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t DE PRESSE

3.2.1.1 Raciocínio básico

"A guerra é a locomotiva da história", disse o escritor russo Leon Trotsky em 1922. Seu

argumento: desenvolvimentos sociais que normalmente se desenrolam ao longo de décadas

podem ocorrer concomitantemente ao conflito. Um século depois, a pandemia do coronavírus

é de natureza semelhante. Impõe mudanças radicais a quase todos os campos da existência
humana em um espaço de tempo excepcionalmente curto. Esta é uma situação especialmente
verdadeira quando nos ocupamos da interatividade entre o jornalismo e a tecnologia, em
particular com os meios digitais. A doença representou um desafio sem precedentes para o
Governo de São Paulo. Em paralelo, a comunicação eftcaz de informações sobre o
desenvolvimento da Covid-19, por meio de coletivas de imprensa constantes, transmitidas pelas

redes sociais, tornou-se de importância crucial. Soma-se a isto, seriedade e foco para gerir a
crise.

A proposta da Attachée de Presse para este exercício criativo é aprofundar-se no âmbito do

futuro das notícias após o início da vacinação conta o vírus no Estado, em janeiro de 202I. A
intenção é gerar um processo de discussão sobre as novas tecnologias digitais e sua contribuição
para estreitar as relações entre órgãos governamentais e os veículos de comunicagão. Como as

forças de mudança social, como Vidas Negras Importam (BLM em inglês), impactam nesse

processo? Como prevenir a disseminação da desinformação em assuntos de saúde?

A pandemia trouxe efeitos importantes e profundos em varias esferas da nossa sociedade.

Afetou as notícias, o jornalismo e o sistema de mídia, entre outros domínios. Em meados de

março de2020, foi declarado estado de emergência por conta da crise de saúde pública mundial.
Desde então, as informações sobre a pandemia se tornaram um bem precioso e valioso para os

cidadãos enfrentarem a guera. Aprimorar a dinâmica do fluxo de coleta de informação é

altamente relevante tanto por sua capacidade de transformar o sistema midiático quanto por sua

incidência na democracia. Como as redes sociais permitem a oportunidade de passar sua

mensagem e existem poucas sifuações mais ressonantes do que um vírus que pode matar

milhões de pessoas, cria-se um ambiente propício à recepção desorganizada, e invariavelmente

poluída, da informação, de modo que os filnos de apuração exigem dos profissionais um
decisivo conjunto de fatores, do conhecimento à ética.
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Vale lembrar que os jornalistas enfrentam novos desafios a cada ano, à medida que o cenario

da velha mídia continua a evoluir para um ecossistema digital cada vez mais fluido de

plataformas e canais concorrentes. Quando a essa veloz transformação é adicionada uma
pandemia global, a narrativa do coronavírus cai como uma bomba atômica sobre as mais

variadas plataformas.

Os algoritmos são hoje, sem surpresa, a mais nova tecnologia com impacto no jornalismo. O
jornalista moderno pode se ver competindo com o fluxo de conteúdo da mídia social enquanto

concilia suas outras tarefas, como relatar fatos e apurar a verdade de uma história, bem como

buscar a expansão de seu público-alvo e o próprio envolvimento mais acentuado com seu

trabalho, muitas vezes por meio de canais sociais.Sem dúvida, a Covid-l9 é uma história
humana sobre saúde, economia e justiça social, mas também é responsável por um robusto e
comovente banco de dados. O meio digital ajuda a reunir, analisar e apresentar esses dados de

maneiras útil e relevante às quais o público pode se conectar com mais facilidade. Também

oferece muito mais eficiência e eficácia para redações como um todo, além de suporte para
jornalistas fazerempesquisas e criação de conteúdo.

Há tempos que a mídia e o ecossistema de informações vêm passando por transformações que

os fazem, paradoxalmente, reféns e agentes ativos de varios fronts simultâneos. Em termos de

tecnologia e notícias, ocorreram três grandes mudanças. Primeiro, o início da migração para o

mundo online há mais de 20 anos, a organização de notícias em sites. Em segundo lugar, a

ininterrupta e abrupta corrida para as redes digiøis. Em terceiro lugar, estamos agorana fase

em que a imprensa se torna muito mais diversificada em termos de organizações e ao mesmo

tempo descentralizadano modo como as pessoas obtêm suas informações. Inteligência artificial
(IA) e Machine Learning (ML) estarão no centro deste conceito. No entanto, fomecer conteúdo

correto é visto pelos profissionais de imprensa, felizmente, como mais importante do que

receita, exclusividade ou ser o primeiro a publicar a história. Esta é, então, a proposta deste

exercício criativo: oferecer condições para o desenvolvimento de um jomalismo híbrido, onde

a tecnologia permita que a imprensa preste um serviço ainda melhor. Sugerimos que o Governo

do Estado tenha papel de protagonista neste processo de aprimoramento, quer na

disponibilização de dados, quer no apoio permanente à capacitação das redações. A Unidade

de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo disponibili zará ferrantentas, ações e

serviços para o aprimoramento das informações veiculadas. A pandemia e as mudanças sociais
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relacionadas, como os protestos atuais em torno da raça, gênero ou orientação sexual, têm

efeitos imediatos, mas também mudam nossas vidas a longo prazo. O impacto negativo do

desasfie econômico da Covid-l9 atngirâ duramente a indústria da informação. Mas também

vai acelerar tendências, como por exemplo em torno das práticas de trabalho. A mídia

certamente terá que entender e refletir essas mudanças. A tecnologia é apenas parte da história

do futuro da notícia, mas continuarâ a ser um catalisador crítico para mudanças estruturais.

Em resumo, esta proposta apresenta uma forma nova e abrangente dos fatores que envolvem o

profissional de comunicação no combate ao vírus. Fazer uso de conhecimento técnico aliado ao

poderio das redes sociais pode determinar quais aspectos enfatizar na tentativa de reduzir a

propagação da nova doença. A Attachée de Presse acredita que202I será um ano de mudanças

digitais profundas e rápidas, após o choque causado no ano passado pela Covid -19. Bloqueios

e outras restrições romperam velhos hábitos e criaram novos, mas só agora descobriremos como

essas mudanças foram fundamentais. Enquanto muitos anseiam pelo retomo ao "normal',, a

realidade provavelmente será diferente à medida que emergirmos com cautela em um mundo

onde o físico e o virtual coexistem de novas maneiras. Será primordial, portanto, analisar a

influência da pandemia no consumo de notícias, mensurar a credibilidade obtida pela mídia

diante dos cidadãos, investigar e monitorar os sistemas de tecnologia na batalha constante para

detectar e combater notícias falsas. A importância crucial do combate à doença reforça sua

disseminação como um evento de relevância nas transformaçöes sociais em decorrência de seu

impacto. As práticas de informação geram repercussões importantes não só no conhecimento

que os cidadãos têm da sua realidade imediata, mas também na construção do próprio processo

democrático, devido à estreita ligação entre informação e cidadania. Portanto, aprimorar

constantemente os processos de apuração, filtragem e emissão, dentro de um universo cadavez

mais propício a deturpações e ao amargo engodo das fake news, é requisito fundamental,

principalmente em momentos altamente significativos para nossa sociedade, como durante a

pandemia de coronavírus e na sequência de sua passagem, quando o campo de guerra estará

amplamente alterado e ainda mais exigente em relação aos mecanismos de informação. A
locomotiva continuará carregando a história. Caberá aos agentes ativos da comunicação

conduzila de modo seguro por trilhos quase sempre dispostos sobre ambientes imprevisíveis.

òß

\

Aütachée
de presse

AÞú6e ds R6s Ccnrnlcafr t¡¡h.
Pnp SntoAeostinho, T0 lff andar

CER 01533-070 - Panrso, 5ão Paulo - SP rconlunir¿c¡o inteqr¿d¿
0910212021



SUBQUESITO:
PLANO DEAÇAO

ESTRATÉcn DE RELAcToNAMENTo coM n uíon

SUBQUESITO.-
PLANO DEAÇAO

AçOES A SEREM DESENVOLVT DAS PELA CONTRATADA

SUBQUESITO,-,
H

PLANO DEAÇAO

MATERIAIS A SEREM PRODUZI DOS

t) gttr¡(



t DE PRESSE -ç1,

3.2.1.2 Plano de ação

&l Estrøtésía de reløcionømento com a mídia

A Attachée de Presse tem como premissa a valorização das formulações estratégicas, pois

entende que garantem efetividade ao Plano de Ação e, consequentemente, a obtenção de bons

resultados.

Além disso, não pode perder de vista a dimensão do desafio definido no raciocínio básico: as

novas tecnologias digitais contribuindo para estreitar as relações entre órgãos govefframentais

e veículos de comunicação durante o processo de vacinação contra a Covid-l9.

Este planejamento reflete as práticas de gestão de crise de imagem, explorando o esforço

combinado de respostas políticas, da mídia e científicas ao surto de Covid-19 no Estado de São

Paulo. Cronologicamente, vale relembrar que em 31 de dezembro de 2019, as autoridades

chinesas relataram um grupo de casos de pneumonia de etiologia desconhecida em Wuhan e

em 7 de janeiro de 2020 foi identificado um novo tipo de Coronavírus. Em um mês, o surto foi

declarado emergência global de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e

classificado como uma pandemia em 11 de março. Em setembro de 2020, o governo paulista,

por meio do Instituto Butantan, comunica acordo com a farmacêutica chinesa Sinovac para

compra e transferência de tecnologia para a produção de vacina contra o vírus. Em janeiro de

2021, São Paulo foi o primeiro estado a iniciar a vacinação no Brasil.

Em contraponto à rapidez da contaminação, os investimentos de grupos de comunicação na

qualificação e aprimoramento de seus profissionais, em particular, no tratamento e análise de

dados segue a passos lentos, quando não, estão paralisados. De acordo com apuração informal

realizada pela Attachée de Presse com jornalistas do Estado de São Paulo, na segunda quinzena

de janeiro de 2021, ficou claro que os recursos das empresas de comunicação foram duramente

atingidos, fato que passou a limitar o desenvolvimento de novas femamentas, a criação de

sistemas e a capacitação de sua força de trabalho.
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Em razão do exposto, a Aftachée de Presse irá fundamentar seu planejamento em três pilares

estruturantes: 1) identificar, 2) qualificar e 3) certificar, os quais serão desenvolvidos por meio

de ações de curto, médio e longo prazos.

Em razão do exposto, a Attachée de Presse irá fundamentar seu planejamento em três pilares

esttuturantes: 1) identificar, 2) qualificar e 3) certificar, os quais serão desenvolvidos por meio

de ações de curto, médio e longo prazos.

1l ldentifìcar

No primeiro passo serão identificadas as ferramentas digitais utilizadas pelos principais

veículos de comunicação do Estado de São Paulo e disponibilizadas para o seu corpo

redacional. Trata-se de ação de curto prazo onde serão mapeados os níveis de aplicação de

tecnologias de informação e comunicação no dia-a-dia dos jornalistas.

2l Oualificar

A etapa seguinte, de curto e médio prazos, irá prestar qualificação em jornalismo de dados para

o corpo redacional de veículos do Estado. A intenção é que os profissionais tenham

conhecimento suficiente para interpretar e analisar dados quando forem elaborar matérias.

3I Certifícør

Com previsão de implantação em médio e longo prazos, a certificação será adotada para tornar

público que o veículo náo traz informações sem antes checar a origem e a confiabilidade da

fonte. Será um diferencial, que qualificará o veículo junto aos demais meios, à classe

jornalística e à população em geral.

Desta forma, é fundamental elaborar um planejamento eficiente, que considere as

especificidades tanto regionais quanto de alcance de cada veículo, seja online ou offline,

buscando não perder espaço de mídia e nem o timing da divulgação. O principal objetivo desse

planejamento é aumentar a confiabilidade de cada produto e seu potencialparaimpactar o maior

número de usuários. -\
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A partir de uma estratégia bem concebida, todas as ações de comunicação se desdobram com

naturalidade e unidade, reforçando-se reciprocamente em benefício dos objetivos definidos. A
agência entende, nesse sentido, que a estratégia deve se diferenciar claramente das ações

voltadas para a mídia e de sistemáticas de atendimento. O recurso definido no edital para a

busca desses resultados é a assessoria de imprensa.

A Attachée entende por imprensa o conjunto de veículos e comunicadores que atuam tanto no

âmbito offline (em impressos, rádios e TVs) como também online (portais de notícias, redes

sociais de veículos e/ou comunicadores e influenciadores digitais). Não há referência no edital

a ações de comunicação digital, e por esse fato nossa proposta se foca ao planejamento de ações

de assessoria de imprensa, o que inclui, naturalmente, o relacionamento com jornalistas e

comunicadores que atuam nos ambientes digitais.

bl Ações a serem desenvolvidøs

Vimos no Raciocínio Básico a importância do jomalismo de dados para o exercício profissional

nas redações, fato consubstanciado na Estratégia de Divulgação com definição clara de etapas

e prazos a serem cumpridos. A partir de agora, para a implementação do exercício sugerido,

elencamos as ações a scrcm desenvolvidas. São elas:

- Grupo Paulista de Comunicação no Combate à Desinformação (ação de curto prazo)

A Attachée de Presse, associada a uma das empresas distribuidoras de releases , farâumamplo

mapeamento dos veículos de comunicação do Estado com o objetivo de apurar qual deles já
estão preparados e atuam com o jornalismo de dados e evitam a desinformação. O passo

seguinte será convidar os veículos a integrarem o Grupo Paulista de Comunicação no Combate

à Desinformação. Os participantes passarão a ter acesso a programas exclusivos voltados tanto

para o seu corpo redacional como para os dirigentes dos veículos. O foco inicial do grupo será

reduzir matérias falsas sobre a vacinação contra a Covid 19. Semanalmente, uma newsletter

eletrônica será encaminhada aos participantes relatando os avanços do período, cursos com

vagas abertas, novos integrantes e matérias de destaque. No final de 2021, uma comissão

formada pelos participantes elegerá os profissionais e os veículos mais atuantes, que receberão

diplomas do govemador João Doria.
\

Aütachée
de presse

Atbúóe ds Rssso Conn¡nkaÉo Ltra.
Praç SantoAgostinhc 70,1ff andar
CEP 01533-070 - Faralso, São Paulo - SF

DO

8
t Õr1t¡nra.t(ilo inl¿ttlt.t (lì 09/02t2021



t DE PRESSE

- Programas de aprimoramento profissional para jornalistas (ação de curto e médios

prazos)

Ação a ser desenvolvida pela Seuretaria tle Comunicação do Estado de Sãio paulo, com o apoio

do Sindicato dos Jornalistas, e parceria com provedor de internet para a qualificação e

aprimoramento dos jomalistas em apuração e tratamento de dados e na veiculação em redes

sociais.

Os programas serão ministrados por profissionais do provedor, por meio de suas plataformas,

e terão duração média de 6 horas. Os dados utilizados nas análises serão fomecidos pela

Secretaria de Comunicação com foco na Covid-l9, mas podem tratar de assuntos correlatos

como o aumento da violência doméstica durante a pandemia ou o crescimento do home office
no Estado desde março de2020. Os jornalistas participantes receberão certificados de conclusão

e os veículos onde habalham também receberão pontuação no Grupo Paulista de Comunicação

no Combate à Desinformação.

- Covid Hoje (ação de médio prazo)

O aplicativo Covid Hoje será voltado para a população em geral, oferecendo dados sobre o

andamento da vacinação no Estado de São Paulo, por município e região, como o vírus esta se

comportando diante da campanha de vacinação, comunicados sobre a Covid-l9, etc. Além

disto, o aplicativo permitirá que jornalistas cadastrados possam enviar pautas diretament e para

os assessores responsáveis. O profissional de imprensa postará sua demanda voltada

exclusivamente para o tema Covid e terá opções de campos para definir a secretaria envolvida

e, em seguida, os assessores disponíveis para o atendimento. A partir de então, o relacionamento

será inbox entre jornalista e assessor para a discussão de prazos, oferecimento de fontes ou

envio de notas pelo app com cópia para o email do jornalista.
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- Conversa Digital - Fale com a fonte (ação de curto prazo)

Semanalmente, a comunicação do Govemo do Estado de S. Paulo promoverá "lives" dirigidas

aos profissionais de imprensa c furrnadores de opinião paulistas, com a participaçäo de

autoridades em assuntos relacionados à Covid-l9, sejam eles de caráúer social, saúde,

econômico ou cultural.

Os encontros serão realizados por meio de plataformas de conferência remota, que permitam a

participação em chat. O link será enviado exclusivamente para jornalistas a fim de garantir que

a exibição e a interação envolvam somente esse público.

A proposta é que os encontros tenham duração de 30 minutos.

- Entrevistas via estúdio (ação de médio e longo prazos)

Aproveitando a infraestrutura do Estúdio Multimídia Adalberto Bottini, da Secretaria Especial

de Comunicação, a Attachée organizarâ uma série de entrevistas com emissoras de TV para

esclarecer os principais pontos do processo de vacinação em São Paulo e a importância {o
engajamento da população no combate à doença.

- Media Training Digital para porta-vozes (ação de curto prazo)

A Attachée de Presse, com orientação da Secretaria Especial de Comunicação, irá identificar

quem são os porta-vozes do Govemo do Estado qualificados para interagir junto à imprensa

sobre a Covid-l9. Esses profissionais receberão treinamento sobre como se portar em

entrevistas utilizando meios digitais, cuidados com iluminação, postura, som, etc. Serão

disponibilizados, também, fundos de tela com as logomarcas do Governo do Estado e da

secretaria/órgão ao qual estão ligados. Os programas de treinamento serão gravados e

conduzidos por especialistas. Os assessores das pastas envolvidas também terão treinamento,

desta vez voltados para orientar o entrevistado, contribuindo para o bom andamento da

entrevista. Os cursos serão disponibilizados em area exclusiva do canal do Governo do Estado.
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- Certificação - Veículo compromissado com a verdade (Ação de médio e longos prazos).

A Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, em parceria com órgãos da sociedade civil
organizada, passará a certificar, a partir tlo segundo semestre de 2021, os veículos de

comunicação paulista (rádios, tvs, jornais, blogs, revistas e sites) que fazem apuração das

matérias que veiculam. O selo 100% Verdade garante que aquele meio de comunicação é
idôneo, cuidadoso na apuração dos fatos e fonte segura de informação para a população. O selo

será a gatantia de que aquele veículo de comunicação tem compromisso com averdade e faz

apuração e checagem das informações antes de publicá-las.

- Jornalista Cidadão (ação de médio prazo)

Para compartilhar os conhecimentos adquiridos pelos jomalistas integrantes do Grupo paulista

de Comunicação no Combate à Desinformação, sugerimos que sejam realizadas ..lives,,

voltadas para estudantes do Ensino Médio, tratando exatamente sobre a produção de matérias

a partir de dados sobre a Covid-19. A proposta é que profissionais apresentem nos encontros a

importância de checagem das informações antes da publicação, seja em veículos de

comunicação, seja em redes sociais. O programa deve acontecer em âmbitos local, regional e
estadual e, se possível, integrar aulas de grade curricular de ensino. As lives terão 30 minutos

de duração e serão monitoradas pelos professores das disciplinas, com participação dos alunos

com questionamentos pelo chat.

