil casos de Covid-19 e se aproxima de l2mil mortes

Estadão Online: Decisões judiciais respaldam governo e impedem prefeituras de relaxar

isolamento em SP

Morumbi News: Iluminação de LED é instalada e melhora segurança na região

TV Globo/ Bom Dia SP: Violência contra às mulheres com deficiência: Secretaria lança

cartilha com orientaçÕes para evitar este crime; Entrevista com Célia Leão

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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Análise:

O número de casos e mortes pela Covid-l9 é pautapermanente na imprensa, que atualiza

os dados conforme divulgação feita pelos órgãos competentes. Nesse sentido, o governador

João Doria vem abastecendo de informações oficiais os órgãos de imprensa e,

consequentemente, a população. De acordo com o Valor Econômico, desde o início da

pandemia foram registrados mais de 192 mil casos de Covid-19 e as mortes estão próximas de

12 mil. O governo do Estado não confirma o plano de proporcionar novos leitos de UTI nem a

possibilidade de rever as classificações de algumas localidades, como as regiões de presidente

Prudente, Ribeirão Preto e Barretos, onde foi determinado o fechamento obrigatório do

comércio.
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AçOES DE COMUNICAÇÃO: Enfatizar a divulgação de programas sociais que têm tido

continuidade mesmo durante a pandemia, demonstrando o cuidado com as populações mais

vulneráveis em uma situação de pandemia.

RISCOS DE IMAGEM: As determinações do governo do Estado de São paulo sobre

classificação das regiões e recorrentes orientações para fechamento do comércio causam

reações negativas nos municípios e até mesmo o não cumprimento das restrições. Felizmente

o Poder Judiciário tem respaldado as decisões do governo Doria, mitigando riscos maiores à

sua imagem.

PONTOS POSITIVOS: A divulgação de um programa direcionado a mulheres com

deficiência e em situação de vulnerabilidade, o Programa Todas em Rede, é uma notícia
positiva em meio à enxurrada de matérias sobre a pandemia. A secretaria Célia Leão tem

dado entrevistas consistentes em veículos relevantes, como foi o caso do telejornal da TV
Globo.

Por meio de nota, o governo disse que as prefeituras devem seguir a determinação de

fechamento sob risco de serem notificadas. A Secretaria da Saúde informou ter cedido 20 novos

respiradores à região de Prudente e outros 49 pana de Ribeirão desde o início do mês.

O Tribunal de Justiça de São Paulo tem endossado as decisões do governo. Nesta quinta-

feira, o TJSP indeferiu pedido da prefeitura de Olímpiaparcretornar à fase 3 do plano e ampliar
a abertuta do comércio. A cidade fica na região de Barretos, que foi rebaixada para afase l. O
desembargador Francisco Antonio Casconi alegou que um novo enquadramento exporia os

moradores à situação de dano irreparável, aumentando o risco à saúde pública, informa o jomal
O Estado de S. Paulo.

A secretária Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São paulo, Célia Leal,
continua concedendo entrevistas para divulgar o Programa Todas em Rede. Segundo a

secretária, São Paulo tem mais de três milhões de pessoas com deficiência, sendo que só

mulheres são quase um milhão e oitocentas mil. Ela afirmou que o governador,.não só pediu

oomo exigiu que as políticas públicas do estado cheguem diretamente paru as pessoas com
deficiência, as mais vulneráveis, aquelas de baixa renda, aquelas que precisam do poder

público". A entrevista foi concedida ao telejornal Bom Dia sp, da TV Globo.
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Estadão Online: Secretá¡io da Segurança de São Paulo, general Campos é diagnosticado com

Covid-19

Valor Online: Letalidade policial tem jovens negros da periferia como os mais atingidos

uol-: Secret¡irio de segurança Pública de são Paulo está com covid-19

Bandnews FM 96.9: secretiårio João camilo testa positivo para covid-l9

Valor Econômico: Homicídios, golpes on-line e violência policial aumentam durante a

pandemia

Destaques do dia:
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Dois destaques na imprensa na sexta-feira. Um deles é a notícia de que o Secretário de

Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), general João Camilo de Campos, testou positivo

para Covid-l9. Pelo menos dez veículos veicularam a informação, entre eles a rádio Bandnews

FM 96,9 em duas edições, o portal Exame, rádio Jovem Pan, IstoÉ, UOL (duas edições),

Estadão Online e Jornal de Piracicaba. O general passou pelo teste, assim como todo o efetivo

das polícias e da Secretaria de Segurança Pública. Em nota, a SSP-SP informou que Campos

está assintomático e que cumprirá pedido de isolamento com acompanhamento médico. O

governador João Doria, que esteve com o secretário, fezpelaquinta vez o teste desde o começo

da pandemia e todos deram negativo.
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O segundo destaque na imprensa é a violência policial. O Valor Econômico publica

duas matérias de fôlego, uma sobre a letalidade policial, cujo alvo principal seriam jovens

negros da periferia. A partir de dados de 2018, informa que o bairro Vila prudente,nazoîa

leste da capital paulista, teve 100% de homicídios cometidos por agentes das forças públicas de

segurança. Os dados da SSP-SP informam que foram 12 homicídios, uma média de um por
mês. De acordo com a matéria, "ao mesmo tempo em que os homicídios vêm caindo no país, o

número de civis mortos pelos policiais tem crescido de forma acelerada". O tenente-coronel da

reserva e ex-comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar do Estado de

São Paulo (Gate), Diógenes Lucca, é crítico contumaz da violência policial e afirma que o bom
policial sabe que a legislação é seu maior aliado e não cai na armadilha de fazer justiça com as

próprias mãos.