- Concurso de redação "Covid mata. Desinformação tambémo' (ação de médio prazo,¡,

Para incrementar o envolvimento da sociedade no combate à desinformação sobre a Covid-19,
propomos a realização de concurso de redação que terá como tema "Covid-l9 mata.

Desinformação também". Com âmbito estadual, será dividido em etapas municipal, regional e

estadual e dirigido para estudantes da 8u série do ensino fundamental da púbtica estadual. O

corpo de jurados será formado por jornalistas de publicações de acordo com a fase do concursol

locais, regionais e de todo o Estado pata a fase final. Os trabalhos vencedores, as escolas e os

professores receberão diplomas.
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cI Msteriais a serem produzidos

- Podcast (ação de curto, médio e longo prazos)

A Attachée de Presse manterá um podcast com o programa Conversa Digital - Fale com a fonte,

que reproduzirâ as conversas entre fontes do Governo do Estado ligados ao combate à Covid-

19. Os programas serão editados e disponibilizados nos principais reprodutores de podcasts.

- Perguntas e respostas (Q&A) (ação de curto prazo)

A Attachée irá elaborar um guia com respostas para uma grande gama de perguntas que ainda

possam surgir durante a fase de vacinação no Estado. Esse material será de extrema importância

para que todos os porta-vozes e assessores de imprensa estejam alinhados e não prestem

informações divergentes. O Q&A também será fundamental ferramenta de apoio para preparar

os porta-vozes, principalmente para questionamentos mais críticos.

- Cartilha informativa digitat (ação de curto prazo)

Com apoio das áreas técnicas do Governo do Estado, a Attachée elaborará uma cartilha digital

com questões práticas que a imprensa e a sociedade precisarão saber sobre a vacinação e os

cuidados que devem ser tomados mesmo após a imunização. A cartilha funcionará como um

guia para o jomalista e reproduzirá as informações constantes no aplicativo Covid Hoje.

- Media kit digital (ação de curto prazo)

Durante a vacinação, a Attachée fortalecerá as ações locais com apoio de mídia kit, incluindo

release sobre o andamento da vacinação, cuidados e histórico da doença, mapas com os índices

de vacinação no Estado, locais e horários de atendimento e telefones úteis. O texto do release

indicará, ainda, o endereço digital para os jornalistas acessarem a cartilha informativa.

Esse material, com gráficos e situações de "antes e depois", será disponibilizado pela Attachée

no formato digital. A distribuição será feita por e-mail para todas as redações do mailing,

seguida de contato telefiônico. A cartilha também poderá ser disponibilizada nos sites do \
Govemo do Estado, secretarias e órgãos envolvidos, assim como em suas redes sociais.
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3.2.1.3 Oportunidade de Mídia Positiva

Pela primeiravezno país, um modelo integrado por órgãos públicos, empresas de tecnologia e

veículos de comunicação é, efetivamente, planejado para a qualificação de jornalistas no

tratamento e interpretação de dados informacionais, atividade fundamental para combater as

notícias falsas sobre a Covid, que circulam pelas redes sociais e contaminam os meios de

comunicação. Seguem três oportunidades de mídia positiva calcadas em dados, combate à

desinformação e agilização no contato entre jornalistas e assessorias de pastas do Governo de

São Paulo.

I - Canøcitacão de iornalístas

Os desafios e oportunidades apresentados pela revolução digital continuam a perturbar a
atividade jornalística. Paralelamente aos desafios de consumo apresentados por esse dilúvio de

dados, novas plataformas de publicação também permitem que todos coletem e compartilhem

dados digitalmente, transformando-os em informações. Embora repórteres e editores tenham

sido os vetores tradicionais de apuração e disseminação de informações, é cada vez mais

frequente que notícias de última hora online não sejam originárias de redações. para superar a

situação, o futuro do jornalismo esta baseado em dados. É um termo abrangente que reúne um

conjunto cada vez maior de ferramentas, técnicas e abordagens para contar histórias. pode

incluir desde relatórios tradicionais até a visualização de dados e aplicativos de notícias mais

avançados.

A assimetria de informação - não a falta de informação, mas a incapacidade de recebê-la e
processá-la com a velocidade e o volume que ela chega até nós - é um dos problemas mais

significativos que os cidadãos enfrentam ao fazer escolhas sobre como viver suas vidas. As
informações obtidas na mídia impressa, visual e de áudio influenciam as escolhas e ações dos

cidadãos. O bom jornalismo de dados ajuda a combater a assimetria de informação.Vale afirmar
que não se trata da substituição do jornalismo tradicional, mas um acréscimo a ele. euando a
informação era escassa, a maior parte dos esforços era dedicada à caçae coleta. Agora que as

informações são abundantes, o processamento de dados passou a ser cada vez mais importante.

Desta forma, acreditamos que apoiar o jornalismo de dados é estar ao lado da transparência e

da verdade.
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2 - Combste à desinformscão (Foke news)

A desinformação também pode se constituir em informação falsa ou imprecisa, especialmente

quando há a intenção de enganar. Qualquer pessoa que use as redes sociais, leia um jomal, ouça

rádio ou veja televisão pode, intencionalmente ou não, compartilhar informações incorretas.

Usar um telefone moderno, laptop ou tablet não dá automaticamente o direito de compartilhar

tudo o que se deseja disseminar . Daí a importância do tema. Combater mentiras é permitir que

a verdade tenha cadavezmais espaço.

A desinformação é perigosa porque pode causar morte, manchar a imagem ou abalar o trabalho

desenvolvido por entidades idôneas. A Attachée de Presse tem claro que a melhor maneira de

lutar contra a desinformação é educar o máximo possível de pessoas sobre a alfabetização

midiática. Desta forma, é possível identificar e prevenir a disseminação de desinformação,

tendo como parceiras plataformas como Facebook, Twitter, Instagram e Whatsapp, que atuarão

como instrumentos para uma educação massiva. A desinformação é uma preocupação séria para

o mundo, nosso país, nossa cidade, nossa comunidade, nossa imagem e nossa reputação, se não

decidirmos enfrenta-la e continuarmos lutando contra ela.

3 - Canul díreto entre iornalista e øssessorÍss

A Attacchée de Presse identificou que em tempos de redução dos recursos editoriais, os

jornalistas dependem de material de fontes externas, especialmente as áreas de relações com a

mídia de empresas e órgãos públicos. O aprimoramento nesta relação de troca, utilizando

ferramentas tecnológicas para realizâ-la, pode ser uma maneira de atrair a atenção de maneira

positiva. O aplicativo Covid Hoje deverâ trazer uma nova forma de relacionamento entre

jornalistas e assessores de imprensa do âmbito governamental. A rapidez no contato, o envio

direto ao assessor e, a partir daí, a constante troca de informações irão aproximar os

profissionais, criando relação de confiança e parceria em busca da informação transparente e

verdadeira. Naturalmente, as funções de cada profissional serão preservadas, mas quando o

canal de comunicação é simbiótico, a tendência para resolver questionamentos falsos ganha

velocidade, permitindo que o jornalista tenha mais tempo para apuração, e o assessor consiga

checar a veracidade dos questionamentos levantados.
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3.2,l.4ldentificação dos riscos à imagem

O início de um novo modelo de relacionamento traz uma lógica totalmente diferenciada para o

setor de comunicação, o que pode gerar uma de série de críticas e mal-entendidos. São

mudanças que vão afetar o cotidiano de dezenas de jornalistas, profissional naturalmente afeito

à desconfianças. Em análise do edital, do clipping e alinhada com a proposta deste exercício

criativo, a Attachée de Presse identificou os três pontos abaixo como os mais propensos a

oferecer risco à imagem do SICOM ,paraos quais devem ser elaboradas estratégias para evitar,

minimizar ou revefter seus impactos negativos.

7 - Comprometimento dø informøção

Apesar de os meios de comunicação e os jornalistas expressarem continuamente interesse em

aumentar as capacidades de jornalismo de dados, pouco se tem feito sobre o assunto, em

especial nos veículos de médio e pequeno portes. Ao adotar a postura de formador de

profissionais capacitados para a análise e produção de informação a partir de dados fornecidos

pelo Governo do Estado de S. Paulo, pode levar a classe jornalística a acreditar que está sendo

manipulada. Os profissionais podem achar que os ensinamentos oferecidos e os dados

disponibilizados não traduzem a realidade.

E possível que os participantes dos programas questionem a idoneidade da atividade, dos

palestrantes e até, comprometendo a real intenção do governo paulista, alegar que o objetivo é
transformar a todos os formadores de opinião em meros manipuladores de números. para

alguns, com o incentivo ao jornalismo de dados, deixa-se de valorizar a pesquisa de campo, o

corpo a corpo e a insubstituível checagem com outras fontes.

Estas possibilidades devem ser combatidas com a total transparência na disponibilização das

informações, salvaguardando-se as condições legais. Os responsáveis pelos programas de

formação, que estarão ligados a plataformas digitais, devem incentivar a checagem de dados e

estimular a multipluralidade de fontes.
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Análise das reportagens do período

A pandemia da covid-l9 trouxe inúmeros desafios para a sociedade em questões de

saúde, deslocamento e convivência. Desde 4 de março de 2020, quando foi decretada a

primeira quarentena a fim de conter o contágio da doença no estado de São Paulo, o Governo

João Doria adotou diversas medidas para proteger a população.

Porém, nem tudo saiu bem. Policiais, das forças civis e militares, acabaram por ser

contaminados e obrigados a se afastar do trabalho. Em 2 de abril de 2020 mais de 500 já

haviam sido deslocados, sob denúncia do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do

Estado de São Paulo) de falta de EPI's equipamentos de proteção individual), como álcool em

gel, máscaras, luvas e afins.

Prontamente, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo respondeu

afirmando que estava realizando o fornecimento dos aparatos de segurança e afastando

profissionais infectados. Além disso, recomendou o teletrabalho para agentes que possuem

comorbidades e maiores de 60 anos, que são considerados pela OMS (Organização Mundial

da Saúde) como grupo de risco, sendo mais propensos a desenvolverem a evoluírem para

casos graves.

O crime náo para, mesmo em tempos de dificuldades. Para isso, o Governo do Estado

de São Paulo aumentou a capacidade de registros de crimes na Delegacia Eletrônica,

auxiliando quem necessitava registrar Boletim de Ocorrência a não precisar se deslocar até

um posto físico.
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Crimes de violência contra a mulher também subiram, e para isso, asDelegacias de

Defesa da Mulher, Casa da Mulher Brasileira e Centros de Acolhimento trabalharam a favor

das vítimas. Para a população de rua, foram criados novos centros de acolhimento em

5Omunicípios de São Paulo.

As aglomerações, que necessitam ser evitadas para controlar a transmissão do novo

coronavírus, não acabaram. Muitos bailes funk aconteceram neste tempo, e para realizar

a dispersão policiais militares foram solicitados. A denúncia da população local, aliada ao

trabalho da PM, ajudaram a conter muitas festas clandestinas. A SSP tinha controle da situação

e descrever bem a atuação para a imprensa, a fim de informar e prevenir novos eventos do tipo.

Os pontos positivos ficam por conta que os crimes de furto, roubo e tráfico de drogas

caíram no período em várias regiões do estado. Os acidentes de trânsito entraram em

estagnação muito pelo baixo movimento nas ruas e avenidas. A pronta açáo da SSP-SP na

Operação Ragnarok, deflagrada pela Policia Federal, também é destaque positivo no período.

Finalmente, de maneira geral, as assessorias de imprensa dos órgãos estaduais analisados

tiveram atuação correta e estão presentes, quer por nota ou entrevista de fonte qualificada, na

maior parte das matérias.
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01/04 - OUARTA-FEIRA

Número de matérias: 5

Web: 1 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 1

Link:

568&

Veículo: DHOJE INTERIOR Tiragem: 2500 Jornalista: Luciano Ramos Cidade: São José

do Rio Preto, SP

Título

positiva. IVlostra o compromisso do órgäo a saúde dos policiais.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem: Polícia Civil libera agentes que peftencem ao

grupo de risco para trabalharem em casa

Anrilisc A matéria é positiva. Mostra a açáo da Sccretaria de Seguranga Pública e da Polícia

Civil em determinar home office para policiais que pertencem ao grupo de risco para contágio

do novo coronavírus, como maiores de 60 anos, grávidas e pessoas com comorbidades.

Pontos positivos: A matéria é

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b--2069598&n:309572568&p:3877&omvc:1860

Veículo: UOL Notícias Tiragem: 0 Jornalista: Peu Araújo Cidade: São Paulo

Título: Boatos sobre assaltos geram ataques a quem vive na cracolândia , diz pastor

Análise A matéria é negativa. Mostra que boatos e notícias falsas sobre ataques e assaltos na

região da Cracolândia, no centro de São Paulo esta levando pessoas a atropelarem e maltratarem

usuários de drogas nas intermediações. Inclusive, é relatado um brutal atropelamento
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Pontos positivos: A matéria mostra os pontos de atuação do Governo do Estado de São Paulo

e da Prefeitura de São Paulo na atuação de proteção de moradores de rua durante a pandemia

da covid-19.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: A Secretaria de Segurança Pública não se manifestou sobre o ocorrido,

o que na condução da informação pode ser prejudicial por não mostrar nenhuma ação efetiva.
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O2l04 - OUINTA.FEIRA

Número de matérias: 27

Web: 20 Impresso: 0 rádio: 5 TV: 2

Link:

https://bookl.boxnet.com.brA/isualizar/?b:2069598&n:309572568&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Estadão Tiragem: 0 Jornalista: Pepita Ortega Cidade: São Paulo, SP

Título: São Paulo tem mais de 550 policiais afastados por suspeita ou infecção de coronavírus

Análise A matéria é positiva. Mostra uma ação efetiva tanto da Polícia Civil quanto da Polícia

Militar de São Paulo em afastar agentes que foram contaminados pela covid-l9 da rua.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso do órgão com a saúde dos

policiais.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos

Link:

httns://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:309572568&p:3877&pmvc:1860

Veículo: UOL Universa Tiragem: 0 ornalista: T er eza Novaes Cidade: São PaulooSP

Título: Subnotificação de violência doméstica preocupa e SP libera B.O. online

Análise A matéria é positiva. Mostra que com a pandemia, as mulheres começaram a se sentir

ainda mais intimidadas por terem de conviver diariamente com seus companheiros no

isolamento.Paraisso, a Policia Civil de São Paulo liberou o B.O. online para que denuncias de

agressão pudessem ser relatadas.
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Pontos positivos: A matéria mostra os pontos de atuação do Governo do Estado de São Paulo

no combate a violência contra a mulher.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: A matéria foi conduzida de maneira correta.
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O3IO4 _ SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 19

Web: 3 Impresso: 11 rádio: 4 TV: I

Link:

7

veículo: R7 Tiragem: 0 Jornalista: Desconhecido cidade: são pauloo sp

Título: Morre primeiro guarda civil vítima de covid-l9 na cidade de São Paulo

Análise A matéria é neutra. Morreu o primeiro guarda civil da cidade de São Paulo. A
informaçõo foi confirmada por amigos e familiales. Tarnbélr ilfurrna que 63 GCM's estavam

afastados de suas funções em decorrência da doença

Pontos positivos: A matéria é neutra. Mostra o posicionamento da prefeitura de São Paulo em

informar o número de guardas civis infectados e que foram afastados de suas funções.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: A informação da morte poderia ter sido confirmada pela corporação.

Link:

https ://book 1 .boxnet.com.brA/isu alizar l?b:20695 98&n :309 57 25 6 877&.pmvc:1860

Veículo: RD Repórter Diário Tiragem: Desconhecida Jornalista: George Garcia Cidade:

Santo André

Título: Mais de 150 policiais civis estão afastados por conta do covid-l9

Análise: A matéria é negativa. Levantamento do Sindesp (Sindicato dos Delegados da Polícia

do Estado de São Paulo) mostrou que 150 policiais estavam afastados. A Secretaria de

Segurança Pública se justificou dizendo que estava distribuindo equipamentos de proteção

individual apenas.
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Pontos positivos: A matéria é negativa. Mostra uma denúncia do sindicato da categoria sobre

a contaminação de policiais civis.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem

Sugestão de estratégia: A Secretaria de Segurança Pública não respondeu o questionamento

da matéria sobre se os equipamentos seriam suficientes para todos policiais.
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04/04 - sÁBApo

Número de matérias: 4

\ileb: 1 Impresso: 3 rádio: 0 'l'V: 0

Link:

com

Veículo: DHOJE INTERIOR Tiragem: 2500 Jornalista: Luciano Ramos Cidade: São José

do Rio Preto, SP

Título: Polícia Civil libera agentes que pertencem ao grupo de risco paratrabalharem em casa

Análise A matéria mostra a açáo da Sccrctaria dc Scgurança Pública e da Polícia Civil em

determinar home office para policiais que pertencem ao grupo de risco para contágio do novo

coronavírus, como maiores de 60 anos, grávidas e pessoas com comorbidades.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso do órgão a saúde dos policiais.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.

Link:
1 860

Veículo: Jornal de Piracicaba Tiragem: 6200 Jornalista: Desconhecido Cidade: Piracicaba

Título: Em Piracicaba, todos os diagnósticos positivos de covid-l9 são da rede privada de

Saúde

Análise: A matéria é neutra. Informa que todos os casos de covid-l9 encontrados na cidade até

então foram diagnosticados na rede privada de saúde. Ainda trazum panorama geral de casos

e mortes no estado. Por fim, fala da rede prisional e dos esforços feitos pela saúde dos detentos

mantendo equipe médica e afins, após convênio assinado entre a Prefeitura de Piracicaba e o

Governo do Estado de São Paulo.
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Pontos positivos: A matéria é neutra. Porém, mostra os esforços da Prefeitura de Piracicaba e

do Governo do Estado de São Paulo no enfrentamento da pandemia da covid-l9.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos

05/04 - pOMINGO

Número de matérias: 2

Web: I Impresso: 1 rádio: 0 TV: 0

Link:

boxnet.1 1 860

Veículo: Primeira Página Tiragem: 10000 Jornalista: Luciana Ramos Cidade: São Carlos,

SP

Título: Prefeitura vai seguir decreto do Govemo Estadual

Análise A matéria é positiva. Mostra que a Prefeitura de Ibaté irá seguir as recomendações do

Plano São Paulo contra a covid-l9 e manter o comércio da cidade fechado até o dia 7 de abril.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso da prefeitura com o governo

estadual.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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06104 _ SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias: I

Web: 0 Impresso: 0 rádio: 1 TV: 0

Link:

I com.br/Vi

Veículo: DHOJE INTERIOR Tiragem: 2500 Jornalista: Luciana Ramos Cidade: São José

do Rio Preto, SP

Título: Polícia Civil libera agentes que pertencem ao grupo de risco paratrabalharem em casa

Análise: A matéria é positiva. Mostra a açá,o cla Sc!:r'etaria dc Sugulilrça Púliliua e da Pulícia

Civil em determinar home office para policiais que pertencem ao grupo de risco para contágio

do novo coronavírus, como maiores de 60 anos, grávidas e pessoas com comorbidades.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso da prefeitura com o governo

estadual.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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O7l04 _ TERÇA.FEIRA

Número de matérias: 3

Web: 0 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link

l.boxnet.com.br/V

Veículo:TodoDiaAmericana Tiragem:19000 Jornalista:Folhapress Cidade: Americana,

SP

Título: Temor de distúrbios sociais é 'abstrato', diz Sergio Moro

Análise: A rnatéria é pusitiva. O cntãu trirústro da Justiça e Segulança Pública, Sergio Moro

afîrmou que crimes de roubos e saques não tinham indicativos concretos que poderiam

acontecer durante a pandemia do novo coronavírus. Em consequência, amatéria liga ações da

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo que aumentou o efetivo da Policia Civil na capital

e regiäo metropolitana.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso da Secretaria de Segurança

Pública de São Paulo com a população fazendo prevenção de crimes.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos
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08/04 - OUARTA.FEIRA

Número de matérias: 11

Web: 7 lmpresso: 0 rádio: 4 TV: 0

Link:

h ://bookl 1 860

Veículo: Rádio São Carlos l450AM Tiragem: 0 Jomalista: Desconhecido Cidade: São

Carlos, SP

Título: Secretaria de segurança pública confirmou que 0,50á do efetivo policial que atuam no

Estado estão afastados por suspeita de Coronavírus

Análise: A matéria é neutra. A Secretaria de Segurança Pública informou que

aproximadamente 560 policiais dos 120 mil foram afastados por diagnóstico ou suspeita de

infecção pelo novo coronavírus. Ainda informou adotar todos os protocolos e equipamentos de

proteção irrdividual para proteção tlos agentes.

Pontos positivos: A matéria é neutra. Mostra que policiais estão afastados pelo novo

coronavírus, mas a SSP informou que está adotando protocolos e distribuindo EPI's.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos
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09/04 - OUINTA-FEIRA

Número de matérias: 11

Web: 3 lmpresso: 6 râdio:2 'l'V: 0

Link:

8&n:30 3877

Veículo: Yahoo Notícias Via Ponte Jornalismo Tiragem: 0 Jornalista: Caio Castor, Jeniffer

Mendonça e Pedro Ribeiro Nogueira Cidade: São Paulo, SP

Título: Em meio à pandemia do coronavírus, Prefeitura de SP fecha último espaço para povo

de rua naLuz, mas Justiça manda reabrir

Análise: A matéria é negativa. Mostra que a Prefeitura de São Paulo mandou fechar as

atividades do Atende 2 para moradores de rua na região da Cracolândia. O Tribunal de Justiça

de São Paulo determinou a reabertura para abrigar as pessoas nestas condições durante a

pandemia da covid-19. Houve transferênoiaparaoutra tettda, onde houve agloureração e ainda

foi encontrado uma pessoa morta.

Pontos positivos: A matéria é negativa. Mostra que a Prefeitura de São Paulo mandou fechar

um centro de acolhimento em plena pandemia. O lado positivo foi a decisão da Justiça emfazer

a reabertura.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Deveria ter sido informado o motivo do fechamento e um plano

estratégico para transferir os moradores de rua em situação sanitaria adequada.
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t DE PHESSE

Link:

l.boxnet 6 8

Veículo: Correio De Itapetininga Tiragem: 1500 Jornalista: Desconhecido Cidade:

Itapetininga,SP

Título: Governo amplia possibilidade de registros na Delegacia Eletrônica

Análise: A matéria é positiva. Mostra a ampliação de delitos que podem ser registrados na

Delegacia Eletrônica da Polícia Civil a fim de evitar aglomerações nos Distritos Policiais. Ainda

revela que o Governo do Estado de São Paulo adiantou a inauguraçäo para o primeiro semestre

do ano após o sufto da doença.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra os crimes que podem ser registados via

Delegacia Virtual cla Polícia Civil,

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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t DE PRESSE

7OIO4 _ SEXTA.FEIRA

Número de matérias: 7

'Web: 6 Impresso: 0 rádio: 0 TV: I

Link:

68&. 38

Veículo: SBT Tiragem: 0 Jornalista: Desconhecido Cidade: São Paulo, SP

Título: Avanço da COVID-l9 nos presídios preocupa

Análise: A matéria é neutra. Mostra que já eram contabilizados 118 casos de covid-l9 entre os

presidiários em todo o Brasil. Para isso, foram adotados mcdidas dc prevençõo, como limpoza

das selas, maior tempo de banho de sol, álcool em gel para higienização, isolamento de presos

que apresentarem sintomas e prisão domiciliar para presos do grupo de risco.

Pontos positivos: A matéria é neutra. Mostra que a covid-l9 está avançando nos presídios mas

que foram tomadas medidas de prevençáo para evitar maior contaminação.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.

Link:

httos://book1. brA/isualizarl?b:20 695 98&n: 30957 25 68&o:387 7 &pmvc: 1 860

VeiqulaiUOl Notícias Tiragem: 0 Jornalista: Desconhecido Cidade: São Paulo, SP

Título: UFSCaT contribui no combate à covid-19 com álcool e máscaras

Análise: A matéria é positiva. A UFSCaT (Universidade Federal de São Carlos) está

produzindo produtos preventivos contra o novo coronavírus e os distribuiu a Secretaria

Municipal de Saúde de Araras e a Secretaria de Segurança Públicapara a proteção de Guardas

Civis e Defesa Civil. r\
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Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o comprometimento da UFSCaT com a

população da região de Araras.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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IIIO4 _ SABADO

Número de matérias: 4

'Web: 4 Impresso: 0 rádio: 0 TV: 0

Link:

Veículo: Gl Tiragem: 0 Jornalista: Desconhecido Cidade: São Paulo' SP

Título: PM é acionada para dispersar baile funk na Zona Leste de SP ocorrido durante a

quarentena

Análise: A matória ó positiva. A Polícia Militar atuou para acabar com um baile funk na Cidade

Tiradentes, zona leste da capital paulista, em meio a pandemia do novo coronavírus.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra a atuação da Polícia Militar de São Paulo contra

bailes funk em meio a pandemia do novo coronavírus e a assessoria da Secretaria de Segurança

Pública informando a imprensa sobre o ocorrido.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.

Link:

https ://book I . boxnet.com.brlVi sualiz ar I ?b:20 69 5 9 8&n:3 0 9 57 25 68 &o:387 7 &pmvc: 1 860

Veículo: O Estado de S. Paulo Tiragem: 236000 Jornalista: Luiz Vassallo e Fausto Macedo

Cidade: São Paulo, SP

Título: Polícia de SP prende 10 por roubo de 2 milhões de máscaras e 15 mil testes de

coronavírus

Análise: A matéria é positiva. A matéria é positiva. O Dope (Departamento de Operações

Estratégicas) da Polícia Civil prendeu ZhengXiao Yun e mais dez pessoas com 15 mil testes e

dois milhões de máscaras roubados do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de
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t DE PRESSE

Guarulhos. Os equipamentos estavam escondidos no Ipiranga, zona sul da capital paulista.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra a atuaçäo da Polícia Civil contra o roubo de

equipamentos de prevenção ao novo coronavírus,

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos
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12t04 - DOMTNGO

Número de matérias: 4

\ileb: 1 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link:

httos://bookl.boxnet.com.brlVisuaïizarl?b:2069598&n:309572568&.p:3877&prnvc:1860

Veículo: A Tribuna Tiragem: 28000 Jornalista: Desconhecido Cidade: Santos, SP

Título: PM acaba com baile funk na Capital

Análise: A matéria é positiva. Mostra a atuação da Polícia Militar ao encerrar um baile funk

,Jonr muita aglomeração na Cidadc Tiradcntcs, zonÐ lcstc da capital puulisto em meio ao surto

de coronavírus.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra a atuação da Polícia Militar e a Secretaria de

Segurança Pública conseguiu informar bem o ocorrido.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos
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t DE PRESSE

I3IO4 _ SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias: 3

Web: 3 Impresso: 0 rádio: 0 TV: 0

Link:

8. vc:

Veículo: O Estado de S. Paulo Tiragem: 236000 Jornalista: Luiz Vassalo Cidade: São

Paulo, SP

Título: A prisão do homem que promove olaço de amizade' entre o Brasil e a China

Análisc: A matéria é positiva. Mostra quc a Polícia Civil prcndcu Zhcng Xiao Yun, ou Maroos

Zheng com 15 mil testes e dois milhões de equipamentos de prevenção roubados do terminal

de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra a atuaçäo da Polícia Civil contra o roubo de

equipamentos de prevenção ao novo coronavírus.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.

Link:

://book brlV 98&n:309

Veículo: Gl Tiragem:0 ornalista: BeatrizBorges e'Wallace Lara Cidade: São Paulo, SP

Título: Casos de violência contra a mulher aumentam 30olo durante a quarentena em SP, diz

MP
{-

Análise: A matéria é neutra. Relata o aumento de casos de violência contra a mulher no período \

de quarentena pelo novo coronavírus, mas relata que as Delegacias de Defesa da Mulher, Casa

da Mulher Brasileira e Centros de Acolhimento continuam funcionando.
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Pontos positivos: A matéria mostra que Delegacias de Defesa da Mulher, Casa da Mulher

Brasileira e Centros de Acolhimento continuam trabalhando em defesa da mulher.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Algum porta-voz poderia ter concedido entrevista.
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I4IO4 _ TERCA-F'EIRA

Número de matérias: 11

Web: 5 Impresso: 1 rádio: 4 TV: 1

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:2069598&n:309572568&p:3877&pmvc:1860

Veículo: CBN Tiragem: 0 Jornalista: Desconhecido Cidade: São Paulo, SP

Título: Homens são presos após vender testes para Covid-L9 naZonaLeste

Análise: A matéria é positiva. Mostra que após investigação da Polícia Civil dois homens foram

presos após roubarem testes do novo coronavírus no tcrminal dc cargas do Acroporto

Internacional de Guarulhos. Outras 14 pessoas já haviam sido presas anteriormente com testes

e máscaras. A Secretaria de Segurança Pública ainda apreendeu cinco armas e R$ 6,8 mil em

dinheiro.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra a investigação da Polícia Civil para combater

crimes que influenciam diretamente na prevenção da pandemia do novo coronavírus. E ainda a

atuação da Secretaria de Segurança Pública informando sobre a apreensão de armas e dinheiro.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.

Link:

httos://book1. br/Visualiz ar l?b:20695 98&n:3 0 9 51 25 68&.p:387 7 &pmvc: I 860

eículo: O Estado de S. Paulo Tiragem: 236000 Jornalista: Leonardo Magalhães Avelar e

Taisa Carneiro Mariano Cidade- São Paulo, SP
\

Título: A pandemia aumentará a criminalidade?

Análise: A matéria é neutra. Aborda aspectos da desigualdade social e relaciona dados da

Secretaria de Segurança Pública entre 2008 e 2009, período de forte crise econômica onde

aumentatam 
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de veículos. Trazendo para o aspecto da pandemia do novo coronavírus e perguntando se agora

veremos isso novamente.

Pontos positivos: A matéria é neutra. Mostra dados antigos da Secretaria de Segurança Pública

entre 2008 e 2009 e traz para hoje em dia, durante a crise do novo coronavírus.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos
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15/04 - QUARTA.FEIRA

Número de matérias: 5

\ileb: 2 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link:

Veículo: Cruzeiro do Sul Tiragem: 12280 Jornalista: Desconhecido Cidade: Sorocaba, SP

Título: A outra face do crime

Análise: O editorial é positivo. Mostra um panorama de geral da queda de crimes em nível

internacional, como o tráfico dc drogas e truz o exemplo parû a regiõo de Sorooaba, onde

segundo a Secretaria de Segurança Pública houve queda no índice de fi.rto e roubo de celulares

e em acidentes de trânsito.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra a queda da criminalidade durante a pandemia.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.

Link:

https ://book I .boxnet.com. brlVisualiz ar l?b:2069 598&n:3 09 57 25 68 &,p:387 7 &pmvc: 1 860

veículo: Gl Tiragem: 0 Jornalista: Desconhecido cidade: são Paulo, SP

Título: Preso com suspeita de coronavírus foge de hospital em Taubaté' SP

Análise: A matéria é neutra. Um preso sob a tutela do Estado fugiu do Hospital Municipal de

Taubaté após estar sob suspeita de infecção pela covid-19. Ele foi recuperado pela Polícia Civil \

e conduzido novamente parao hospital, ficando sob guarda da Polícia Militar. A Secretaria de

Segurança Pública informou que iria esperar a comprovação da doença e reforçou medidas para

prevenção.
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Pontos positivos: A matéria é neutra. Mostra um erro da Polícia Civil que foi concertado. A

nota da Secretaria de Segurança Pública é cautelar, esperando ter a comprovação do diagnóstico

da doença e reforçando medidas de prevenção contra a covid-19.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.

16/04 - OUINTA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web: 0 Impresso: 2 rádio: 0 TV: 0

Link

98&n:30

Veículo: Primeira Página Tiragem: 10000

SP

Jornalista: André Arruda Cidade: São Carlos,

Título: A Tecnologia a serviço da vida

Análise: A matéria é positiva. Mostra os avanços da tecnologia no Governo do Estado de São

Paulo em criar aplicativos para mapear casos da covid-l9 e sobre a ampliação da Delegacia

Eletrônica.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Informa os esforços de tecnologia do Governo do

Estado de São Paulo.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos. {'

Link:

https://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b=2069598&n=309572568&p=3877&pmvc=18
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t DE PRESSE

Veículo: A Comarca Regional Tiragem:7000 Jomalista: Desconhecido Cidade: Avaré, SP

Título: Mais de 500 policiais civis e militares de São Paulo estão afastados por suspeita de

covid-19

Análise: A matéria é positiva. A Secretaria de Segurança Pública informou que

aproximadamente 560 policiais do efetivo de 120 mil estão afastados por diagnóstico ou

suspeita da covid-19. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo informa

que está faltando equipamentos de proteção individual e que o governo não está dando

quarentena para policias do grupo de risco.

Pontos positivos: A matéria é neutra. Mostra que policiais com diagnosticados ou com suspeita

da covid-l 9 estão sendo afastados,

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: A Secretaria de Segurança Pública poderia ter informado as ações que

está fazendo para evitar o contágio nas corporações.
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t DË PfiESSE -ql

I7IO4 - SEXTA

Número de matérias: 8

\ileb: 5 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link:

httns://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b=2069598&n=309572568&p=3877&pmvc=18

60

Veículo: UOL Tiragem: 0 Jornalista: Desconhecido Cidade: São Paulo' SP

Título: É falso que vídeo mostre PM de SP agredindo idoso por descumprir isolamento

Análise: A matéria é positiva. Desmente o boato de que a Polícia Militar agrecliu um idoso por

descumprir o isolamento social. Na realidade, os policiais agrediram um suspeito de agressão

contra a companheira e instaurou inquérito para avaliar a conduta.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra um boato de agressão de policiais militares a

um idoso por descumprir o isolamento social.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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18/04 - SABADO

Número de matérias: 3

Web: 1 Impresso: 1 rádio: 1 TV: 0

Link:

https:i/bookl.boxnet.com.brÄ/isualizar/?b=2069598&n=309572568&rr=3877&pmvc=18

60

Veículo: Jornal Em Dia Tiragem: 5000 Jornalista: Desconhecido Cidade: Bragança

Paulista, SP

Título: Policiais vão se defender contra o decreto do Governo Doria

Análise: A matéria é negativa. Sindesp (Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de São

Paulo) disse que iria entrar com ação contra o decreto do Governo do Estado de São Paulo que

reduz despesas com pessoal e encargos sociais durante a pandemia da covid-19. O argumento

é que eles foram selecionados como trabalhadores essenciais e se mantiveram trabalhando na

pandemia e agora são tidos como trabalhadores comuns.

Pontos positivos: A matéria é negativa. Mostra que o Governo do Estado de São Paulo quer

retirar direito dos policiais.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Deveria ter um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública,

com uma explicação por parte do secretário.
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t NE PRESSE -91

Link:

98&n:3

Veíçulo: Gl Tiragem: 0 Jornalista: Desconhecido Cidad-% Birigui, SP

Título: MP determina que prefeitura fiscalize comércio de Birigui que funciona em sistema de

'meia porta'

Análise: A matéria é neutra. O Ministério Público pediu para a Prefeitura de Birigui ftscalizar

estabelecimentos que estariam funcionando em esquema "meia porta" durante o fechamento do

comércio causado pela pandemia do novo coronavírus. O poder municipal solicitou para a

Secretaria de Segurança Pública e fiscais para averiguarem e realizarem primeiro uma

advertência e depois entrarem com multa em caso de reincidência.

Pontos positivos: A matéria é neutra. Mostra a ftscalização por parte da Secretaria de

Segurança Pública e da prefeitura municipal.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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t DE PRESSE -91

19104 - DOMTNGO

Número de matérias: 3

\ileb: 0 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link:

https://bookl.boxnet.com.brA/isualizar/?b:2069598&n:309572568&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Primeira Página Tiragem: 10000 Jomalista: Desconhecido Cidade: São Carlos, SP

Título: Criminalidade se mantém estabilizada na quarentena

Análise: A matéria é neutra. Ressalta que os índices de criminalidade se mantiveram iguais ao

mesmo período do ano anterior, mesmo com a pandemia do novo coronavírus.

Pontos positivos: A matéria é neutra. Mostra que os índices de criminalidade permaneceram

os mesmos sem alteração mesmo com a pandemia e com as pessoas tendo dificuldade para

conseguir sustento de forma lícita.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos

Link:

://book1. 68&. 8

Veículo: O Liberal Regional Tiragem: 5000 Jomalista: Nivaldo Franco Bueno Tiragem:

Cidade: Araçatuba, SP

Título: São José do Rio Preto 1

Análise: A matéria é positiva. Mostra que crimes de furto de residências caíram em 85olo em

São José do Rio Preto. O funo de veículos também caiuísYoem compffação ao mesmo período

do ano passado.
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t DE PRESSE -9X

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra que o índice de crimes em São José do Rio

Preto caiu no período, segundo levantamento da Secretaria de Segurança Pública.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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21104 - TERCA

Número de matérias: 6

Web: 1 Impresso: 3 rádio: I TV: 1

Link:

https://bookl.boxnet.com.brA/isualizar/?b:2069598&n:309572568&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Primeira Página Tiragem: 10000 Jornalista: Desconhecido Cidade: São Carlos,

SP

Título: Polícias de SP usam novos protocolos devido ao Covid-19

Análise: A matéria é positiva. Mostra que após as Policias de SP após registrarem mais de 600

casos de covid-l9 nas corporações, novos protocolos foram adotados, como a utilização de

máscaras e luvas para evitar o contágio.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso das policias de São Paulo em

combater infecções pelo novo coronavírus nas corporações.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.

Link:

httlls://bookl.boxnet.com.brA/isualizar/?b=2069598&n=309572568&p:3877&pmvc=18

Veículo: UOL Tiragem: 0 Jornalista: Priscila Gomes Cidade: São Paulo

Título: O que acontece após a vítima de violência domésticafazer um B.O. online?

Análise: A matéria é positiva. Mostra como uma mulher vítima de violência doméstica pode

denunciar o agressor e como funciona o sistema da Secretaria de Segurança Pública.