Em outra reportagem, o Valor aborda o aumento de golpes on-line e violência policial

durante a pandemia. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civit de São paulo, Ruy Ferraz

Fontes, "o crime organizado está perdendo renda sistematicamente" e o traficante, para manter

o fluxo de caixa, poderá produzir outro tipo de delito, como roubo a banco, caixas eletrônicos

e transportadoras de valores. Há menção à mensagem do governador João Doria postada no

Twitter repudiando os dois atos de violência policial ocorridos no fim de semana, um na zona

norte da Capital e outro em Barueri.

AÇÕES DE COMUNICAçÃO: Verifica¡ quais foram as decisões tomadas na reunião do

governador Doria com a cúpula de segurança e preparar texto informando as ações a serem

tomadas para coibir a violência policial, para divulgação para imprensa e instituições.

RISCOS DE IMAGEM: A violência é um tema negativo por natureza e adquire tonalidades

mais fortes quando praticada por policiais contra cidadãos, sem haver uma infração flagrante.

Essas ocorrências têm impacto negativo na reputação do governo do Estado.

PONTOS POSITMS: Realizar testes preventivos para detecção do vírus da Covid-l9 em

membros da coqporação demonstra um cuidado com a saúde do efetivo, incluindo o alto

escalão. A percepção é positiva.
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o Popular Digital: Doria libera Al e outras modalidades ficam na espera

Folha Online: Prefeito de Marília diz que não seguirá determinação do Estado e manterá
comércio aberto

Estadão Online: Estado de São Paulo registra mais de 4 mil casos de Covid-l 9 em24horas

Gl (Itapetininga e Região): Cidade paulista sem caso confirmado de Covid-l9 é

reclassificada pata a fase vermelha

Destaques do dia:
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Análise:

A notícia de destaque neste sábado é o crescimento de casos de coronavírus no Estado

de São Paulo e o questionamento de municípios que tiveram rebaixament o paraa fase vermelha.

Em entrevista coletiva, o governador João Doria informou que o número de casos superou 200

mil e foram anunciadas medidas de restrição em várias regiões do interior. O Estadão publica

os números, informando que houve pelo menos uma pessoa infectada em 601 cidades, sendo

que 332 registraram um ou mais óbitos. A reclassificação do Plano São paulo, com
rebaixamento para a fase vermelha (abertura apenas do comércio essencial) atingiu as regiões

de Marília e Registro, que se uniram a outras três com nível máximo de restrição: Ribeirão

Preto, Presidente Prudente e Barretos, como informa a Folha de S.Paulo. O prefeito de Marília,
Daniel Alonso (PSDB), anunciou que não seguirá a determinação e manterá o comércio aberto.
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AçÕES DE COMUNICAÇÃO: Apurar quais são os protocolos adotados para a retomada

dos treinos da Série Al do fi¡tebol profissional e para o esporte em geral, com ampla
diwlgação para dirimir eventuais dúvidas do segmento.

RISCOS DE IMAGEM: Ao liberar os treinos da Série Al do futebol paulista, houve uma
reação das demais categorias, representadas pela Federação Paulista de Futebol, que querem

usufruir da mesma decisão. É um ponto sensível, que pode ser visto sobre a ótica de

favoritismo.

PONTOS POSITMS: As medidas restritivas anunciadas em relação à pandemia geram
reações negativas das prefeituras afetadas, entretanto as decisões são respaldadas em critérios
claros, divulgados amplamente pelo govemo do Estado, e visam o bem comum. Tanto que

infrações dos municípios são denunciadas pelo Ministério Público e acatadas pela Justiça.

Algumas outras prefeituras ftzeram a mesma tentativa, mas foram barradas pela Justiça após
ação do Ministério Público, segundo o jornal Folha de S.paulo.

Outros municípios afetados são Óleo, Timburi e Bernardino de Campos, na região de
Marília, que passam da fase laranja pila vennelha. No entanto, segundo o Gl, óleo não tem
casos confirmados, enquanto Timburi tem apenas um caso, mas foram afetados por estarem na
região de Marília. A prefeitura de Timburi divulgou nota discordando da decisão do governo
do Estado de São Paulo, enquanto a prefeitura de Bernardino de Campos informou que vai
seguir a determinação, que uma nova reunião será feita na segunda-feira (22/06) e, se for
necessário, o prefeito assinará novo decreto. i

Ao liberar a retomada dos treinos dos times paulistas da Série Al do futebol
profissional' o governador João Doria teria gerado dúvidas quanto ao protocolo adotado em
relação ao esporte em geral e houve manifestações críticas da Federação Paulista de Futebol,
informa o jornal O Popular. De acordo com a federação, ooos profissionais do futebol, que

dependem de seu cuntlicionamento físico para exercer suas atividades, seguem impedidos de
trabalhar, sem que haja uma explicagão plausível e científica.,,
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Asora São Paulo: Conegedoria da PM investiga se policiais feriram irmãos com balas de

borracha na zona sul de São paulo

Folha Online: PM de SP sotie "apagão" de comando em meio a casos de violência policial

Gl/ Ribeirão e Franca: Banetos lidera abertura de lojas só para entrega de encomendas e vai
multar morador sem máscara

Gl/ Piracicaba: Piracicaba tem menor índice de isolamento social aos sábados desde o início
da quarentena

Destaques do dia:
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Análise:

A pandemia da Covid-I9 e a violência policial se mantêm na pauta dos jornais neste

domingo. O Gl traz dois conteúdos regionais abordando comportamentos na quarentena, um
deles sobre a cidade de Piracicaba e região. De acordo com a matéria, o menor índice de

isolamento ocorreu neste sábado, com 42o/o dapopulação em confinamento, segundo dados do
Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do govemo de São paulo. O mesmo índice
foi verificado em Limeira, enquanto em Santa Bárbara d'Oeste ficou em 43o/o. Os dados são

apurados por dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a
eficácia das medidas de isolamento social.