60
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t DE PRESSE

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o caminho da denúncia e a Secretaria de

Segurança Pública explicou bem todos os pontos.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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22104 _ OUARTA-FEIRA

Número de matérias: 7

Web: 4 Impresso: 2 rádio: 0 TV: 1

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:2069598&n:309572568&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Gl Tiragem: 0 Jornalista: Desconhecido Cidade: Araraquara

Título: MP pede apuração de supostos crimes de abuso de autoridade e lesão em abordagem

de mulher

An¿ilisc: A matéria é neutra. O Ministério Público pediu apuração da prisão de uma

administradora por estar em uma via pública durante a decisão de quarentena no munícipio de

Araraquara. No caso, ela acabou por morder uma das guardas, alegando que não conseguia

respirar ao ser imobilizada. A Secretaria de Segurança Pública não respondeu ao ser

questionada sobre a abertura de inquérito pela Polícia Civil.

Pontos positivos: A matéria é neutra. A Polícia Civil abriu inquérito para apuração dos fatos.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: A Secretaria de Segurança Pública poderia ter respondido ao

questionamento da reportagem.
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23104 _ OUINTA-FEIRA

Número de matérias: 3

Web: 2 Impresso: 0 rádio: 0 TV: I

Link:

isualizar

Veículo: R7 Tiragem: 0 Jornalista: Desconhecido Cidade: São Paulo, SP

Título: Morre primeiro guarda civil vítima de covid-l9 na cidade de São Paulo

Análise: A matéria é positiva. Morreu o primeiro Guarda Civil Municipal vítima do novo

coronavírus. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou que até 23 de abril havia

63 guardas afastados e dois foram diagnosticados com a covid-l9. A Secretaria de Segurança

Pública informou ainda que aproximadamente 790 policiais estavam afastados.

Pontos positivos: A matéria é neutra. Mostra que o primeiro Guarda Civil Municipal de São

Paulo foi afastado por estar contaminado pelo novo coronavírus e mostra ainda o número de

policiais.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos

Link:

1 860

Veículo: Record Tirasem: 0 Jornalista: Desconhecido Cidade: São Paulo, SP

Título: Chefe de facção criminosa que saiu por conta da COVID-19 fugiu

Análise: A matéria é negativa. Mostra que um chefe de facção criminosa foi para prisão

domiciliar por causa da covid-l9, quebrou a tornozeleira e fugiu. A Secretaria de Segurança

Pública do Paraná pediu a prisão definitiva do fugitivo.
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Pontos positivos: A matéria é negativa. Mostra que um chefe de facção criminosa fugiu, porém

informa que a Secretaria de Segurança Pública do Paraná pediu sua prisão definitiva.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos
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24104 _ SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 3

Web: 0 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link:

1 860

Veículo: Folha da Região Tiragem: 8000 Jornalista: Desconhecido Cidade: Araçatuba, SP

Título: Secretarios debatem isolamento e ampliação de leitos com prefeitos de SP

Análise: A matéria é positiva. Na reunião entre os secretários do governo paulista, foi debatido

com as cidades a importância de seguir os decretos e como o executivo está atuando nas

medidas de proteção. Ficou a cargo da Secretaria de Segurança Pública a fiscalização e

orientação sobre o isolamento social.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o comprometimento do Governo do Estado de

São Paulo com as medidas de distanciamento pelo novo coronavírus.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos

.-fr \

Aütachée
de presse

/rthúóe de Prwe Conn¡nla$o l¡de
Pnc¿ SantoAgostinho, T0,1ff andar

CE* 01533-070 - Faraíso,5ão kulo - 5PtonlLl rrrc¡r(iro inleq r¿ld;l tr
DD 

q$
os/02t2o2tL



t DEPRESSE -91

26t04 - DOMINGO

Número de matérias: 3

Web: 0 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:2069598&n:309572568&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Primeira Página Tiragem: 10000 Jornalista: Desconhecido Cidade: São Carlos,

SP

Título: Apreensões de armas crescem e roubos se mantém estáveis em São Carlos

Análise: A matéria é positiva. Mostra que aumentaram as apreensões de armas de fogo em São

Carlos. Foram 20 apreensões em março contra 5 em fevereiro. Os níveis de roubo se

mantiveram estáveis.

Pontos positivos: : A matéria é positiva. Divulga o balanço da Secretaria de Segurança Pública

sobre apreensões de armas.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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27104 _ SEGUNDA

Número de matérias: 3

Web: 3 Impresso: 0 rádio: 0 TV: 0

httns://book1. .hr/Vi sual i z ar I ?l'¡:20695 98&n:3 0 9 57 25 68&n:387 7 &omvc: 1 860

Link:

Título: O desafio da segurança pública

Anóliso: A matéria é negativa. Mostra que o Vale do Paraíba tem taxas cle homicíclio de 10

pessoas acada 100 mil habitantes. Foram 87 homicídios entre janeiro e março de2020, ficando

atrás apenas dacapital com 198 e da Grande São Paulo com 180.

Pontos positivos: A matéria é negativa. Mostra que os crimes de homicídios subiram no Vale

do Paraíba.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: A Secretaria de Segurança Pública deveria ter informado ações que

estava realizando para combater o crime na região.

Veículo: O Vale Tiragem: 20000

Preto, SP

Attacbée
de presse

Jornalista: Luciano Ramos Cidade: São José do Rio
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t DE PRESSE -ç1

28104 _ SEGUNDA

Número de matérias: 5

Web: 2 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link:

https://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b:2069598&n:309572568&p:3877&pmvc:1860

Veículo: RD Repórter Diário Tiragem: 0 Jornalista: Amanda Lemos Cidade: Santo André,

SP

Título: Isolamento social resulta na diminuição de 25,I8o/o dos roubos no ABC

Análisc: A matéria é positiva. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que os casos

de roubo caíram2s,lïo/o em março, no Grande ABC, se comparado com março de20I9. Foram

I.619 contra 2.164 do ano anterior.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra que os casos de roubo cairam no Grande ABC.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.

Link

h ://book1 877

Veículo ornal da Manhã Tiragem:16000 Jornalista: Luciana Ramos Cidade: Maríliao SP

Título: Estatísticas criminais reduzem em marco em Marília

Análise: A matéria é positiva. Segundo balanço da Secretaria de Segurança Pública diversos

crimes caíram na região de Marília em março. Homicídios caíram em 50o/o , trátfrco de drogas

em 48o/o, estupro 42,8o/o, fuitos I3,8Yo, mortes no trânsito l00o/o, roubo 18% em relação ao \
mesmo período de 2019.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra que a taxa de crimes caiu na região de Marília.
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Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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29104 _ OUARTA.FEIRA

Número de matérias: 4

Web: 2 Impresso: I rádio: 0 TV: I

Link:

09 3877

Veículo: Todo Dia Tiragem: 19000 Jornalista: Claudete Campos Cidade: Americana, SP

Título: Roubo de veículo cai I3Yo na Região

Análise: A matéria é positiva. O número de roubo de veículos na região de Americana caiu

l3Yo e o número de outros roubos caiu em 19ol0, segundo dados da Secretaria de Seguraîça

Pública.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra a queda no número de roubos na região de

Americana.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.

Link:

https ://book 1 .boxnet. com.brlVisualiz ar l?b:20695 98&n:3 0 957 25 68&.p:387 7 &pmvc: 1 860

Veículo: Barueri na Rede Tiragem: Jornalista: Luciano Campos Cidade: Americana, SP

Título: Morador denuncia omissão da PM em relação a comércios abertos

Análise: A matéria é neutra. Um morador de Barueri viu lojas de comércio não essencial abertas

no centro da cidade e relatou a dois policiais que nada ftzetam.
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Pontos positivos: A matéria é neutra. Mostra que a Secretaria de Seguranga Pública enviou

nota informando as ações para fiscalização do comércio, bem como a Prefeitura de Barueri.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos
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3OIO4 _ OUINTA.FEIRA

Número de matérias: 8

Web: 2 Impresso: 6 rádio: 0 TV: 0

Link:

https://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b=2069598&n=309572568&n=3877&pmvc=18

60

Veículo: Tribuna do Norte Tiragem: 2000 Jornalista: Desconhecido Cidade:

Pindamonhangaba, SP

Título: Pinda apresenta queda em todos os índices de criminalidade

Análise: A matéria é positiva. Informa que ataxade criminalidade caiu em Pindamonhangaba.

Foi registrado apenas um homicídio e a taxa de furtos caiu 38o/o em comparação ao mesmo

período do ano passado.

Pontos positivos A matéria é positiva. Mostra que os índices de criminalidade caíram em

Pindamonhangaba.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brA/isualizar/?b=2069598&n=309572568&rr=3877&nmvc=18

60

Veículo: Jornal do Butantã Tiragem: 100000 Jornalista: Desconhecido Cidade: São Paulo'

SP

Título: Assaltos e firtos aumentam na região

Análise: A matéria é negativa. Com as ruas vazias pelo isolamento social, moradores do alto

de Pinheiros e região relataram aumento de assaltos e firtos.

\
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01/05. SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web: 0 Impresso: 1 rádio: I TV: 0

Link:

1 1 1

11

veículo: Jornal Tribuna, Rádio CNB, Folha de S. paulo Tiragem: 5000, 0, 1g6000

Jornalista: Patrícia Pasquini cidade: são paulo, Ribeirão preto

Título: Casos de roubos e furtos caem e número de homicídios aumenta em Rp; Governo de

São Paulo vai fazer testes rápidos para o Coronavírus; SP vai expandir testagem para presos e

parentes de pacientes

Análise: A matéria é positiva. O conteúdo mostra tanto pontos positivos como pontos negativos

em relação a dados estatísticos da informada. O contra que temos na matéria é o índice dos

Homicídios que aumentaram mediante a pandemia já os pontos a favor é a redução de roubos

e furtos tanto nas estradas por motivos de ausência de veículos e entre outros, ou seja, as

informações é de extrema relevância; A matéria é positiva. As informações foram clara e
rápidas e deixando dúvidas às claras obtivemos grandes pontos importantes para a população e

isso trouxe riqueza a matéria. A terceiro matéria traz pontos a serem positivos para expandir

testes da COVID-I9.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso com a população visando realçar

as informações alarmantes. A matéria sendo da mesma nomenclatura, (positiva) faço das

palavras da matéria anterior para essa também; A última matéria traz pontos bastante relevantes,

podendo assim informar a população dos avanços da COVID-19. (matéria positiva)

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem

Sugestão de estratégia: Os conteúdos foram direto ao ponto, sendo assim, nada aressaltar

I

\
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t DE PRESSE -ç1

O4l05 . SÁBADO

Número de matérias: 2

Web: 0 Impresso: 1 rádio: 0 TV: I

Link

Veículo: Globo NewsTiragem: 0 Jornalista: Desconhecido Cidade: São paulo

Título: Documento propõe medidas para ajudar no combate ao covid-I9

Análise: A matéria é positiva. Mostra o compromisso do órgão com a região, além de monetizar

um documento que propõe a trazer a recursos e medidas cabíveis para melhoria da população,

como por exemplo: medidas para casos de violências domésticas, onde houve avanço nesse

período de pandemia.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso do órgão com a região, além de

corrigir o erro da falta de comando do órgão.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Houve um relevância na matéria, ela poderia trazer especialistas para

explanar amatéria.
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t DE PRES5E -q1

05/05 - TERCA.FEIRA

Número de matérias: 2

Web:0 Impresso: 2 rádio: 0 TV:

0

Link

https://bookl.boxnet.com.brA/isualizar/?b:2069598&n:317842301&p:3877&pmvc:1860:

Veículo: Primeira Página, Folha Ribeirão Pires Tiragem: 10000, 15000 Jornalista:

Desconhecido Cidade: São Carlos, Ribeirão Pires

Título: Sem EPIs adequados, GMs estão expostos ao Covid-l9; Rio Grande da Serra fecha

primeiro trimestre com apenas dois casos de roubo de veículo

Análise: A matória é positiva. A primeira matéria mostra o colnplomisso tlo órgão (SSP) com

a região. As estatísticas encontradas no texto fazem com que a população de Rio Grande da

Serra vejamos o avanço de melhoria nos casos de roubos e furtos. As medidas após pandemia

tomadas, foram para garantir a estabilidade do vírus e manter atendimento efetivo para a

população; Nesta outra análise não tivemos o mesmo ensejo às informações se encontram claras

e bem estruturadas, no entanto houveram posicionamentos negativos da prefeitura de São

Carlos (SP).

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra informações ao longo de trimestre referente a

pandemia, onde trouxe resultados relevantes; Entretanto a matéria seguinte informa a falta de

EPI para assistenciar pessoas que atuam na linha de frente ocorrendo assim riscos ao contágio

do Coronavírus.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem diante da 1o matéria, porém segundo dados da

segundo matéria há riscos de imagens em relação a prefeitura de São Carlos (SP), pois não

houve assistência necessaria para aqueles que se encontram na linha de frente

Attachée
de presse
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t DE PRESSE 4 -91

Sugestão de estratégia: Ambas matérias tiveram um conteúdo condensado a ser

comparlilhado, porém houve a necessidade de realizar entrevistas e debates para enriquecer as

informações.

06/05 - OUARTA-FEIRA

Número de matérias: 6

\ileb: 5 Impresso: 0 rádio: 1 TV: 0

Link

https://bookl.boxnet.com.br/V'isualizar/?b=2069598&n=318175239&n=3877&nmvc=18

úgi

Veículo UOL Notícias, IG, R7.com Tiragem: 0 Jomalista: Cristiani Aranha

Cidade: São Paulo

Título: SP terá mutirão para morador de rua tirar RG e acessar auxílio federal; Doria anuncia

mutirão para que moradores de rua recebam auxílio de R$ 600; Doria decreta luto oficial

enquanto durar pandemia em São Paulo.

Análise: A matéria é positiva. Mostrando o comprometimento do governador com a população

durante ao período de pandemia; Ao entender a situação govemador de São Paulo realiza

medidas que vão fazer com que pessoas tenham acesso ao Auxílio Emergencial durante essa

pandemia, sendo assim, conseguimos ver que o órgão estatal trouxe soluções durante a

pandemia; A matéria é positiva. Mostra o comprometimento a melhoramento para os serviços

básicos tanto de saúde, pois houve retrocessos ocasionando a urgência de isolamento.

Pontos positivos: A matéria é positiva. O governador não só nos traz a empatia diante dessa

pandemia, mas nos mostra informações de cunho relevante; Segundo a matéria o govemo de "\-..
SP traz soluções e medidas em meio a pandemia, ocasionando um ponto positivo a matéria;

Com certeza é uma matéria positiva, porém em certos aspectos afetados durante apandemiafaz

Aütachée ÁtÞúóB de PIE6o Cornunkafro Llda.

P¡aça SantoAgostinhc 70, 1ff andar

CEP 01533-070 - Faraiso, São hulo- 5P
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com resquícios de retrocessos no avanço da saúde..

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem

Sugestão de estratégia: Realizando a análise da notícia vemos que ela abrangeu pontos que

ftzeram ter informações que chegassem a todos, sendo assim, não há necessidade de

prolongamento ao conteúdo; A matéria em si é muito bem estruturado, porém vejo a
necessidade de algo como entrevista ou perfil dos moradores de rua; Com certezapoderia trazer

histórias reais para compor a matéria para ocasionar outra perspectiva de conteúdo.

\
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06/05 - OUARTA.FEIRA

Número de matérias: 3

Web: 3 Impresso: 0 rádio: 0 TV: 0

Link

&

Veículo: Rádio cBN, Jornal Piracicaba, R7.com Tiragem: 0,6200,0 Jornalista:

Cristiani Aranha Cidade: São Paulo

Título: SSP afirma que tem adotado medidas de proteção aos policiais; São Paulo registra4Tyo

na taxa de isolamento na última terça-feira; Poupatempo de SP terá serviços online para evitar

aglomeração;

Análise: A matéria é positiva. Governador de São Paulo não só mostrou comprometimento com

a população, sendo a matéria analisada, mas se compadeceu e trazendo um estado de luto

durante a pandemia, sendo assim, consideramos um poder sobre as int'ormações passadas;

Diante das medidas realizadas pelo Governo de São Paulo, SSP também agiu em prol a

segurança durante a pandemia, fazendo com que Policiais Civis sejam contratados para melhor

atendimento a população e realizando todas as medidas de prevenção, sendo assim, podemos

considerar a matéria positiva; A matéria é positiva, Mostra que o compromisso com as mídias

para facilitar o facil acesso da sociedade alavancou.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Não só houve informações das medidas implantadas,

mas houve comprometimento e sentimentos quanto nação diretamente do Governo de São

Paulo; A matéria é positiva, pois SSP atuou de forma eftcaz na segurança de São Paulo na

pandemia; A matéria é positiva. É mostrado o compromisso do digital com a população.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem

Sugestão de estratégia: As informações então com bastante sólidas, sendo assim, a falta de

detalhes se faz presente, a assessoria deveria se atentar a isso; As informações foram bem

explicadas e atendidas pela assessoria; A assessoria poderia ter a sensibilidade de mostrar os

demais veículos que também foram

\\.¡s\

I
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t DE PRESSE

O7IO5 - OUINTA.FEIRA

Número de matérias: 7

\ileb: 1 Impresso: 4 rádio: I TV: I

Link

1 77

Veículo são Paulo News, Rádio cBN, Rede TV Tiragem: 100000, 0, 0 Jornalista:

Cidade: São Paulo

Título: Governo de São Paulo decretou luto oficial pelas vítimas da COVID-I9; O Estado de

São Paulo registrou mais de 3 mil mortes por COVID-19; Flexibilização para abertura do

comércio depende de isolamento.

Análise: A matéria é positiva. Nos mostra dados, bases e estatísticas dos casos de COVID-19

para conscientizar a população. Em todas as matérias que nos trouxe clarezae as necessidades

das medidas provisórias.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso do órgão com a região,

pautando pontos essenciais.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem

Sugestão de estratégia: A estrutura do conteúdo está boa, sem ressalvas.
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08/05 . SEXTA.FEIRA

Número de matérias: 3

Web: I Impresso: 0 rádio: 2 TV: 0

Link

Veículo Rádio CBN, Epoca Online, Rádio Cruzeiro Tiragem: 0

Jornalista: Cássia Godoy Cidade: Sorocaba/Sp, São paulo

Título: Uso de máscara de proteção é obrigatório no estado de São Paulo (Nota da Secretaria

de Segurança Pública do Estado de São Paulo); Quem está por trás da turma dos protestos anti

democracia de Brasília; Entrevista com a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência,

Célia Leão.

Análise: A matéria é positiva. O Conteúdo não só mostra a preocupação diante da pandemia,

mas instrui a população com o cuidado com as máscaras para saúde e cria o alerta para aqueles

ainda que se encontram em desobediência em questão do uso preventivo; Analisando os fatos

que foram colocados em pauta vimos a necessidade de que mesmo que pessoas fisicas estejam

um pouco fora da linha de risco elas sejam tratadas de formas iguais, fazendo com que elas se

sintam acolhidas em meio a pandemia e trazendo a readaptação para as mesmas; O análise do

levantamento de grupos que se encontram por trás de protestos anti democráticos no palácio da

alvorada faz com que haja bastante discordância entre posições políticas.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso do órgão com a região, além de

corrigir o erro da própria população diante as medidas de prevençáo d,apopulação; A matéria é

positiva. A locução passa pontos fortes diante da pandemia em relação a pessoas físicas

ftazendo a luz aquilo que necessita ser tratado; A matéria é positiva, pois traz clareza das

vertentes.

'.\
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Riscos à imagem: Há riscos de imagens. Por conta de alguns os países têm uma imagem ruim

de certas atitudes;

Não há risco de imagens.

Sugestão de estratégia: A pauta muito bem estruturada, mas creio que era necessário

profundidade; Pauta bastante estruturada, sendo assim, não há pontos a informar; Durante o

conteúdo informativo vejo que a assessoria não obteve depoimentos do próprio presidente de

forma claro quanto a isso, vejo a necessidade de debates e entrevistas para frazer riqueza ao

texto.
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09/05 - SÁBADO

Número de matérias: 3

'Web: 2 Impresso: I rádio: 0 TV: 0

Link

1

Veículo: Diário do Grande ABC, Diário Online Tiragem: 48000, 0

Jomalista: Raphael Rocha Cidade: Santo André

Título: Governo do Estado diminui número de delegados de plantão em Diadema; policiais

Civis reclamam de dificuldades para realizar testes de Covid-19

Análise: A matéria é positiva. O conteúdo mostra tanto pontos positivos como pontos negativos

em relação a dados estatísticos da informada. O contra que temos na matéria é o índice dos

Homicídios que aumentaram mediante a pandemia já os pontos a favor é a redução de roubos

e furtos tanto nas estradas por motivos de ausência de veículos e entre outros, ou seja, as

informações são de exttema relevância; A matéria é positiva. As informações foram clara e

rápidas e deixando dúvidas às claras obtivemos grandes pontos importantes para a população e

isso trouxe riqueza a matéria. A terceiro matéria traz pontos a serem positivos para expandir

testes da COVID-19.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso com a população em meio a

pandemia.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Em relação a situação relatada era necessário entrevistas com os quais

estamos abordando, para que houvesse profundidade.
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10/0s - DoMrNGo

Número de matérias: 2

Web: I Impresso: I rádio: 0 'l'V: 0

Link

h 123 vc:l

Veículo: Correio Popular Tiragem: 42000 Jornalista: Alenita Ramiriz

Cidade: Campinas

Título: Policiais trabalham desprotegidos

Análise: A matéria em si traz pontos positivos, no entanto há mais pontos negativos em relação

a falta de medida de proteção com Policiais Civis que se encontram na linha de frente, mesmo

o órgão SSP alegar estar disponibilizando as devidas necessidades para uso diario no trabalho

esses recursos ainda se encontram escassos.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso que obtcm com os trabalhadores

com a linha de frente, mas coloca em pauta o trabalho da SSp.

Riscos à imagem: Os riscos a imagem são voltados para a SSp.

Sugestão de estratégia: Matéria bem estruturada e fundamentada, porém poderia aprofundar

para deixar o leitor mais instigado a leitura.

-\
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11/05. SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias: 4

Web: 3 Impresso: I rádio: 0 TV: 0

Link

1
1

Veículo: Diário de s. Paulo Tiragem: 0 Jornalista: Desconhecido cidade:
São Paulo

Título: Coronavírus matou 30 policiais em quatro dos estados mais afetados

Análise: A matéria é positiva. Mostra o compromisso de trazer a realidade sobre a pandemia

em principal aqueles que estão em postos da linha de frente.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Não só mostra em si os casos, masfraza relevância dos

números e preocupações diante a pandemia.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Matéria muito bem estruturada, porém se houvesse entrevistas e

debates com os próprios civis que se encontram passando por tais situações daria um realce a

notícia.

Aütachée
de presse

Athúóe ds Pmso Csm¡nkaÉo ttda.
PnCa SantoAgostinho, T0 1ff andar
CEÊ 01533-070 - Faraiso, São ftuto - SP

Òß

cünlU rÌr(J(n0 ¡ntat¡t¿Jdô v6 09102/2021
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12i05 . TERCA-FEIRA

Número de matérias: 5

Web: '2 lmpresso: 2 rádio: 0 TV: I

Link :

ttps://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b=2069598&n=317130571&p=3877&pmvc=1860

l_

https://bookl.boxnet.com.brA/isualizar/?b=2069598&n=317132411&p=3877&pmvc=18

Égi

httns://bookl.boxnet.com.brA/isualizar/?b=2069598&n=317074523&p=3877&pmvc=18

60

Veículo: CNN Brasil, Estado de Minas Tiragem: 0, 80000 Jornalista:

Cidade: São Paulo, Belo Horizonte

Título: Casos de roubos e furtos caem e número de homicídios aumenta em RP; Governo de

São Paulo vai fazer testes rápidos para o Coronavírus; SP vai expandir testagem para prcsos c

parentes de pacientes

Análise: A matéria é positiva.A matéria nos mostra medidas previstas sobre o comércios não

essenciais e informam para que haja prevenção diantes da pandemia, pois novos casos

alavancaram e por isso a necessidade do isolamento social. As informações não foram somente

dadas as capitais, mas houve alarmes para outras cidades/países com base de dados e

estatísticas, no qual tiveram uma estrutura bem condensada. A matéria é positiva. As

informações colocadas em pauta referente ao lookdown são bem estruturadas.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Ambas mostram compromisso com aclarezadiante da

pandemia.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Matérias bem estruturas, sendo assim, nada a alavancar. -\
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13/05 - OUARTA.FEIRA

Número de matérias: 3

Web: 0 lmpresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link

I

Veículo: Diário do Grande ABC, Jornal da TV Cultura, CNN Brasil Tiragem: 48000, 0, 0

Jornalista: Bia Moço, Giovanna Bronze eidade: São paulo

Título: COVID-l9 mata mais em 50 dias que homidício em um ano todo; LOCKDOWN: O

isolamento controlado não é suficiente para conter o vírus; Desde domingo, Parâ jáaplicou 501

multas por descumprimento de lockdown

Análise: A matéria é positiva, Mostra o comprometimento e cuidado nas bases de análises

quanto às mortes que obtivemos tanto pelo COVID-I9, quanto por Homicídios, deixando dados

que transparecem a gravidade da doença; A matéria é positiva. O compromisso com a clareza

de informações de várias fontes faz com que a matéria crie relevância, pois trás um ar de

responsabilidades ao extrair os fatos; A matéria é positiva, Mostra as informações de forma

direta e clara, não obtém rodeios.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso com a população visando realçar

as informações alarmantes. A matéria sendo da mesma nomenclatura, (positiva) faço das

palavras da matéria anterior para essa também; A última matéria traz pontos bastante relevantes,

podendo assim informar a população dos avanços da COVID-l9. (matéria positiva)

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.; Na segunda matéria tivemos nuances para riscos

de imagens, mediante a informações colocadas em pauta pelo Jornal da Cultura; Na terceira

matéria, não há riscos de imagens.
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t DE PRESSE 41

Sugestão de estratégia: A assessoria de imprensa deveria ter a sensibilidade de casos reais

(munícipes) para amatéria, podendo ser utilizada como entrevista ou citações;

Para melhoramento a pontos que poderiam ser utilizados como entrevista ou debates com o

próprio Ministério da Saúde; Diante da análise da matéria há pontos que são claros e diretos,

porém averiguando a matéria era necessário profundidade, a fim de deixar o leitor mais

instigado a leitura.
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13/05 - OUARTA FEIRA

Número de matérias: 3

Web: I Impresso: 0 rádio: I TV: I

Link

1

Veículo: Diário do Grande ABC, Jornal da TV Cultura, CNN Brasil

Jornalista: Bia Moço, Giovanna Bronze Cidade: São paulo

Tiragem:

48000,0,0

Título: Adpesp questiona testes apenas em policiais militares; A Justiça colocou no banco dos

réus manifestantes que ameaçaram um ministro do Supremo.

Análise: A matéria é positiva, Mostra questões de saúde para aqueles que estão na linha de

frente e atuam na frente de uma igualdade para todos as classes trabalhistas; A matéria é

positiva. Segundo informações passadas pelo Jornal O Sul, houveram acusações apresentadas

pela irresponsabilidade de manifestante em meio a pandemia e diante dos fatos tiveram medidas

que veio a ser necessária a ser aplicada, havendo assim uma resoluçáo efrcazdo caso.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Segundo ADPESP nos mostra o compromisso e

preocupação com profissionais que atuam na linha de frente da COVID-I9, além de debater e

alegar condições dignas aos trabalhadores; A matéria é positiva, Trouxeram resoluções eficazes

em meio a pandemia.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: A assessoria de imprensa poderia trazer profundidade a matéria ou

informações precisas da solicitação; Segundo o veículo que reportou as informações poderia

trazer debates e entrevistas que apresentariam estímulos ao leitor.
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14105 - OUINTA FEIRA

Número de matérias: 5

\ileb: 3 Impresso: 0 rádio: 2 TV: 0

Link

18

Veículo: Rádio CBN, CNN Brasil Tiragem: 0

Jornalista: George Arauanis, vagner salustian cidade: Rio de Janeiro

Título: Polícia Civil de SP tem 225 policiais afastados por Covid-l9; SECRETÁRIODE

DESENVOLVIMENTO. MARCO VINHOLI. RESPONDE AO OI OS DESAFIOS DO

CONDEMAT NA LUTA CONTRA 0 COVID-l9; Acidentes com feridos diminuem 72%o;

Com 15 novos casos de Covid em24h, região já tem 276'positivos'; Quase 800 policiais de

SP estão afastados por suspeita de coronavírus.

Análise: A matéria é de cunho positivo. a base delas vem trazenclu urrra construção de

informações relevantes tanto para o cuidado da população, quanto para aeconomia e govemo.

As medidas colocadas são pautadas para reduzir os casos de COVID- 19, sendo assim, há nucleo

de reuniões, pautas tanto para o social como privado; As medidas teve um avanço de redução

em casos de acidentes, mas o mesmo tempo chega a subir números de casos do coronavírus. O

seguimento das matérias se encontram na mesma linha de raciocínio.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso com a população visando realçar

as informações alarmantes. A matéria sendo da mesma nomenclatura, (positiva) faço das

palavras da matéria anterior para essa também; A última matéria traz pontos bastante relevantes,

podendo assim informar a população dos avanços da COVID-I9. (matéria positiva)

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Todos os conteúdos analisados obtém relevâncias, porém houve a

necessidade de enriquecê-las no aspecto de relatos pessoais de cada indivíduo.
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I4IO5 - OUINTA FEIRA

Número de matérias: 3

Web: 0 lmpresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link

312 1

Veículo: Rádio CBN, CNN Brasil Tiragem: 0 Jornalista: Desconhecido

Cidade: São Paulo

Título: Homens são presos após vender testes para Covid-19 nazonaLeste; Violência contra

mulher aumenta durante a quarentena do coronavírus no estado de São Paulo; Com a queda

brusca na arrecadação por causa da quarentena, o governador de São Paulo João Doria assinou

hoje dois decretos relativos a questão orçamentaria; Policiais Civis de São Paulo vão à Justiça

por testes de Covid

Análise: A matéria é positiva. Mostra o compromisso de expor os crimes que foram adaptados

por conta da pandemia pelos criminosos, onde envolve todas as cargas de EPI e junção de carga

monetária, ou seja, com esses atos serão necessários medidas drásticas para reversão de casos

que se encontram diários; Durante o período da pandemia houve também um crescimento de

32o/o de agressões domésticas e que por meio dos casos mais de 1934 ações foram colocadas

em prática; Ambas matérias continuam com pontos positivos a serem apresentados, pois o
governo nos mostra corte de gastos desnecessários e nos mostra dados e bases estatísticas

sólidas para tal decisão.

Pontos positivos: A matéria é positiva. O elo que estamos avistando nos conteúdos são

informações sólidas e bem fundamentadas para a população.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: Em alguns conteúdos mesmo sendo bem fundamentados poderia ser \.''
um pouco mais aprofundado paratrazer iqueza aos ouvintes e leitores.
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15/05. SEXTA FEIRA

Número de matêrias: 6

Web: 3 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link

J

Veículo: Todo Dia, Diário Comercial, Rádio Jovem pan Tiragem: 19000, 0, 0

Jomalista: claudete campos, Thiago ubeneich cidade: campinas, São paulo

Título: Começa testagem em policiais civis e militares; Polícia Civil já tem 150 agentes com

suspeita de coronavírus; Entrevista com o Diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas;

Destaques do Jornal da Manhã.

Análise: A matéria é positiva. Mostra o compromisso de trazer matérias com fundamentos de

pesquisas, pois diante da pandemia houveram questionamentos sobre teste de vacinação e fälta

de proteção a linha de frente, assim, deixando a desejar; Durante esse processo de isolamento,

houveram medidas como auxílio emergencial para população como um benefício do governo

para aqueles que estão sem cargos em empresas; No entanto houveram situações que não só

abrangeram a pandemia, mas casos em relação ao governo e amazõnia.

Pontos positivos: A matéria é positiva. Mostra o compromisso do órgão organizacional para

colocar em práticas medidas drásticas diante da pandemia; A matéria positiva, Mostra a
relevância e foco não só em conteúdos da pandemia, mas situações de amazônia e governo.

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem.

Sugestão de estratégia: No conteúdo do modo geral haveria a necessidade de ser algo mais

voltado a entrevista ping-pong.
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15/05 - SEXTA.F'EIRA

Número de matérias: 6

\ileb: 4 Impresso: 0 rádio: 2 TV: I

Link

Veículo: Globo News, UOL Notícias, GI/ Nacional, O Imparcial Tiragem: 0

Jomalista: Desconhecido Cidade: São Paulo, São Luiz

Título: SP faz testagens de Covid-l9 em policiais; São Paulo inicia testes para pacientes com

sintomas leves da covid-l9; Preso com suspeita de coronavírus foge de hospital em Taubaté,

SP: Vizinhos contra violência doméstica.

Análise: A matéria é positiva. Mostra o compromisso do órgão com a região com o início dos

testes rápidos da COVID-19 para identificação da curva de contágio; A matéria é positiva, as

bases e estáticas sobre os casos de coronavírus afirmam a necessidade de um novo recursos em

combate, pois o aumento do contágio na população vem crescendo; A matéria é positiva, pois

houve ampliação em de medida de cárceres privados que se encontram hospitalizados para que

não haja fuga; Vendo o conteúdo nos trouxe aclareza de várias situações, nos quais houveram

situações de violência doméstica, mas dados mostram a melhoria com as medidas colocadas

pelo governo a fim de ajudar pessoas que passam por essas situações.

Pontos positivos: A matéria é positiva. No contexto amplo e geral das matérias elas trazem um

conteúdo que agem não só colocando informações, mas trazem ações para transformar certos

casos

Riscos à imagem: Não há riscos de imagem. \
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Sugestão de estratégia: Diante dos conteúdos ricos era necessário obter entrevistas paru dar

profundidade, a fim de dar ao leitor uma vontade maior e trazer a realidade de forma

humanizada.

1615 _SÁBADO

Número de matérias: 2

'Web: 1 Impresso: 1 rádio: 0 TV: 0

Link:

https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:320741156&p:1377&pmvc:1860

Veículo: O Imparcial Tiragem: 7000 Jornalista: não identificado Cidade:

Presidente Prudente (SP)

Título: SP reforça ação para vítimas cle violência cloméstica

Análise: Com chamada de cupa, matéria traz o crescimento de denúncias de violência

doméstica em Presidente Prudente. Segundo o jornal houve um aumento nos últimos dois anos

de 39o/o em abertura de inquéritos de violência doméstica. A matéria traztambém a informação

de que o governo de São Paulo determinou que as Delegacias de Defesa da Mulher passassem

a registrar eletronicamente os casos de violência doméstica, que cresceu durante a pandemia. O

serviço online está ativo desde 3 de abril e possibilita que a mulher realize a denúncia pelo site

www.delegaciaeletronica.policiacivil. sp. gov.br

Pontos positivos: Matéria demonstra ação do governo para inibir este tipo de delito

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Governo deve divulgar endereço eletrônico de maneira ampla.
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Link:

Veículo: Gl Nacional Jomalista:não identificado Tiragem: 0 Cidacle: São Paulo (Sp)

Título: Polícia prende dois homens que fizeram manifestação contra o ministro Alexandre de

Moraes em São Paulo

Análise: Dois apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que participaram de

manifestação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foram

transferidos nesta segunda-feira (18) para o Centro de Detenção Provisória de Diadema, no

ABC paulista, segundo a secretaria da Administração penitenciária.

Antonio Carlos Bronzeri e Jurandir Alencar foram presos preventivamente neste sábado (16)

pelos crimes de desobediência, descumprimento de medida sanitaria preventiva e incitação ao

crime.

Os dois participaram de um protesto no dia 2 de maio em frente ao prédio do ministro, em São

Paulo. Na última terça-feira (12), Antonio Carlos Bronzeri e Jurandir Alencar viraram réus por

ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego.

As prisões foram decorrentes de investigação da Polícia Civil em novo inquérito policial. Eles

descumpriram medidas cautelares quando foram presos pela primeiravez. Eles não podiam sair

de casa e foram vistos nas ruas em uma manifestação de caminhoneiros contra a quarentena

imposta no estado de São Paulo.

Matéria traznotada SSP-SP sobre as prisões

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaação daáreade comunicação.
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1715 . DOMINGO

Número de matérias: I

Web: lmpresso: I rridio: TV

Matéria divulgada hoje tem teor neutro para o governo de S. Paulo. Apesar do tema crítico,

O Estado não é mencionado.

Link:

1 l?b:2

Athúúe de Pr€se Connrnkafro lffa.
Praça SantoAgostinhe 70 1ü andar
CER 01533-070 - Faraíso, 5ão ftulo - 5P

.\

Kr'?'?""d

0\

Veículo: Folhade S. Paulo Tiragem: 186000 Jornalista: Cidade: São paulo (Sp)

Título: Equipes de testagem são detidas e agredidas pela Polícia de diversos estados.

Análise: Com chamada de capa, matéria traz agressões sofridas por equipes de pesquisa. O

Estado de S. Paulo não é mencionado

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Assessoria de Comunicação deve acompanhar o assunto.
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18i5 - SEGUNDA.FEIRA

Número de matérias: 2

\ileb: I lmpresso: I rádio: 0 TV: 0

As duas matérias divulgadas hoje têm padrão neutro e não exigem ações da area de

Comunicação do governo. A TV Bandeirantes exibiu matéria ao vivo no programa Aqui na

Band onde discutiu, em especial, o uso da hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-l9.
Nã houve contraponto sobre a eficâcia do medicamento. O médico Sergio Cimmerman alertou

sobre a importância do isolamento social.

Link:

('

(

{

br
(

(

(

Veículo TV Bandeirantes/ Aoui na Tirasem: 0 Jornalista: Nathalia Batista

Cidade: São Paulo (SP)

Título: Convidados discutettr sobre as pesquisas, medicamentos e vacinas contra a COVID-19

Análise: A infectologista Nise Yamaguchi comentou sobre o protocolo, as discussões e

pesquisas sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19. O toxicologista

Anthony Wong defendeu o uso da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com sintomas

leves ou moderados da COVID-I9. O General médico da defesa civil do Amapá, Dr. pedromar

Valadares, falou sobre protocolo de uso da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19 no

Estado do Amapá. Âncora Nathalia Batista comentou sobre as medidas de isolamento

realizadas em São Paulo. O infectologista, Sérgio Cimmerman comentou sobre a importância

do isolamento social e disse que é a única medida de embasamento científico que é eficiente no

combate ao Coronavírus. Também falou sobre um possível lockdown na Cidade de São paulo

e citou que é fundamental o trabalho da secretaria de segurança pública nos primeiros dias de

execução das medidas de restrições do lockdown.