Em Barretos, que se encontra em fase vermelha de acordo com o plano São paulo, a
prefeitura autorizou o funcionamento de lojas somente para entrega de encomendas e

estabeleceu multa de R$100 ao morador que estiver sem máscara em espaços públicos ou

-\



privados onde há concentração de pessoas, informa o Gl. Na sexta-feira, o governador João

Doria sinalizou que a região de Barretos apresentou melhora nos indicadores avaliados pelo

Comitê Estadual de Contingenciamento da Covid-19.

Em uma frente mais crítica, a Folha Online informa que há um déficit de tenentes e

sargentos que provocou uma "espécie de apagão no comando operacional na corporação

paulista", o que tem provocado os "recorrentes casos de violência envolvendo policiais

militares" no Estado de São Paulo. Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, sem a
fiscalização destas patentes do policiamento de rua aumentam as chances dos desvios de

conduta. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) se manifesta e

informa os investimentos realizados pela gestão João Doria, o ingresso de novos agentes e

esclarece que "excessos cometidos por alguns policiais em serviço não refletem a realidade da

atuação policial em São Paulo e não devem ser analisados como padrão das instituições de

segurança no Estado."

A SSP-SP demonstra postura ativa em outra matéria, do jornal Agora São paulo, sobre

as investigações conduzidas pela Corregedoria da Polícia Militar sobre PMs que teriam ferido

dois irmãos com bala de borracha, na própria residência, durante dispersão de uma festa no

distrito do Jabaquara, zona sul da capital, na quinta-feira (1g/06).

-ìAçOES DE CONTUNTCAÇÃO:

as suas histórias para divulgação

Levantar casos de atitudes positivas de policiais e registrar

em redes sociais e para a imprensa, nutna campanha para

ético e responsável, inclusive dentro da corporação.comooifamento'fvalorizar o

RISCOS DE IMAGEM: Apesar do posicionamento da SSP-SP sobre as ações

implementadas para melhoria da força policial, as matérias recorrentes sobre a violência

policial geram riscos para a imagem do governo do Estado.

PONTOS POSITMS: Enquanto alguns municípios questionam a decisão do govemo do

Estado sobre re'striçOes devido à Covid-I9, Baretos apresenta ações para evitar a
;

disseminação dofvírus e o governador João Doria divulga número demonstrando a melhora

nos indicadot t do município. É uma notícia positiva sob todos os aspectos: ação preventiva

do município, observância das recomendações do governo e melhora nos indicadores.
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coneio Braziliense (DF): o segundo domingo mais fatal da covid-19

Di¿írio comercial: TCE-sP aponta gasto de R$ 9 milhões sem licitações

R7: PMs são afastados após asfixiarem jovem em carapicuíba (sp)

Gl: Vídeo mostra policiais militares agredindo mulher e invadindo residência em Sp

Estadão Online: Doria coloca a cúpula da Polícia Milita¡ de SP em treinamento por causa do

abuso nas nras

Destaques do dia:
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Análise:

Os vídeos disseminados na internet mostrando a violência policial, e reproduzidos pela

imprensa, tornam incontestáveis os abusos dos policiais, mesmo que sejam cometidos por uma

minoria em torno de Io/o, como afirma o governador João Doria. Segundo matéria do jornal O

Estado de S. Paulo, a cúpula da Polícia Militar terá de passar por um novo treinamento

denominado "Retreinar". Inicialmente serão treinadas as altas patentes da corporação e os

policiais militares, que estão na ponta e fazem atendimento das ruas. De acordo com o
govemador, "o retreinamento de todo o comando das nossas tropas épanevitar em lvode maus -s\'

policiais, que insistem em utilizar violência desnecessária, possa compreender que isso não é

aceitável". r
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A violência policial é exposta em vídeo, feito por moradores e veiculado no Gl, que

mostra policiais militares agredindo mulher e invadindo uma residência no Jaraguá, zona norte

da Capital, enquanto o R7 publica vídeo de jovem sendo asfixiado pela polícia, com a
informação de que a corregedoria afastou os responsáveis para investigação.

Outro tema sensível refere-se à auditoria do Tribunal de Contas de São Paulo que

apontou irregularidades na compra de luvas hospitalares pela Secretaria de Saúde do Estado. O

secretário José Henrique Germann Ferreira, responsável pelo departamento, tem prazo de 30

dias para tomar providências, informa o Diário Comercial. A matéria segue informando o

número recorde de 200 mil casos confirmados do novo coronavírus em São Paulo, número que

levou o govemo do Estado a recuar na flexibilização da quarentena em algumas regiões do

interior, notícia publicada também pelo Correio Braziliense.

AÇOES DE COMUNICAÇAO: Acompanhar a evolução do programa Retreinar e preparar

um calendário, que possa se tornar público, situando quais escalões estão passando pelo

treinamento, quais são os próximos e quais já foram treinados, agregando transparência à

comunicação.