Pontos positivos: Não há \

Riscos à imagem: não há

sugestão de estratégia: Não é necessári a ação da ërea de comunicação.
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Link

t1

veículo: Gl Nacional Tiragem: 0 Jornalista: cidade: são paulo (sp)

Título: Apoiadores de Bolsonaro que fizeram ato contra Alexandre de Moraes são transferidos

para presídio em SP

Análise: Dois apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que participaram de

manifestação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foram

transferidos nesta segunda-feira (18) para o Centro de Detenção Provisória de Diadema, no

ABC paulista, segundo a secretaria da Administração penitenciária.

Antonio Carlos Bronzeri e Jurandir Alencar foram presos preventivamente neste sábado (16)

pelos crimes de desobediência, descumprimento de medida sanitária preventiva e incitação ao

crime.

Os dois participaram de um protesto no dia 2 de maio em frente ao prédio do ministro, em São

Paulo' Na última terça-feira (12), Antonio Carlos Bronzeri e Jurandir Alencar viraram réus por

ameaça, difamação, injúria e perturbação do sossego.

As prisões foram decorrentes de investigação daPolícia Civil em novo inquérito policial. Eles

descumpriram medidas cautelares quando foram presos pela primeiravez. Eles não podiam sair

de casa e foram vistos nas ruas em uma manifestação de caminhoneiros contra a quarentena

imposta no estado de São Paulo.

Matéria traznotada SSP-SP sobre as prisões.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

sugestão de estratégia: Não é necessári a ação da ënea de comunicação(
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19/5 - TERCA.FEIRA

Número de matérias: 5

Web:2 Impresso: 2 rádio: TV

O envio de equipamentos para o Estado do Pará é a pauta positiva do dia. As demais são neutras,

umavez que não têm relação com o govemo paulista ou há posicionamento da pasta envolvida.

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:32l29l09lep:3877&pmvc:1

Diário do Pará Tiragem:41000 Jornalista:nãomencionado

Cidade: Betém (SP)

Título: Mais de 350 pessoas se recuperaram da doença no Estado

Análise: Retranca na matéria com chamada de capa sobre os índices de lockdown em Belém

traz a chegada de 50 respiradores ao Estado enviados pelo governo paulista.

Pontos positivos: Demonstra a preocupação do govemo do Estado de S. Paulo com a
preservação da saúde de todos os brasileiros.

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Assessoria deve divulgar a entrega de equipamentos aos veículos dos

Estados que recebam as remessas.

Link:https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:3 2123522I&p:3877&pmvc:1

860

Veículo: Correio Braziliense Tiragem: 68000 Jomalista: Cidade: Brasília

(DF)

Título: Vulneráveis dentro e fora da cela

Análise: Com chamada de capa, matériatrata de manifestação de agentes penitenciários em

Brasília. Não há menção ao governo do Estado de S. Paulo.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: não há \

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaação daáneade Comunicação.
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Link:htçs://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:321368013&p:3877&pmvc:l

TV Globo / SP1 Tiragem: 0 Duração: 44s Jornalista: Cesar Tralli

Cidade: São Paulo (SP)

Título: Levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, aponta que 12 presos

de São Paulo, já morreram com o novo Coronavírus

Análise: Em todo o Brasil são 490 casos suspeitos e 32 mortes de detentos pela Covid-19, ou

seja, quase 40%o das mortes de presidiários do Brasil foram no Estado de São Paulo. 10

funcionários do sistema prisional paulista também moneram com a doença, de acordo com a

Secretaria da Administração Penitenciária. Foi exibido o trabalho de higienização dos presídios

e dos carros que fazem transporte de preso.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Assunto com víes negativo

sugestão de estratégia: Área de comunicação deve monitorar o assunto.

Link:https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:321476065&p:3877&pmvc:I

860

Veículo: CNN Brasil Online Tiragem: 0 Jornalista: Cidade: São Paulo (SP)

Título: Ao menos 11 cidades do litoral de SP terão acessos com bloqueios no megaferiado

Análise: Nos bloqueios estarão agentes de saúde das prefeituras, guarda civil dos municípios,

agentes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da Polícia Militar e da Polícia

Rodoviária Estadual. Prefeitos do litoral paulista manifestaram publicamente a preocupação

com os riscos de espalhar o coronavírus.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve monitorar o assunto.

860
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Link:

htþs://bookl.boxnet.com.brlvisualizarl?b:2069598&n:321386555&p:3877&pmvc:1g60

Veículo:folhadaregiao.com.br Tiragem: 8000 Audiência: Jomalista:não

identificado Cidade: Araçatuba(SP)

Título: Ocorrências de casos de menor gravidade devem ser feitas eletronicamente

Análise: Desde a primeira quinzena de março o registro de boletins de ocorrência de roubo ou

furto de veículo; furto ou perda de documentos; telefone celular e placa de veículos; roubo de

documentos ou objetos; injúria, calúnia ou difamação; acidente de trânsito sem vítimas,

desaparecimento de pessoas; encontro de pessoas desaparecidas; furto de fios e cabos em via
pública, violência doméstica e relacionados à Depa (proteção animal) deve ser feita pela

Delegacia Eletrônica. Para registrar a ocorrência é preciso que o autor do boletim esteja munido

com todas as informações relevantes para o caso, tais como informações pessoais da vítima,

local da ocorrência, descrição do fato e características de outros eventuais envolvidos.

Pontos positivos: Demonstra atenção com a saúde do cidadão.

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Governo deve divulgar endereço eletrônico de maneira ampla.
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Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisuali zarl?b:2069598&n:3 21653480&p:3877&.pmvc:1

Tiragem: 0 Jornalista: Cidade: Araçatuba (Sp)

Título: SP reforça ação paravítimas de violência doméstica

Análise: O governo de São Paulo determinou que as Delegacias de Defesa da Mulher passem

a registrar eletronicamente os casos de violência doméstica, que cresceu durante a pandemia. O

serviço online está ativo desde 3 de abril e possibilita que a mulher realize a denúncia pelo site

www.delegaciaeletronica.policiacivil. sp. gov.br

Pontos positivos: Matéria demonstra ação do governo para inibir este tipo de delito

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Governo deve divulgar endereço eletrônico de maneira ampla.

Link:https://bookl .boxnet.com.brA/isuali zarl?b:2069598&n:321698880& p:3877 &,pmvc:1

860

Veículo: Jornal da Franca_ Tiragem: Desconhecida Jornalista: Cidade:

Franca (SP)

Título: SP reforça ação para vítimas de violência doméstica

Análise: O govemo de São Paulo determinou que as Delegacias de Defesa da Mulher passassem

a registrar eletronicamente os casos de violência doméstica, que cresceu durante a pandemia. O

serviço online está ativo desde 3 de abril e possibilita que a mulher realize a denúncia pelo site

www.delegaciaeletronica.policiacivil. sp. gov.br

Pontos positivos: Matéria demonstra ação do governo para inibir este tipo de delito

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Governo deve divulgar endereço eletrônico de maneira ampla.

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:321777962&p:3877 &pmvc:l

2Ol5 _ OUARTA-FEIRA

Número de matérias: 5

\ileb: 3 Impresso: 2
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Veículo: iovemoan.com.br Tirasem: Jornalista: Cidade: São Paulo (SP)

Título: Prefeitura de Florianópolis proíbe aluguel de imóveis para paulistas durante feriadão

Análise: A Prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina decreto que proíbe locações de

imóveis residenciais por aplicativos de buscas ou reservas para moraclores de São paulo. A
medida foi tomada após o feriadão antecipado decretado na capital paulista, que começa hoje e

vai até domingo. Além disso, ficou determinado o reforço nas barreiras sanitarias do aeroporto

de Florianópolis até o dia25, a fim de identificar possíveis pessoas sintomáticas da Covid-19,

"testando especialmente passageiros vindos de São Paulo que possuam qualquer sintoma

respiratório ou temperatura acima de 37,8o".

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não é necessária ação da érea de comunicação.

Link:https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:321720575&p:3877&pmvc:I

860

Veículo:

Título: Paulistanos são proibidos de alugar imóveis em Florianópolis durante feriado

Análise: A Prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina,publicou nesta quarta-feira (20) um

decreto que proíbe locações de imóveis residenciais por aplicativos de buscas ou reservas para

moradores de São Paulo. A medida foi tomada após o feriadão antecipado decretado na capital

paulista, que começa hoje e vai até domingo.

Além disso, ficou determinado o reforço nas barreiras sanitárias do aeroporto de Florianópolis

até o dia 25, a fim de identificar possíveis pessoas sintomáticas da Covid-l9, "testando

especialmente passageiros vindos de São Paulo que possuam qualquer sintoma respiratório ou

temperatur a acima de 3 7, 8o".

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

sugestão de estratégia: Não é necessáriaação daâreade comunicação.

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:321705643&p:3877&pmvc:l

veia.com.br Tirasem: 300000 Jornalista: Cidade: São Paulo (Sp)
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Veículo Gl Nacional Tirasem: 0 Jornalista: Cidade: São Paulo (SP)

Título: Com feriadão em São Paulo, Florianópolis fiscaliza chegada de paulistas e intensifica

barreiras sanitárias

Análise: A Prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina, decreto que proíhe locações cle

imóveis residenciais por aplicativos de buscas ou reservas para moradores de São paulo. A
medida foi tomada após o feriadão antecipado decretado na capital paulista, que começa hoje e

vai até domingo.

Além disso, ficou determinado o reforço nas barreiras sanitárias do aeroporto de Florianópolis

até o dia 25, a fim de identificar possíveis pessoas sintomáticas da Covid-19, ootestando

especialmente passageiros vindos de São Paulo que possuam qualquer sintoma respiratório ou

temperatur a acima de 3 7, 8o".

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não é necessári a açáo da ërea de comunicação.
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2II5 _ OUINTA-FEIRA

Número de matérias: 4

Web: Impresso: 7 rádio:2 TV: I

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:322208802&p:3877&pmvc:1

Primeira Pásina Tiragem:10000 Jornalista: Cidade: São Carlos

(SP)

Título: Prefeitura realiza série de ações para combater coronavírus

Análise: Com chamada de capa, matéria traz ações tomadas pelo Comitê Emergencial de

Combate ao Coronavírus em São Carlo como o programa Merenda Solidária, reabertura de

restaurante popular, desinfecção de locais públicos como rodoviária, UPAs e Santa Casa,

antecipação na vacinação contra gripe, entre outras. Não há menção ao Governo de São paulo.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem:Não há

Sugestão de estratégia: Governo deve enviar ações que desenvolve na cidade e região para

ajudar no combate ao coronavírus.

Link:https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:3220295438.p:3877&.pmvc:1

TV Globo / FN1 Tiragem: 0 Duração:22s Jornalista: Cidade:

Presidente Prudente (SP)

Título: Secretaria de Segurança Pública informa que cerca de 1500 dos 113 mil policiais foram

afastados por suspeita ou confirmação de Covid 190

Análise 1500 policiais foram afastados de suas funções por conta de contaminação com o

coronavírus. O Governo do Estado pretende aumentar os testes em casos considerados leves

para ter um mapa mais preciso de contágio da doença.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: não há \
Sugestão de estratégia: Governo deve enviar ações que desenvolve na cidade e região para

ajudar no combate ao coronavírus.
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Link:https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:322064105&p:3877&pmvc:l

Veiculo: Rádio BandNews FM96,9 Tiragem: 0 Jornalista: Cidade: São paulo (Sp)

Título: Bailes funk continuam nas periferias de São paulo

Análise: Os bailes funk continuam nas periferias de São Paulo, em plena pandemia de

coronavírus. Moradores da zona leste e da zona Sul denunciam não só o barulho mas também

a aglomeração sem uso de máscara e consumo de drogas. Na Vila Curuçá foram registradas 70

mortes por Covid e 19 confirmadas ou suspeitas. Os vizinhos ligam pata a polícia pedem para

acabat o baile funk, mas nada é resolvido. No Jardim Miriam, naZonaSul foram contabilizadas

161 mortes até agora por coronavírusEm nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que a

Polícia Militar atua em todo o estado por meio da Operação Paz e Proteção para coibir a

aglomeração de pessoas.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Assunto com viés negativo

sugestão de estratégia: Não é necessáriaação da ârea de comunicação

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlvisualizarl?b:2069598&n:322064105&p:3g77&pmvc:1g60

Veículo: Rádio Bandeirantes 840 AM Tiragem: 0 Jornalista: Cidade: São paulo (Sp)

Título: Baile Funk no Jardim Robru em meio a pandemia

Análise: Os bailes funk persistem nas periferias de São Paulo, em plena pandemia de

coronavírus segundo moradores da zona leste e da zona Sul. No Jardim Robru, onde há

denuncia de bailes, foram registradas 70 mortes por Covid e 19. A Secretaria de Segurança

Pública disse que a durante a quarentena foram a PM realizou 816 operações que resultaram na

prisão e apreensão de 121suspeitos, captura de 39 procurados e elaboração de mais 400 atuação

de trânsito

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Não é necessiári a ação d,a éreade comunicação \
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2215 _ SEXTA-FEIRA

Matérias positivas do dia vem de Rio Claro com a realização para emissão de RGs para

moradores de rua e o anúncio do governo paulista de reforço de ações para reduzir a violôncia

doméstica. As outras cluas matérias tem perfil neutro.

Número de matérias: 4

Web: 1 Impresso: 2 rádio: TV: I

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:322208902&p:3877&pmvc:l

860

Veículo: Diário do Rio Claro Tiragem:O Jornalista: Cidade: Rio Claro (Sp)

Título: Voluntarios relatam emoção e realização pessoal em mutirão do IIRGD para atender

moradores de rua

Análise: Mutirão para emissão de RG de pessoas em situação de rua teve inicio em 5 de maio

e deve prosseguir durante o período de pandemia. Nas primeiras duas semanas de ação foram

emitidos cerca de 3.300 documentos.

Pontos positivos: Matéria positiva com viés humanitário.

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Assessoria deve sugerir ações semelhantes em outras cidades do

Estado para cobertura da imprensa.

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:321542469&p:3877&pmvc:l

860

Veículo

Título: Governo de São Paulo reforça ações para mulheres vítimas de violência doméstica

Análise: O governo de São Paulo determinou que as Delegacias de Defesa da Mulher

passassem a registrar eletronicamente os casos de violência doméstica, que cresceu durante a

pandemia. O serviço online está ativo desde 3 de abril e possibilita que a mulher realize a

denúncia pelo site www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br

Pontos positivos: Matéria demonstra ação do governo para inibir este tipo de delito

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Governo deve divulgar endereço eletrônico de maneira ampla.

Jornal O Dia Tiragem: 30000 Jornalista: Cidade: São paulo (Sp)
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Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:322320943&p:3877&pmvc:l

860

Veículo: TV Globo / Jornal Hoie Tirasem: 0 Duração:2m51s Jomalista:

Cidade: São Paulo (SP)

Título: Covid-19 pelos estados

Análise: Matéria apresenta como está a pandemia por diversos estados do Brasil. São Paulo

não é citado.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: não há

sugestão de estratégia: Não é necessáriaaação daâreade comunicação.

Link:https://bookl .boxnet.com.br/Visuali zarl?b:2069598&n:3 22219001&p:3877 &pmvc:l
860

Veículo: R7.com

Título: Comerciantes do centro de SP pedem por reabertura ao governo

Análise: Um apelo à Secretaria de Segurança Pública feito por associações que representam 80

mil lojistas da ârea,junto a uma sugestão de protocolo de vendas para a prevenção contra o

novo coronavírus. O pedido pela retomada das atividades foi entregue ao secretario de

Segurança Pública na segunda-feira (18) pela Univinco (União dos Lojistas da 25 de Março),

junto com a Alobrás (Associação de Lojistas do Brás) e as Câmaras de lojistas do Bom Retiro

e da Santa Ifigênia. Segundo o advogado Alexandre Marcondes, que assinou o requerimento, o

secretário afirmou na reunião que levaria o oficio paraa análise do governador João Doria.

O estado de São Paulo é o epicentro da pandemia do novo coronavírus no Brasil, com 69.859

casos de covid-19 e 5.363 mortes provocadas pela doença até esta quarta-feira (20).

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve monitorar o assunto.

Tiragem: 0 Jornalista: Cidade: São Paulo (SP)
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z3ts -sÁnnno
A queda no número de delitos em Bragança Paulista, a publicação de carta da SSP-SP

corrigindo informações publicadas com erros e o reforço nas ações contra a violência doméstica

são as matérias positivas de hoje. O estresse entre os governos de S. Paulo e o Federal e o baixo

índice de comparecimento na campanha de vacinação completam o dia.

Número de matérias: 4

Web: Impresso: 3 rádio: TV: I

Link:htçs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&.n:3224594898.p--3877&.pmvc:l

860

Veículo: Tnrnal F'rn T-)ia Tiragem:5000Jornalista: Cidade: Bragança Paulista

(SP)

Título: Primeiro trimestre registra queda de delitos na cidade

An¿ilise: Com chamada de capa,matéria1raz a redução entre janeiro e março de delitos como

lesão corporal, tentativas de homicídios e furtos de celulares. A maior redução foi na lesão

corporal culposa por acidentes de trânsito, que caiu 21,9yo em relação ao mesmo período do

ano passado. De acordo com o comandante do 34o Batalhão da Polícia Militar do Interior, major

Luiz Nascimento, o isolamento social e a redução de veículos e pessoas em vias públicas

contribuíram para esta redução.

Pontos positivos: Matéria com viés positivo.

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia:Não é necessáriaação daârea de Comunicação

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:322487996&p:3877&.pmvc:l

860

Veículo: Jomal Em Dia _ Tirasem:50000 Jornalista: Cidade:

Título: Govemo de São Paulo reforça ações para mulheres vítimas de violência doméstica

Análise: O governo de São Paulo determinou que as Delegacias de Defesa da Mulher passassem

a registrar eletronicamente os casos de violência doméstica, que cresceu durante a pandemia. O \
serviço online está ativo desde 3 de abril e possibilita que a mulher rcalize a denúncia pelo site

www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.eov.br. Matéria traz também outras ações

irnplernerttadas
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meio das secretarias da Justiça e a dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Pontos positivos: Matéria demonstra ação do governo para inibir este tipo de delito

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Governo deve divulgar endereço eletrônico de maneira ampla.

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&,n:322499372&p:3877&pmvc:l

860

Veículo l)iário da Resião Tiragem: 25000 Jornalista: Cidade: São José do

Rio Preto (SP)

Título: Cartas

Análise: Publicação de posicionamento da SSP-SP paramatéria "BO em tempo de Covid 19",

veiculada em 1615, onde esclarece e retifica informações publicadas erroneamente pelo jornal.

Pontos positivos: Matéria positiva.

Riscos à imagem: não há

sugestão de estratégia:Não é necessáriaação daëreade comunicação

Link:https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:3225l6197&,p:3877&pmvc:1

TV Record lFala Brasil Esoecial Duração: 4h42m(bloco) Jornalista:

Cidade: São Paulo (SP)

Título: Fala Brasil Especial - Estresse e campanha de vacinação

Análise: O Fala Brasil traz duas matérias que envolvem o governo de São Paulo. Uma delas

trata do estresse entre Governo de São Paulo e o Palácio do Planalto, que após ataque de Jair

Bolsonaro a governadores, João Dória respondeu nas redes sociais que, os ataques demonstram

descaso com a democracia desprezo pela nação e agridem a institucionalidade da Presidência

da República.

A outra matéria traz que São Paulo já iniciou na última fase da campanha de vacinação contra

a gripe, mas a adesão de de gestantes e crianças menores de seis é inferior a20o/o. Apresenta

UBS que tem alta procura pela vacina \
Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: não há
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Tiragem:O Jornalista: Cidade: São Paulo (SP)

*ç1

Sugestão de estratégia: Não é necessária a ação da ârea de Comunicação em ambas as

matérias.

24/5. DOMINGO

Número de matérias: I

Web: Impresso: 0 rádio: 4 TV: I

Matéria traz desmentido da PM para vídeo falso, onde integrantes da PM prestam continência

a manifestantes bolsonaristas em ato na Capital.

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:322673397&.p:3877&pmvc:I

860

Veículo: R7.com

Título: É falso que Polícia Militar prestou continência a manifestantes em SP

Análise: Um vídeo que circula nas redes sociais afirma que integrantes da Polícia Militar do

Estado de São Paulo prestaram continência aos manifestantes presentes no ato realizado neste

domingo (24) naavenida Paulista, no centro da capital. No entanto, os policiais que estavam na

manifestação prestaram homenagem ao soldado Lucas Alexandre Leite, de 25 anos, que morreu

em serviço na noite deste sábado (23), na zona leste da cidade de São Paulo. A cerimônia

ocorreu de forma breve, segundo a SSP, diferente do que é normalmente realizado, "devido a

situação sanitária em que o país se encontra e na impossibilidade de reunir muitas pessoas nesse

último ato que merece um PM que dedicou a vida em prol da população".

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaação daârea de Comunicação.
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2515 - SEGUNDA.FEIRA

Os pontos positivos de hoje são a publicação em Franca de ações paru reduzir a violência

doméstica e o desmentido da PM para vídeo falso que circulava na Internet. Matéria com título

crítico para assunto positivo foi publicado em Votorantim sobre a redução {e ocorrências

policiais na cidade. Com viés neutro, matéria com o diretor do Instituto Butantan sobre o

crescimento do Covid durante 2020.

Número de matérias: 6

Web: 2 Impresso: 1 rádio: 3 TV: 0

Link:

Veículo: Jornal da Franca_ Tiragem: Desconhecida Jornalista: Cidade:

Franca (SP)

Título: SP refbrça ação paravítimas de violência doméstica

Análise: Delegacias de Defesa da Mulher passam a registrar eletronicamente os casos de

violência doméstica, que cresceu durante a pandemia. o site é

www.delegaciaeletronica.policiacivil. sp. gov.br

Pontos positivos: Matéria demonstra ação do governo para inibir este tipo de delito

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Governo deve divulgar endereço eletrônico de maneira ampla.

Gazetadevotorantim.com.br_Tiragem:0 Jornalista: Cidade:Votorantim

(SP)

Título: Pandemia reduz registro de ocorrências policiais em votorantim

Análise: Pandemia reduziu o número de ocorrências policiais em março, em Votorantim.

Delegado Seccional de Sorocaba, Rodrigo Ayres, deu entrevista explicando as causas para

redução de ocorrências.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há. \
sugestão de estratégia: Não é necessáriaaçáo daéreade comunicação.

Link:

Veículo
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Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:322781908&p:3877&.pmvc:1

UOL NotíciasTirasem: 0 Jomalista: Cidade: São Paulo (SP)

Título: Coronavírus: Últimas notícias e o que sabemos até esta segunda-feira (25)lSp prevê

contaminaç ão até outubro

Análise: Dimas Tadeu Covas, chefe do Centro de Contingência da covid-l9, faz previsões

pessimistas para o fim da pandemia do coronavírus, caso os índices de isolamento social não

aumentem. O governo paulista prevê que haverá casos de contaminação até outubro. Veículo

repercutir matéria concedida a GloboNews.

Pontos positivos: Correção de fake news

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaação da Assessoria de Comunicação

Link

https://bookl.boxnet.com.brlvisualizarl?b:2069598&n:322781908&p:1977&pmvc:1860

Veículo: Rádio BandNews FM 96,9 Tiragem: 0 Duração:3m27s Jornalista:

Cidade: São Paulo (SP)

Título: Destaques - PM homenageia Presidente da República

Análise: Contrariando vídeo postado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, o governo de S. paulo

e a SSP-SP disseram que a PM homenageou o soldado Lucas Leite, morto em serviço na noite

anterior.

Pontos positivos: Correção de fake news

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaação daëreade Comunicação
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2615 _ SEGUNDA.FEIRA

Link

htþs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:32278I908&p:3877&pmvc:1860

veículo: Rádio BandNews FM 96,9 Tiragem: 0 Duragão:4m47s Jornalista:

Cidade: São Paulo (SP)

Título: Destaques - PM homenageia Presidente da República

Análise: Contrariando vídeo postado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, o governo de S. Paulo

e a SSP-SP disseram que a PM homenageou o soldado Lucas Leite, morto em serviço na noite

anterior.

Pontos positivos: Correção de fake news

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Não é necess¿iriaação daâreade Comunicação

Link

Veículo: Rádio Jovem Pan AM 620 Tiragem:0 Duração:5m23s Jornalista:

Cidade: São Paulo (SP)

Título: Manchetes do Jornal da Manhã - PM homenageia Presidente da República

Análise: Contrariando vídeo postado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, o governo de S. Paulo

e a SSP-SP disseram que a PM homenageou o soldado Lucas Leite, morto em serviço na noite

anterior.

Pontos positivos: Correção de fake News.

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaação daârea de Comunicaçáo

bo
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2715 - OUARTA-FEIRA

Número de matérias: 5

Web: 2 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Linkhtþs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:3248088 98&p:3877&pmvc:18

60

Veículo: O Município Tiragem:5000 Jornalista: Çrdade: São João da Boa Vista

(SP)

Título: Governo reforça ação para vítimas de violência doméstica

Análise: Delegacias de Defesa da Mulher passam a registrar eletronicamente os casos de

violência doméstica. o site é www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br

Pontos positivos: Matéria demonstra ação do governo para inibir este tipo de delito

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Governo deve divulgar endereço eletrônico de maneira ampla.

Link:https:/ibookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:323269670&p:3877&pmvc:1

Correio Pooular Tiragem:42000 Jornalista: Cidade: Campinas

(SP)

Título: Confirmação de casos de Covi-l9 preocupa policiais

Análise: Com chamada de capa, matériatrazque três investigadores do 2o Distrito Policial do

bairro São Bernardo, em Campinas, estão contaminados por Covid. Esta delegacia recebe

presos em flagrante e detidos em mandatos. Os investigadores são responsáveis pelo

encaminhamento ao presídio.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: Assunto crítico para a SSP SP.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve ficar atenta para aumento no número de casos -\

Link:htþs://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:323304402&p:3877&pmvc:1

860
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UOL NotíciasTirasem: 0 Jornalista: Cidade: São Paulo (SP)

-91

Veículo: Diário de S.Paulo/ Coluna Cesar Neto Tiragem:O Jomalista: Cidade: São paulo

(SP)

Título: Govemo (SP)

Análise: Nota usa tom irônico para afirmar que Doria não teme visita da Polícia Federal já que

não mora no Palácio. Colunista faz referência a prisão de Wilson V/itzel, no RJ.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar carta reforçando a idoneidade de o govemador

de S. Paulo.

Link:https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:323487854&,p:3877&pmvc:l

860

Veículo:

Título: Secretário troca comandante da Rota crítico a Bolsonaro e alinhado a Doria

Análise: Coronel Silva Filho deixou o comando da Rota. Deputados federais negam que a troca

tenha relação com os posicionamentos de Silva Filho e afirmaram ser ato "natural".

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Matéria com viés negativo.

Sugestão de estratégia: SSP-SP deve sugerir porta-vozpara esclarecer a questão.
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Número de matérias: 3

Web: 1 Impresso

DE PRESSE

Jornalista: Cidade: São Carlos

2 rádio TV

frthú& de Pmass Com¡nkado Lida.

PHca SantoAeostinho,70, lff andar

CE* 01533{70 - Fanís0,5ão Paulo - 5P

Link:htþs://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:323583766&p:3877&pmvc:1

860

Veículo: Folha da Cidade_ Tiragem: 5000 Jornalista: Cidade:

Araraquara (SP)

Título: Análise de mortes de servidores da segurança por Covid-19 precisa ser agilizada

Análise: Deputado Tenente Coimbra solicitou ao governador João Doria agilidade na apuração

de morte ou invalidez permanente de militares e servidores da segurança infectados pelo

coronavírus. O documento foi protocolado em 16 de maio, na Alesp.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaaçäo daë¡reade Comunicação.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:323583009&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Primeira Página Tiragem: 10000

(SP)

Título: Tráficos de drogas sobem e roubos e fuftos caem durante a quarentena

Análise: Com chamada de capa, matéria taz dados divulgados pela SSP-SP que apontam em

abril o aumento no tráfico de drogas em São Carlos. Por outro lado, os roubos e furtos em geral

apresentaram queda. Em abril foram registradas 20 ocorrências por tráfico de entorpecentes

contra 9 em março. Os furtos caíram de 155 para I25 entre março e abril e os roubos tiveram

queda de 19 casos, passando de 43 em março para23 em abril. Não há posicionamento da SSP.

Pontos positivos: Não há \
Riscos à imagem: Assunto com viés negativo.

Sugestão de estratégia: Área de comunicação deve enviar nota com ações realizadas para inibir

o tráfico de drogas na cidade/ região.
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Link:htçs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:323752703&p:3877&pmvc:1

860

Veículo: gl.globo.com Tiragem:O Jornalista: Cidade: São paulo (Sp)

Título: Números de furtos e roubos caem, e homicídios aumentam durante quarentena em

Ribeirão Preto, SP

Análise: O número de homicídios que ocofferam durante o mês de abril deste ano aumentou

em relação ao mesmo período do ano passado em Ribeirão Preto (SP), segundo dados

divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSp).

Já os casos de roubos e furtos de veículos e a pessoas reduziram 58,80 em abril, segundo mês

da quarentena por causa do novo coronavírus. Os números levam em consideração o mesmo

período de 2019.

Em Franca (SP), não houve mudanças em relação ao número de homicídios durante o mês de

abril deste ano comparado com o mesmo período de 2019, com o registro de um homicídio no

mês, segundo a SSP.

Ainda de acordo com os dados levantados, houve redução de 55,8o/oem abril nos casos de roubo

e furto, tanto de veículos como a pessoas, no município. Os dados foram comparados com abril

de 2019.

Não há posicionamento da SSP-SP

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Matéria com viés negativo.

Sugestão de estratégia: SSP-SP deve sugerir porta-vozparaesclarecer a questão e apresentar

as ações que a pasta desenvolve na cidade.
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Link:https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:322777465&p:3877&.pmvc:l

860

Veículo: Gazeta de Votorantim_ Tiragem: Desconhecida Jornalista:

Cidade: Votorantim (SP)

Título:

Análise: Com chamada de capa, matériatraz que pandemia reduziu o número de ocorrências

policiais em março, em Votorantim. Delegado Seccional de Sorocaba, Rodrigo Ayres, deu

entrevista explicando as causas para redução de ocorrências.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

sugestão de estratégia: Não é necessáriaação da ârea de comunicação.

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:323961074&p:3877&pmvc:1

860

Veículo: Semanário daZonaNorte Tiragem:20000 Jornalista: Cidade: São

Paulo (SP)

Título: Precisamos falar de violência doméstica

Análise: Artigo da vereadora Adriana Ramalho alerta sobre os casos de violência doméstica e

feminicídio durante o isolamento social. Parlamentar cita SSP-Sp.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaação dafueade Comunicação.

2915 _ SEXTA.FEIRA

Número de matérias: 4

Web: 1 Impresso 3 rádio TV

Atbóásdo Prlsso Co¡nunkaÉo [tda.
Prap Santofuostinho.70, tff andar
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Link:htþs://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:323936350&p:3877&pmvc:l

veja são Paulo Tiragem: 372738 Jornalista: cidade: são paulo

(SP)

Título: "Se eu fosse o prefeito, jâteria decretado lockdown"

Análise: Candidato a prefeito de SP pelo PT Gilmar Tatto cita ações que executou durante o

governo Haddad. Segundo ele, algumas delas exigiram coragem, o que falta a João Doria e

Bruno Covas.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve enviar carta esclarecendo o processo para decretação

de lockdown definido pelo Estado de S. Paulo.

Link:htþs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:3240478558.p:3877&,pmvc:1

860

Veículo:

Título: Coronavírus: HC da Unicamp instala contêineres refrigerados para armazenat corpos

Análise: O Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp instalou dois contêineres refrigerados para

o armazenamento de ate 36 corpos de pacientes com Covid-l9. Em nota, a universidade de

Campinas (SP) informa que a estrutura só será utilizada caso extrapole a atual capacidade do

hospital, que conta com sete geladeiras.

Cada contêiner refrigerado tem capacidade para receber até 1 8 corpos e eles foram 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.

"O Hospital de Clínicas da Unicamp instalou preventivamente dois contêineres refrigerados

que serão eventualmente utilizados para suprir a capacidade de armaz;enagem do Serviço de

Anatomia Patológica, caso haja aumento expressivo de óbitos causados pela Covid-l9.

Importante destacar que essa situação não ocorre no momento" , diza nota.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaação daëtreade Comunicação

860

Veículo:

Gl Nacional Tiragem:O Jomalista: Cidade: São paulo (Sp)

I
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Link:

https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:324175820&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Jornal da Manhã Tiragem: 16000 Jomalista: Cidade: Marília

(SP)

Título: Número de prisões efetuadas cai 41,8o/o durante isolamento social

Análise: Com chamada de capa, matéria traz dados da SSP-SP que apontam queda de

produtividade policial durante o período de isolamento social provocado pelo coronavírus.

Segundo o jornal houve queda de 41,8 o/o nas prisões efetuadas em abril em relação ao mesmo

período do ano passado. As prisões por mandatos tiveram redução de 79%1. Não

posicionamento da SSP-SP.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Assunto com viés negativo.

Sugestão de estratégia: Área de comunicação deve enviar nota com ações realizadas no

período pela SSP-SP em Marília e região.

3O/5 - SÁBADO

Número de matérias: 1

Web: Impresso: 1 rádio TV

Atladús de Prffio Conrunka$ tffa,
Praça SantoAgostinhc 70, 100 andar

CtP 01533-070 - Faraíso, 5ão ftulo - 5P
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3L/5 - domineo

Número de matérias: 1

Web: 1 Impresso: rádio TV

Atbúfu do PI6so Coorunkafro Lida,

Praça SantoAgostinhc 70, 1ff andar

CER 01533-070 - Faraíso,5ão kulo - 5P

Link:https:llbookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:3243066418.p:3877&pmvc:1

860

Veículo: UOL Notícias Tiragem:O Jornalista: Cidade: São Paulo (SP)

Título: Atendimento do Samu relacionado a suicídio cresce durante a pandemia

Análise: O atendimento a casos de suicídio e de tentativa de suicídio aumentou com a pandemia

de coronavírus. Essa é a avaliação dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência (Samu) na capital paulista de acordo com Francis Fujii, seu diretor médico. Mesmo

que já fosse esperado um crescimento nesse tipo de chamado, devido à incerteza trazida pela

covid-l9 e à solidão tävorecida pelo isolamento social, a situação não deixa de preocupar.

Especialistas ouvidos lembram, contudo, que distanciamento fisico não significa manter

silêncio. Ainda mais na era dos aplicativos.

Mas nem sempre há com quem conversar. Nesses casos, serviços como o Centro de Valorização

da Vida (CVV) - organização que presta apoio emocional e atua na prevenção ao suicídio -

podem ser acionados. Ele atende pessoas que precisem conversar, gratuitamente,24 horas por

dia, com garantia de sigilo. O CVV tem cerca de 4 mil voluntarios e a ligação pode ser feita de

um telefone celular mesmo sem crédito ou através de telefones públicos sem custo através do

número 188 (24 horas) ou pela rede.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaação daârea de Comunicaçáo.
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116120 _ SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias: 14

Web: 9 Impresso: 0 rádio: 4 TV: I

Link:https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:324720131&p:3877&pmvc:1

860

Veículo: Jornal de PiracicabaTiragem:6200 Jornalista: Agência Brasil Cidade:

Piracicaba (SP)

Título: Acusada de fraude, empresa tentou vender respiradores a outros Estados.

Análise: Matéria apresenta detalhes da Operação Ragnarok.

Pontos positivos: Matéria demonstra transparência ao tratar de tema crítico para a SSP.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não é necessariaação daëneade Imprensa.

Link:https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:324676952&p:3877&pmvc:1

860

Veículo: Poliarquia Tiragem: Desconhecida Jomalista: Alex Rodrigues Cidade:

Rio de Janeiro (RJ)

Título: Acusada de fraude, empresa tentou vender respiradores a outros estados

Análise: Matéria traz detalhes do andamento da Operação Ragnarok.

Pontos positivos: Matéria demonstra transparência ao tratar de tema crítico para a SSP.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaaçäo daâreade Imprensa.

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&.n:324720131&p:3877&pmvc:l

860

Veículo: jornaldepiracicaba.com.br Tiragem : 6200 Jomalista: não identificado

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Título: Acusada de fraude, empresa tentou vender respiradores a outros estados

Análise: Matéria traz atualizações da Operação Hagnarok.

Pontos positivos: Matéria demonstra transparência ao tratar de tema crítico para a SSP

Riscos à imagem: Não há.
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sugestão de estratégia: Não é necessari a ação da éreade Imprensa.

Link:https://bookl.boxnet.com.brA,/isualizar l?b:2069598&n:324622924&p:3877&pmvc:l

860

Veículojovempan.com.br Tiragem:0 Jornalista: Roberto Casemiro Cidade: São paulo

(SP)

Título: Empresa Acusada de fraude na Bahia ofereceu respiradores a outros estados

Análise: Reprodução de Estadão Conteúdo traz andamento da Operação Ragnarok.

Pontos positivos: Matéria demonstra transparência ao tratar de tema crítico para a SSp.

Riscos à imagem: Não há.

sugestão de estratégia: Não é necessári a ação da âreade Imprensa.

LÍnk:htçs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:324622g24&p:3t77&.pmvc:l

860

Veículo:UOL Notícias Tiragem: 0 Jornalista: Roberto Casemiro Cidade: São paulo

(SP)

Título: Empresa Acusada de fraude na Bahia ofereceu respiradores a outros estados

Análise: Matéria traz detalhes do andamento da operação Ragnarok.

Pontos positivos: Matéria demonstra transparência ao tratar de tema crítico para a SSp.

Riscos à imagem: Não há.

sugestão de estratégia: Não é necessária ação da âreade Imprensa.

Link:

htçs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:324564370&p:3877&pmvc:1g60

veículo:R7.com Tiragem: 0 Jornalista: cidade: são paulo (sp)

Título: SP abre 50 centros para moradores de rua e affecada cobertores

Análise: O govemo paulista implantará centros em cidades com 100 mil habitantes.

Pontos positivos: Matéria positiva trazprograma exemplar do governo paulista.