RISCOS DE IMAGEM: Sob outro ponto de vista, o calendario divulgado para o Retreinar,

com a decisão de treinar inicialmente a cúpula da SSP-SP, gera o temor de que o programa

demore para chegar ao contingente que atua nas ruas no dia a dia.

PONTOS POSITIVOS: Em meio a um tema espinhoso como a violência policial, o

governador João Doria anuncia o treinamento dos integrantes da corporação - o Retreinar,

uma decisão necessiíria e ugente que demonstra uma atitude para mitigar o problema, o que

pode ser considerado favorável para a imagem do governo.

r\,
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uol-: casal consegue na Justiça liberação para fazer casamento no Interior

Mogi News: Baep em Mogi não consta nos planos do Estado para este ano

Jornal de Franca: São Paulo anuncia programa de instrução para reduzir casos de violência

policial

Folha da Região (Aracatuba): Doria anuncia programa de instrução para reduzir casos de

violência policial

Valor Econômico: Violência da PM marca gestão Doria

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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I Internet:2 | Impressos: 4 | Total:6

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffiuro
õOVERNÛDOESTADO

Unidade de Coml¡nicaçño

r{Hì
looooollw 23t06t2020

Análise:

As ocorrências de ações violentas pela polícia de São Paulo, com vídeos disseminados

pela internet, geraram a desfavorável matéria do Valor Econômico intitulada "Violência da pM

marca gestão Doria". O jornal afirma que os integrantes da Polícia Militar paulista têm gerado
ooconstrangimentos" ao governador e que 220 policiais militares foram expulsos da corporação

desde o início de 2019. As hipóteses para essa violência, segundo os especialistas entrevistados,

seriam a redução de policiais em funções de supervisão no policiamento de rua; a rejeição dos

policiais ao governador (o que é um fato comum) e as declarações públicas frequentes do

presidente Jair Bolsonaro referenciando ações duras, o que teria um efeito catalisador sobre ab

r
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tropas, O secretário-executivo da Polícia Militar, coronel Álvaro Camilo, reconhece o aumento

dos episódios de violência, mas contesta as hipóteses mencionadas.

No interior, a Folha da Região e o Jornal de Franca trazem em suas edições impressas

o programa de instrução para reduzir casos de violência policial anunciado pelo governador

João Doria. A meta é treinar sargentos, cabos e soldados em um prazo de20 dias. O governador

e o secretário-executivo da SSP-SP reforçaram o rigor nas investigações sobre casos de má

conduta policial ou uso excessivo da força durante ocorrências. O Mogi News, por sua vez,

publica matéria sobre a reivindicação da Prefeitura de Mogi das Cruzes à SSP-SP para aentrega

de Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep's). De acordo com informações da SSp-Sp,

pata2020 estão previstas a inauguração de Baep's em Araçatuba, Bauru e Sorocaba.

Num tom mais positivo, o portal de notícias UOL publica notícia sobre um casal de

Marilia que recorreu à Justiça e conseguiu autorização pararealizat o casamento, realizado no

dia20, em uma châcara com 50 convidados, sem haver interrupção pela SSP-SP. De acordo

com trecho da decisäo judicial, "trata-se de local aberto, amplo e que não favorece a

aglomeração de pessoas, de modo que, desde que tomadas as medidas de cautela necessárias,

não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária, o risco de propagação da Covid-19 em

razão do evento".

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: Monitorar as notícias sobre a violência policial e atender

com agilidade as demandas. Se não houver porta-vozes disponíveis, preparar e enviar

posicionamento com agilidade até que se tenha um representante da SSP-SP para conceder

entrevista.

RISCOS DE IMAGEM: É preciso cautela para não politizar a questão da violência policial,

que promove um risco de imagem por si só. Justificar as ocorrências afirmando que há

simpatia das tropas pelo discurso de "ações duras" do presidente Bolsonaro ou por haver

baixa identificação com o governador deve ser uma atitude rechaçada pelos porta-vozes da

SSP-SP, como foi feito na matéria do Valor.

PONTOS POSITMS: Importante a repercussão pelos jornais do interior da notícia de

novo treinamento promovido pela SSP-SP, inclusive com apresentação de prazos. Menos

relevante, mas positiva, é a notícia do casamento realizado em Marília, seguindo as

precauções para prevenção contra a Covid-19. É um tema leve em um noticiário espinhoso.
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Valor Econômico: Restaurantes e bares em São Paulo esperam retomar atividade na segunda,

diz Covas

Veja Online: Doria anuncia previsão de data para retorno das aulas em São Paulo

AggÎa São Paulo: Professores estaduais de SP ameaçam greve contra reabertura de escolas

na pandemia

TV Globo/ Jornal da EPTV l" Edicão: Governo de SP deve anunciar calend¿írio para retorno

das aulas presenciais nesta quarta

Estadão Online: Aulas voltam em São Paulo a partir de 8 de setembro de forma escalonada

Destaques do dia:
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Análise:

Nesta quarta-feira, veículos expressivos noticiaram a flexibilização de atividades como

o retorno das aulas presenciais e a abertura de bares e restaurantes, fechados devido à pandemia

da Covid-l9. Valor Econômico, Veja, Estadão Online, Agora São Paulo e TV Globo trazem

informações sobre o decreto do governador João Doria (a ser publicado), estendendo a

reabertura das escolas das redes pública e privada de todo o Estado. O início deverá ser a partir

de I de setembro, de forma gradual, inicialmente com 35% dos alunos,

Enquanto alguns veículos, como o Estadão, detalham os procedimentos a serem

adotados, ojornal Agora São Paulo põe foco na preocupação dos professores da rede estadual

de ensino com a falta
I

de segurança e informa que há ameaça de greve pela categoria. A edição
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online da revista Veja destaca o impacto da decisão na vida de 13,3 milhões de alunos em São

Paulo e a TV Globo repercute a coletiva do governador anunciando as medidas.

Com conteúdo da agência Folhapress, o jornal Valor Econômico informa declaração do

prefeito Bruno Covas, em evento de um banco privado, sobre a reabertura no dia 29106,

segunda-feira, de bares e restaurantes na capital. A decisão depende da reclassificação da cidade

de acordo com os indicadores do Plano São Paulo e as expectativas são de uma flexibilização

para fase amarela na próxima sexta-feira, a ser anunciada pelo governador João Doria.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: O fechamento das escolas tem impactos secundários,

especialmente na rede pública, na qual famílias dependem do período escolar para deixar

seus filhos e trabalhar. Vale fazer um levantamento das famílias nestas condições e crùzar a

informações com dados de assistência social para verificar como essas famílias,

especialmente as mães chefes de família, estão recebendo suporte para embasar prováveis

pautas sobre o tema.

RISCOS DE IMAGEM: Embora os indicadores relacionados à Covid-l9 sejam favoráveis,

é preciso cuidado na antecipação de datas, tendo em vista a criação de expectativas na

população que podem não ser cumpridas, qiando-se uma incredulidade aos anúncios

governamentais com datas antecipadas.

PONTOS POSITMS: A flexibilização da quarentena, com a retomada de atividades

como aulas presenciais e funcionamento de bares e restaurantes é umanotíciapositiva. Deve-

se apenas ressaltar que estão diretamente vinculadas a uma redução dos casos de Covid-l9,

de mortes e de ocupação de leitos em hospitais em UTIs. Se este cenário promissor não

ocoffer, fudo permanece na mesma situação em que está.
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Morumbi News/ São Paulo: Pancadão volta mesmo na pandemia

Valor Econômico: Estudante sem máscara vai ser barrado na volta às aulas em Sp

TV Globo/ Jornal da EPTV 1" Edicão: Região de Campinas tem 16.880 casos confirmados

de coronavírus

Estadão Online: Roubos e furtos caem em maio em SP; homicídios têm terceira alta

consecutiva

Folha de S.Paulo: Aprovaçito ao trabalho de govemadores na pandemia atinge seu pior

patamaro diz Datafolha

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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Análise:

Uma pesquisa realizada pelo Datafolha mostra queda na aprovação dos govemadores

no trato da pandemia da Covid-lg. A maioria dos governantes lida com o grande número de

casos, enquanto discute como equilibrar a economia. Na região Sudeste, 35Yo aprovam o

desempenho dos govemadores, enquanto a média geral é de 44Yo de ótimo/bom. Não há

discriminação da pesquisa por Estado, o que dificulta uma análise precisa do govemo de São

Paulo, embora a foto do governador ilustre a matéria com uma legenda genérica ("O
governador de São Paulo, João Dorio, em coletiva de imprensa sobre coronavirus).

A TV Globo faz attalização de casos e mortes por Covid-l9 na região de Campinas e

apresenta as cidades que tiveram aumento do número de casos, de acordo com dados do governo

'.r\.,
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do Estado: Indaiatuba, Mogi Guaçu, Cordeirópolis, Capivari, Louveira, Espirito Santo do

Pinhal, Águas de Lindóia e Pinhalzinho.

As atenções continuam direcionadas para as medidas preventivas contra o vírus da

Covid-l9 e as festas irregulares com aglomerações. É o caso do oopancadão" denunciado por

moradores do Butantã, Morumbi e região, em São Paulo. O barulho de veículos e equipamentos

estacionados em vias públicas é proibido e a Polícia Militar informa que mantém a operação

Paz e Proteção em todo o Estado. A notícia foi publicada nas versões impressas do Morumbi

News, Gazeta de Pinheiros, São Paulo News e Jornal do Butantã.

A volta às aulas presenciais gera dúvidas entre pais, professores e alunos. Matérias

abordam o tema, como o Valor Econômico que informa que o uso de máscaras será obrigatório.

O Estadão Online informa queda nos registros criminais em maio, segundo dados

divulgados pela SSP-SP. Os furtos cafuam 49o/o, os roubos tiveram redução de 28,5olo e os

estupros denunciados diminuíram 38o/o emcomparação a maio de2019. Homicídio foi o único

dos 23 indicadores divulgados pela SSP-SP que cresceu. O secretario-executivo da polícia

Militar, coronel Álvaro Batista Camilo, afirma que São Paulo ainda mantém a menor taxa de

homicídios do Brasil e está sendo feito um trabalho forte para reduzi-lo ainda mais.

AçOES DE COMUNICAçÃO: Vale entrar em contato com o Datafolha para solicitar a

íntegra da pesquisa e conhecer melhor os dados, quais são os itens considerados e a evolução

do desempenho específico de São Paulo. Com os dados, é possível avaliar pontos a serem

aprimorados nas ações que vêm sendo empreendidas pelo govemo do Estado.

RISCOS DE IMAGEM: A pesquisa Datafolha poderia oferecer risco de imagem ao

governador João Doria na sua gestão em tempos de pandemia, mas perde força com a

divulgação de dados por regiões, agregando dados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de

Janeiro e Espírito Santo.

PONTOS POSITMS: Em dia com temas diversifìcados, destaque para a regionalização

dos casos e mortes por Covid-l9 apresentada pelo telejornal SPTV, da TV Globo. Essa

visualização local possibilita maior entendimento da população, levando à conscientização

sobre a importância da prevenção. Em bairros da capital, moradores denunciam festas

irregulares, dando oportunidade para a SSP-SP divulgar a operação Paz e Proteção.
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Portal Gazeta de Votorantim: Furto de veículos cai 49%o e roubo 45o/o em abril, mostra

pesquisa

Jornal de Itatiba: Govemo de SP anuncia programa de instrução para reduzir casos de

violência policial

TV Gloþo/ Jornal da EPTV 1" Edição: Govemo de São Paulo anuncia que região de

Campinas continua na fase laranja

Estadão online: saiba o que muda na fase amarela do Plano são paulo

Folha de S.Paulo: Capital posterga abertura de bares e salões; 9 regiões de SP estão em alerta

máximo

Destaques do dia:
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Análise:

As coletivas realizadas pelo govemador João Doria têm apresentado com regularidade

as diretrizes do Plano São Paulo para restrições preventivas contra a Covid-l9. Nesta sexta-

feira, o governador flexibilizou da fase \aranja para amarela a capital, a região do ABC e o

sudoeste da Grande São Paulo. Esta fase permite a reabertura restrita de salões de beleza,

barbearias, bates, restaurantes e similares, informa o Estadão Online. Serviços e comércios

poderão atuar com aTé 40% da capacidade e horário reduzido de 6 horas seguidas por dia. No

Interior, porém, houve regressão e agora são nove as regiões na fase vermelha, de alerta

máximo, informam TV Globo e Folha de S.Paulo.
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O Jomal de Itatiba traz destaque em sua edição impressa para a criação do Programa

Retreinar para reforçar os conhecimentos das forças de segurança do Estado. Já o Portal da

Gazeta de Votorantim mostra queda significativa no número de ocorrências de roubos e furtos

de veículos no Estado de São Paulo em abril, de acordo com dados da Secretaria de Segurança

Pública de São Paulo (SSP-SP) aliados à pesquisa realizada entre a FECAP (Fundação Escola

de Comércio Álvares Penteado) e a empresa Tracker. Matéria informa que o roubo de cargas

também teve queda da ordem de 32,79o/o em abril em comparação a}0l9.

AçOES DE COMUNICAÇÃO: A queda no número de ocorências policiais com recortes

regionais é positiva para a SSP-SP e o governo do Estado, e valida a continuidade da

divulgação dos dados regularmente, com recortes regionais. A divulgação pode ser

incrementada com artigos e disponibilidade de porta-vozes para entrevistas.

RISCOS DE IMAGEM: Não foi detectado risco de imagem para o governo do Estado de

São Paulo no conteúdo analisado.

PONTOS POSITMS: As coletivas recorrentes realizadas pelo governo João Doria têm

sido um canal eficiente pata anúncio da evolução da pandemia, decisões e escla¡ecimentoso

uma iniciativa positiva.
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Jornal Atos (Vale do Paraíba): Mesmo em quarentena, região tem aumento de assassinatos

Jornal da Manhã (Marília): Justiça de Marília autoriza realização de cerimônia de casamento

em chácara

Jornal de Jundiaí: Covid mata 12 vezes mais que o trânsito de Jundiaí em maio

O Ouvidor (Santa Isabel): Pesquisa mostra queda em furto e roubo de veículos

Diário Online (Grande ABC): Mortes causadas por policiais crescem 466% no Grande ABC

Destaques do dia:
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Análise:

A imprensa no interior repercute neste sábado os dados divulgados pela Secretaria de

Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) sobre ocorrências policiais no Estado. A
edição impressa do jornal O Ouvidor publica pesquisa realizada pela FECAP e a empresa

Tracker, utilizando como base os dados da SSP-SP sobre a queda de ocorrências de roubos e

furtos de veículos no Estado. A pesquisa aponta a pandemia da Covid-19 como um dos fatores

responsáveis pela redução. O roubo de cargas também caiu e, segundo o coordenador do Centro

de Operações da Tracker, Vitor Correa, suas equipes, que passam o dia nas ruas, perceberam

uma atuação mais efetiva da polícia.

Com outra abordagem, o jornal Atos traz matéria com enfoque no aumento de

assassinatos nos primeiros cinco meses do ano em comparação ao mesmo período de2019,
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segundo o levantamento da SSP-SP. Foram 139 assassinatos, sendo I37 vítimas de homicídio

doloso na Região Metropolitana do Vale do Paraíbae Litoral Norte (RMVale). Edição impressa

do Jornal de Jundiaí faz um comparativo sobre mortes causadas pela Covid-l9 e pelo trânsito e

concluiu que o vírus foi 12vezes mais letal, vmavezque 75 pessoas mofferam em decorrência

da doença, enquanto 6 foram vítimas do trânsito no mês de maio, de acordo com dados da SSp-

SP.

O Diário Online aborda a letalidade policial no Grande ABC no período de 23 margo a

30 maio, de acordo com dados da SSP-SP, quando foram registradas 17 mortes em decorrência

de confronto com a polícia, No mesmo período de 2019 foram apenas 3 ocoriências. O

pesquisador da Universidade Federal do ABC, Carlos Augusto de Almeida, atribui o aumento

da letalidade policial à intensificação das operações policiais e à chegada do Batalhão de Ações

Especiais (Baep) à região.

Num tom mais brando, o Jornal da Manhã divulga notícia sobre a autorização por meio

de liminar do juiz Walmir ldalêncio dos Santos Cruz, da Vara da Fazendapública de Marília,

àtealizaçäo de uma cerimônia de casamento em uma chërcarado município. A liminar foi para

garantir que não haverá qualquer interferência da SSP-SP na cerimônia com convidados.

r'\r

AÇÕES DE COMUNICAÇAO: Os dados estatísticos da ssP-sP são uma rica fonte de

informações e podem ser intensificadas com a produção de artigos e preparação de porta-

vozes para conceder entrevistas. É uma boa oportunidade para transmitir as mensagens da

corporação e as diretrizes do governo do Estado em segurança pública.

RISCOS DE IMAGEM: O aumento da letalidade nas ações policiais no Grande ABC é

atribuído à intensificação das operações e à chegada do Baep à região. Esta percepção é um

risco de imagem para o governo do Estado, a SSP-Sp e para o Baep.

PONTOS POSITMS: A repercussão dos dados divulgados pela SSP-SP pela imprensa

regional, com diferentes abordagens, é favorável à imagem do govemo do Estado,

demonstrando transparência e organização, especialmente pela reconência que permite

análises comparativas.
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A Cidade: Furto de veículos cu 49o/o e roubo 45o/o em abril em todo o Estado

Agora São Paulo: Polícia investiga PMs suspeitos de envolvimento na morte de cabo da Rota

Folha de S.Paulo/ Painel S.A.: Entidades se unem e querem audiência com Doriapara cobrar

medidas contra violência policial

Valor Econômico: Violência policial e insatisfação na tropa viram principal dor de cabeça

de Doria
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Análise:

A violência policial domina o noticiário neste domingo. O Valor, em edição online,

afirma que o governador João Doria teve que desviar a atenção da Covid-l9 durante a semana

para concentrar esforços na questão da Polícia Militar. Os vídeos e denúncias de casos e as

críticas de especialistas acirraram "a relação conflituosa entre o governador e sua tropa",

segundo o jornal econômico, acrescentando que "apolitização dapolícia, por suavez, preocupa

pesquisadores e a atual gestão".

A resposta vem do secretário de Comunicação do governo paulista, Cleber Mata, que

diz que "a insatisfação com Doria não é da polícia, mas da política e que há oportunismo

barulhento de opositores". O secretário do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, também

argumenta e afirma não acreditar na insatisfação da corporação: "A polícia é muito sólida. A
segurança é uma pauta importante e positiva para o governo, colocada como prioridade."
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A Folha de S'Paulo, em sua coluna Painel S.A, informa que um grupo de entidades vai
pedir uma audiência com o govemador para falar sobre transparência dos números e cobrar
protocolos de abordagem da Polícia Militar. O grupo é formado por organizações negras,

movimentos sociais e entidades de direitos humanos.

Em outra frente, o jomal Agora São Paulo ftaz notícia sobre a investigação que vem
sendo realizada sobre o assassinato de um cabo da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA).
De acordo com o inquérito policial, o cabo foi alvo de policiais que o criticaram por não ter
matado um suspeito já rendido. Em resposta, a SSP-SP informou que o inquérito segue em

andamento em segredo de justiça e não comentou o suposto envolvimento de três policiais

militares no crime.

Em sua edição impressa, o jornal A Cidade traz as informações da SSp-Sp mostrando

queda significativa das ocorrências de roubos e furtos no Estado em abril e também no primeiro
quadrimestre do ano. Os dados foram analisados pela FECAP e a empresa Tracker que atribuem

à pandemia da covid-l9 o papel de ser um tàtor determinante para a redução.

AÇOES DE COMUNICAçÃO: É necess¿íria uma campanha de comunic ação paramitigar

a percepção negativa sobre a ação policial no Estado. É impor"tante valorizar bons

comportamentos com exemplos para atingir não apenas a sociedade, como também os

próprios integrantes da ssP-sP, mudando a cultura da violência.

RISCOS DE IMAGEM: A politização das justificativas paru aviolência policial em São

Paulo é negativa, pois a ação da polícia deve ser técnica.

PONTOS POSITMS: Pode ser apontado como ponto positivo, num dia de matérias tão

críticas, o posicionamento de dois altos integrantes do Governo na matéria do Valor, com

informações sobre ações que vêm sendo realizadas do ponto de vista de remuneração,

instalações e equipamentos.
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UOL: Dados indicam crescimento do neonazismo no Brasil

Terra: Dados indicam crescimento do neonazismo no Brasil

Folha Online: Abandono de animais se multiplica napandemia e atinge até cavalos e coelhos

concursados da Polícia civil realizam manifestação no palácio dos

Bandeirantes

CBN - FM 90.5:

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:O I Rádio:l 
I Internet:31 Impressos: 0 | Total:4

.p Governo do Estado de São Paulo e Secretarias

sÃoffirro
GOVERNODOESTADO

Unidade rle Comunicação

29/06t2020

Análise:

Enquanto o governador João Doria conduzia coletiva de imprens a para anunciar o

número de mortes por Covid-19 - 14.398 mortes e275.I45 casos confirmados da doença - um
grupo de aprovados no concurso da Polícia Civil em 2017 protestou em frente ao palácio dos

Bandeirantes pedindo a contratação de mais policiais concursados, segundo a rádio CBN. A
Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi procurada e ainda não havia respondido até a

veiculação da reportagem.

Um efeito secundário da pandemia da Covid-lg é o abandono de animais por seus

proprietários, informa a Folha de S.Paulo em sua edição online. Os dados de abandono e maus-

tratos de gatos, cachorros, cavalos, coelhos e outros animais têm sido apurados por ONGs em

todo o Brasil porjustificativas como desemprego, diminuição de renda, mudança de casa devido

à pandemia, divórcio e até medo de contrair o novo coronavírus. De acordo com a SSp-Sp, o

abandono e maus tratos a animais são considerados crimes, com pena de detenção de três meses

\r\
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a um ano. Em São Paulo, foi criada a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (DEpA) que

recebe denúncias da população.

Os portais de notícias Terra e UOL veiculam notícia sobre o crescimento do neonazismo

no Brasil, segundo dados apurados por ONGs em registros de delegacia especial izad,ade São

Paulo e por pesquisas realizadas pela antropóloga Adriana Dias. Segundo a pesquisadora, no
final de 2019 estavam em atividade 334 grupos no país e neste mês são 349. Mas o que mais

aumentou não foi a quantidade de célulaso e sim o número de membros de cada grupo: de 5 mil
engajados há seis meses para cerca de 7 mil em junho de 2020. A SSp-Sp informou à
reportagem que a Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de

Intolerância (Decradi) registrou 57 boletins de ocorrência e instaurou 31 inquéritos para ap.srar

ocorrências de intolerância na capital paulista, de janeiro a abril deste ano.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: Apurar na Delegacia Eletrônica de Proteção Animal
número de denúncias e verificar quais são os procedimentos tomados. Avaliar a pertinência

de ser produzido um artigo sobre o tema ou mesmo um press release divulgando o serviço.

RISCOS DE IMAGEM: O protesto de concursados da Polícia Civil em frente ao palácio

dos Bandeirantes, em um momento em que a imprensa está presente para a coletiva do

governador João Doria, tem impacto desfavorável num cenário de violência policial já
conturbado.

PONTOS POSITMS: É favorável à imagem do governo paulista manter uma delegacia

eletrônica para proteção animal que recebe denúncias sobre maus-tratos e abandono de

animais. Demonstra cuidado com os animais que, de alguma forma também estêio sendo

vítimas da pandemia.
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Análise:

As ações relacionadas à Covid-l9 são o tema principal do noticiario nesta terça-feira.

Em coletiva, o govemador João Doria afirmou que aguarda a liberação final da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o início dos testes clínicos da vacina Coronavac

pelo Instituto Butantan. Foram cadastrados 9 mil pacientes para esta fase da vacina, que está

sendo desenvolvida em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, informa o Guarulhos

Hoje.

Ainda sobre a pandemia, a Folha da Região, de Araçatuba, traz apelo do delegado

Getúlio Nardo solicitando que a população utilize os canais digitais de denúnciapara evitar

contaminação pelo novo coronavírus. Quatro policiais civis foram afastados das funções após

Jornal de ltatiba: Aumentam os homicídios nos cinco primeiros meses com pandemia

dem¡bando demais números

Guarulhos Hoje: Governo de SP aguarda aval da Anvisa para testes clínicos de vacina

Jomal Debate (Lins): Furto de veículos cu 49% e roubo 45Yo em SP no mês de abril

Folha da Região (Aracatuba): Quatro policiais civis testam positivo para Covid-l9 e

delegado faz apelo à população

Bandnews FM 96.9/ O É da Coisa: Destaque do noticirírio
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confirmação de contaminação pela Covid-lg. A SSP-SP recomenda que boletins de ocorrência

sem gravidade sej am registrados pelo site www.policiacivil. sp. gov.br.

A queda de furtos de veículos e roubo no Estado é atribuída à pandemia de Covid-l9
pelo coordenador do Núcleo de Pesquisa da FECAP, Erivaldo Costa Vieira. Os números são

divulgados regularmente pela SSP-SP e se referem a abril e ao primeiro quadrimestre do ano,

segundo notícia do Jornal Debate. Já o Jornal de Itatiba destaca em matéria o aumento de

homicídios na cidade de ltatiba nos cinco primeiros meses de 2}2},passando de um para quatro

ocorrências.

A BandNews FM informa que sete arrnas de policiais militares foram apreendidas e

serão periciadas pela polícia técnico-científica para saber se foram usadas no assassinato de um

adolescente de 15 anos. A SSP-SP confirmou a investigação. O apresentador da emissorafaz
comentário forte, dizendo que é preciso rigor para expurgar os bandidos que estão infiltrados
na polícia. "

}D

AÇOES DE, COMUNICAÇÃO: A evolução do desenvolvimento davacinacontraa Covid-

19, chamada CoronaVac, deve ser acompanhada amiúde, com divulgação de fatos relevantes

para mobilizat a opinião pública em prol da iniciativa, que depende de outras instâncias,

como a Anvisa, para avançar.

RISCOS DE IMAGEM: Com comentarios duros, a BandNews aborda a violência policial

e as investigações em curso pela polícia técnico-científica no caso específico da morte de um

adolescente pela polícia em São Paulo. Deve-se observar, no entanto, que o apresentador não

critica a corporação como um todo, mas afirma haver.,bandidos infiltrados,,.

PONTOS POSITIVOS: Informações sobre a evolução da vacina contra a Covid-I9 são

positivas, pois demonstram uma ação efetiva do governo do Estado em busca de uma solução

efetiva para a pandemia.
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