Riscos à imagem: Não há. \
Sugestão de estratégia: Assessoria de Comunicação deve divulgar mais o assunto.
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216120 - TERCA.FEIRA

Número de matérias: 20

Web: 1l Impresso: I rádio: I TV: 0

Link:htçs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:324991751&p:3877&pmvc:l

860

Veículo: A Tribuna Tiragem: 28000 Jornalista: não informado Cidade:

Santos

Título: Mais de 4 mil policiais estão afastados por suspeita de Covid-l9 em São Paulo

Análise: Matéria traz que agentes das Polícias Militar, Civil e Técnico-Científica estão

afastados no Estado de São Paulo por suspeita ou diagnóstico de Covid-I9.

Pontos positivos: Demonstra transparência ao abordar tema crítico como efetivo policial

Riscos à imagem: Matéria crítica à SSP

Sugestão de estratégia: SSP deve acompanhar o assunto.

Link:https://hookl.hoxnet.com.hr/Visualizarl?h:2069598&n:324913250&..p:3877&.pmvc:1

860

Veículo: sbtinterior.com Tiragem: 0 Audiência: Jornalista: Agência Brasil

Cidade: São José do Rio Preto

Título : Agentes penitenciários revelam insegurang a para enfrentar covid- 1 9

Análise: Levantamento do Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB), da Fundação Getulio

Vargas (FGV), aponta fragilidade no preparo de agentes penitenciários para lidar com a

pandemia de coronavírus. Há notas da SAP e SSP.

Pontos positivos: Govemo do Estado demonstra transparência ao tratar de assunto crítico

Riscos à imagem: SAP deve acompanhar o assunto.

Sugestão de estratégia: Assessorias de as secretarias deram retorno a contento.

Link:htçs://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:324958262&p:3877&p-t":1 
._\

860 \
Veículo: Poliarquia Tiragem: Desconhecida Jornalista: Camila Bohem Cidade: Rio

de Janeiro
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Título: SP: mais de 4 mil policiais estão afastados por suspeita de covid-19

Análise: Matéria reproduzida da Agência Brasil trazquemais de 4 mil policiais estão afastados

no estado de São Paulo por suspeita ou diagnóstico de covid-19, incluindo agentes das polícias

Militar, Civil e Técnico-Científica.

Pontos positivos: Govemo do Estado demonstra transparência ao üatar de assunto crítico.
iscos à imagem: SAP deve monitorar o assunto.

Sugestão de estratégia: Assessorias de as secretarias deram retorno a contento.

Link:https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:32473I755&p:3g77&.pmvc:l

860

veículo: Folha de Itapetininga Tiragem: 8000 Jornalista: cidade:
Itapetininga

Título: Governo de São Paulo implanta 50 novos centros de acolhida para pessoas em situação

de rua

Análise: O governo paulista vai implantar centros de acolhida nos 50 municípios com mais de

100 mil habitantes do Estado e maior número de moradores de rua.

Pontos positivos: Matéria positiva trazumprograma exemplar do Governo paulista.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Assessoria de Comunicação deve divulgar mais a informação

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:32475514g&p:3g77&pmvc:1

860

veículo: A Tarde Tiragem: 46450 Jornalistas: Bruno Ruiz e Raul Aguilar
Cidade: Salvador (BA)

Título: ssP-BA investiga desvio de 48,7 mi por aquisição de respiradores

Análise: Matéria apresenta detalhes do andamento da operação Ragnarok.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo deve ter papel importante

na apuração do caso e, se necessário, efetuar as prisões dos acusados.

Sugestão de estratégia: Delegado Regional de Americana deve se pronunciar, colocando-se à

disposição da Polícia Federal para resolver a questão.
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3/6/2020 _ OUARTA.FEIRA

Número de matérias: 12

'Web: 9 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:32525gg7g&p:3g77&pmvc:l

860

veículo: portalhortolandia.som.br Tiragem: 0 Audiencia : Jornalista: não

informado Cidade: Hortolândia (Sp)

Título: Dia Mundial da Bicicleta - A expansão do uso da Bike em Hortolândia

Análise: Matéria no portal da cidade de Hortolân diatrazsobre o aumento de ciclistas na cidade.

Pontos positivos: Mostra a adesão ao meio de transporte.

Riscos à imagem: Não há.

sugestão de estratégia: Não requer ação da Assessoria de comuni cação.

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:32525g933&p:3g77&pmvc:1

860

veículo: portalhortolandia.com.br Tiragem: 0 Audiencia: Jornalista: não

informado Cidade: Hortolândia (Sp)

Título: Hortolândia confirma a 16o morte por Covid-I9

Análise: A secretaria de Saúde de Hortolândia o 16" óbito por covid-l9 na cidade, que .tem

161 casos confirmados e 130 curados.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

sugestão de estratégia: Não requer ação da Assessoria de comuni cação.
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Link:https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:325085178&p:3877&pmvc:1

860

Veículo: Jornal de PiracicabaTiragem: 6200

Piracicaba (SP)

Jornalista: nãoidentificado Cidade:

Título: SP: mais de 4 mil policiais estão afastados por suspeita de covid-l9

Análise: Matéria reproduzida da Agência Brasil trazque mais de 4 mil policiais estão afastados

no estado de São Paulo por suspeita ou diagnóstico de covid-19, incluindo agentes das Polícias

Militar, Civil e Técnico-Científica.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não requer ação da Assessoria de Comunicação.
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4/6/20 - OUINTA.FEIRA

Número de matérias: 3

'Web: 2 Impresso: I rádio: 0 TV: 0

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:325460106&p:3877&pmvc:1

860

Veículo: Jornal de Itatiba Tiragem: 5000

Itatiba (SP)

Jomalista: não informado Cidade:

Título: Cresce o número de homicídios nos quatro primeiros meses do ano em Itatiba

Análise: Matéria altamente tendencios a traz que os números de homicídios apresentaram

aumentos percentuais significativos em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale

esclarecerquecomoabaseémuitobaixa-girandoentre0e2-qualquerincidênciaprovoca

altos índices percentuais de aumento.

Pontos positivos: Demonstra interesse dos órgãos públicos estaduais e municipais em preservar

a saúde da população.

Riscos à imagem: Baixo risco à imagem.

Sugestão de estratégias: Representante da SSP- deve se pronunciar para apresentar as ações

de segurança pública desenvolvidas pelo Governo na região.

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:325450033&p:3877&pmvc:l

860

Veículo :folhades.paulo online Tiragem: 186000 Audiencia : Jornalista

não informado Cidade: São Paulo (SP) \
Título: Criminosos aproveitam pandemia de Covid-l9 paraaplicar golpes virtuais

Análise: Os golpes virtuais, especialmente os estelionatos, dispararam durante a pandemia de

Covid-l9. Relatório inédito da Apura Cybersecurity Intelligence, empresa especializada em

digitais, identifîcou, entre
Atüachée
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março e maio últimos, um aumento de mais de 41.000% de sites suspeitos com coronavírus e

covid no domínio atuando no Brasil: passaram de 2.236 para 920.966.

O diretor de operações da Apura, Maurício Paranhos, diz que os crimes cibernéticos, que já
vinham em ascensão, se multiplicaram após o início da pandemia. "Os cibercriminosos estão

utilizando temas relacionados à Covid para chamar a atenção e atacar. Não poupam nem

instituições de saúde."

Os golpes por meio do aplicativo V/hatsApp têm sido frequentes. Em 13 de maio, a nutricionista

Janaína, de Minas Gerais, recebeu um telefonema de um homem que se identificava como

funcionario do Ministério da Saúde e que dizia estar fazendo uma pesquisa sobre o coronavírus.

De acordo com delegado Carlos Ruiz, especializado em fraudes patrimoniais por meios

eletrônicos, nesse tipo de golpe o criminoso pega um chip de telefone novo, insere o 
'WhatsApp,

e o aplicativo manda automaticamente um novo código para a vítima.

"Aí ele liga pedindo o código de certificação e, se pessoa passa, automaticamente já tem dados

violados." No Código Penal, o crime é de invasão de dispositivo informático (artigo 154-A). Já

as pessoas que caíram no golpe, transferindo dinheiro paraa conta do criminoso, são vítimas

de estelionato.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não tem estatísticas específicas sobre golpes

virtuais. Todos os casos entram no rol dos estelionatos. Na capital paulista, esses crimes tiveram

aumento de 39,60/o entre janeiro e abril deste ano em relação ao mesmo período do ano

passado-23.699 casos contra 16.979. No estado, aaltafoi parecida,de39,2o/o(de 59.682 para

42.883). Ao todo, 361 pessoas foram presas

Segundo Ruiz, como as pessoas estão mais em casa por conta da pandemia,fazemmais compras

online, o que aumenta no risco de caírem em golpes. Um que tem sido bem frequente é o

aplicado por falsos sites de leilões de carros.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: tema crítico para SSP-SP

Sugestão de estratégia: Assessoria deve monitorar o assunto e oferecer o delegado Ruiz como

fonte para pautas sobre este tipo de delito.

sugestão de estratégia: Não requer ação da Assessoria de comunicação
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5/6/20 - SEXTA.FEIRA

Número de matérias: 10

Web: 4 Impresso: 5 rádio: 0 TV: I

Link:

htçs://bookl.boxnet.com.brlvisualizarl?b:2069598&n:325689684&p:3g77&pmvc:1g60

Veículo: PrimeiraPágina Tiragem:10000 Jornalista: não informado Cidade:

São Carlos

Título: Força-tarefa vistoria bares e restaurantes em operação notuma.

Ânólise: Equipes da Polícia Civil, Procon, Polícia Militar e Departamento de Fiscalização da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano ftzeramnas noites de 3 e 4 de junho vistoria

em bares e restaurantes de São Carlos para verificar o cumprimento do Decreto 22212020.

Vários estabelecimentos foram vistoriados e orientados para as novas regras de funcionamento.

Pontos positivos: Demonstra interesse dos órgãos públicos estaduais e municipais em preservar

a saúde da população.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Sugestão de estratégia: Representantes das polícias Civil e Militar devem se pronunciar sobre

a ação e alertar a importância de adotar as regras estabelecidas em decreto.

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:325773045&,p:3877&pmvc:1

Veículo: Veja São Paulo Tirasem: 372738

São Paulo (SP)

Jornalista: não identificado Cidade:

Título: Match Tóxico

Análise: Matéria afirma que durante a pandemia houve aumento na venda de drogas utilizando

aplicativos de relacionamento. Revista utiliza informação da SSP-SP sobre a queda de 32o/o na

860
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apreensão de drogas em relação ao mesmo período do ano passado. Não há entrevista com a

SSP-SP.

Pontos positivos: Não Há

Riscos à imagem: Tema crítico para a SSP-SP

Sugestão de estratégia: SSP-SP deve disponibllizar profissional para apontar o que vem sendo

feito para reduzir este tipo de delito.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:331832201&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Folhade S. Paulo Tiragem:186000 Jornalista: Claudia Colucci

Cidade: São Paulo (SP)

Título: golpes virtuais na pandemia vão de live clonada a pesquisa fake.

Análise: Matéria apresenta os diversos golpes virtuais que proliferam desde o surgimento da

pandemia do Covid-l9.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Tema crítico para a SSP-SP

Sugestão de estratégia: SSP-SP deve disponibilizar profissional para apontar o que vem sendo

feito para reduzir este tipo de delito.
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6/6/20 - SÁBApO

Número de matérias: 1

Web: 1 Impresso: 0 rádio: 0 TV: 0

Link:

Veículo: Gl Nacional Tiragem: 0 Jornalista:não informado Cidade: São Paulo (SP)

Título: Vítimas que tiveram dados vazados em dossiê relatam medo de perseguição; MP-Sp

analisa representações contra deputado

Análise Manifestantes opositores do governo federal autodenominados "antifascistas" que

tiveram o nome e dados pessoais divulgados em um dossiô vazado relatam que estão com medo

de perseguições e tiveram de trocar números de telefone e apagar contas pessoais em redes

sociais.

O documento com cerca de mil nomes com fotos, números de telefone e endereços gerou a

abertura de ao menos duas representações no Ministério Público de São Paulo (MP) contra o

deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP), acusado por parlamentares do PSOL e pelo

Conselho Estadual de Direitos Humanos (Condepe) de ter compilado e vazado o documento.

O deputado confirma que fez um dossiê contra opositores, mas nega que tenha divulgado as

informações. Segundo ele, o material foi entregue à polícia, mas a Secretaria de Segurança

Pública (SSP) afirma que não recebeu o documento. O Ministério Público paulista informou

nesta sexta-feira (5) que vai analisar os pedidos de representação contra o parlamentar.

As cerca de mil pessoas que tiveram dados pessoais expostos no dossiê divulgado têm

procurado assessoriajurídica para buscar reparação. A reportagem conversou com um homem

que estií na lista e procurou auxílio jurídico. Com medo de perseguição, ele não quis se

identificar.

O chamado "antifascismo" é um movimento de pessoas favoráveis à democracia e contra

tentativas de golpes que retirem direitos individuais de manifestação assegurados pelo Estado

Democrático de Direito. No dossiê polêmico vazado na quinta-feira (4), há pessoas citadas

apenas por terem curtido páginas simpatizantes desse movimento antifascismo em redes

sociais, por exemplo.

O deputado do Douglas Garcia já é investigado Ministério Público de São Paulo em um

inquérito em que ele e um assessor do
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gabinete na Alesp são acusados de uso de instalações e equipamentos públicos do gabinete para

a propagação de notícias falsas (conhecidas como fake news).

A denúncia aponta ainda a possibilidade de funcionários de gabinetes de outros parlamentares

do PSL também terem participado da disseminação de informações falsas nas redes sociais.

Douglas Garcia também está impedido de integrar qualquer CPI da Alesp após ter sido suspenso

de seu partido, o PSL, no último dia29.

Ao abrir representação contra o parlamentar no MP-SP, o Condepe (Conselho Estadual de

Direitos Humanos) pediu uma investigação contra ele por infração referente à exposição de

dados e imagens na internet, e de improbidade administrativa por parte do deputado.

Em uma rede social, Garcia negou ter divulgado o dossiê. "Eu apenas entreguei um documento

que recebi, afirmando claramente que seriam supostos integrantes de grupos antifas" afrrmou,

reiterando que "cabe às autoridades competentes investigar os dados e indícios".

"É lamentável que achem grave um parlamentar querer que as autoridades competentes

investiguem pessoas que possam fazer parte de um grupo que agride opositores, joga rojão na

Polícia Militar, faz coquetel molotov, quebra bancos e lojas e que não quer a disputa política

institucional e democratica", afirmou a nota do gabinete dele.

O gabinete do parlamentar também informou que o dossiê com os dados dos opositores

produzido pelo parlamentar foi entregue na delegacia dentro Alesp e também vai ser levado à

Polícia Federal.

"O deputado Douglas Garcia não vazou os dados que recebeu, só entregou às autoridades

competentes. As listas que terceiros estão vazando nas redes sociais não são as mesmas

encaminhadas pelo deputado à polícia. Estão acusando ele de fazer o que fizeram com ele, mas

é mentira. Diante disso, irá processar as pessoas que estão mentindo e o acusando falsamente

de ter vazado dados nas redes sociais", informou do gabinete de Douglas Garcia.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Não é necessária ação da ârea de Comunicação

Attachée
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7/6/20 - pOMINGO

Número de matérias: 6

Web: 4 Impresso: 2 rádio: 0 TV: 0

Link:htþs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:326195434&p:3877&pmvc:1

860

Veículo: Portal Terra Tiragem: 0 omalista: não informado Cidade: São Paulo (SP)

Título: Cidades têm protestos contra Bolsonaro e a favor da democracia

Análise Em meio à pandemia, manifestantes saem às ruas em São Paulo, Rio, Brasília e outras

capitais para condenar o fascismo e o racismo e se opor ao govemo. Atos a favor do presidente

também ocorrem em menor escala.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaação daéreade Comunicação

Link:https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:326196606&p--3877&pmvc:l

860

Veísulo: R7 Tiragem:O Jornalista: não informado Cidade: São Paulo (SP)

Título: Ato em SP termina em confronto após dia pacífico de manifestações

Análise O protesto de opositores ao governo Jair Bolsonaro terminou em confronto entre

policiais e manifestantes nas ruas de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: assunto crítico para SSP-SP

Sugestão de estratégia: Assessoria da SSP-SP deve enviar nota de posicionamento ao veículo ^\

Link:htçs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:326219214&p:3877&.pmvc:1

860
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Veículo: R7 Tiragem: 0 Jornalista: não informado Cidade: São Paulo (SP)

Título: Manifestação em São Paulo termina em confronto e depredação

Análise O protesto de opositores ao governo Jair Bolsonaro terminou em confronto entre

policiais e manifestantes nas ruas de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, por volta das 19h

deste domingo (7), após uma tarde de manifestação pacífica. Não há posicionamento da SSp-

SP

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: assunto crítico para SSP-SP

Sugestão de estratégia: Assessoria da SSP-SP deve enviar nota de posicionamento ao veículo

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:326196950&p:3877&pmvc:1g60

Veículo: UOL Notícias Tiragem: 0 Jornalista: não informado Cidade: São paulo

(SP)

Título: cidades têm protestos contra Bolsonaro e a favor da democracia

Análise. Em meio à pandemia, manifestantes saem às ruas em São Paulo, Rio, Brasília e outras

capitais para condenar o fascismo e o racismo e se opor ao governo. Atos a favor do presidente

também ocoffem em menor escala.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: assunto crítico para SSP-SP

Sugestão de estratégia: Assessoria da SSP-SP deve enviar nota de posicionamento ao veículo

(,
\
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816120 - SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias: l0

Web: 3 Impresso: 6 rádio: 1 TV: 0

Link:htþs://book1 .boxnet.com.brlVisualiz arl?b:2069598&n:326280000& p:3877 &.pmvc:l

Veículo: Diário do Litoral Tirasem:12000

Cidade: Santos

Jornalista: Carlos Ratton

Título: Coimbra vê colapso no IML de Santos e cobra o Estado

Anrilisc: Com chamada dc capa, matériatrazque o deputado estadual Tenente Coimbra (PSL)

protocolou requerimento solicitando esclarecimentos à Secretaria de Segurança Pública do

Estado sobre a situação do IML de Santos. De acordo com o parlamentar faltam efetivo e

equipamentos ao Instituto.

Pontus positivos: Não há

Riscos à imagem: Pode colocar em dúvida as condições de funcionamento do órgão.

Sugestão de estratégia: Assessoria de imprensa da SSP deve ser mais incisiva no

posicionamento. Se possível, disponibilizar o diretor do IML local para atender a imprensa e

esclarecer a questão.

Link:https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:326278270&p:3877&pmvc:l

860

860

Veículo: Amazônia Tiragem:20000

Belém (PA)

Jornalista: não informado Cidade:

Título: Pará registra queda em isolamento social

Análise: Matéria taz aqueda paru 40,21%o no índice de isolamento social. São Paulo é citado .\

como o estado brasileiro com maior número de casos da doença. Pará é o quarto colocado.

Pontos positivos: Não há

Athúóede Prwo Conrunkafro llda.
Praça SantoAgostinho, 70, 100 andar
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Riscos à imagem: Não há

sugestão de estratégia: Não é necessária ação da ëreade comunicação

Link:https://bookl .boxnet.com.brlVisuali zarl?b:2069598&n:3 2625833g&p:3g77 &,pmvc:l
860

Veículo: O Liberal Tiragem: 48000

Belém (PA)

Jornalista: não informado Cidade:

Título: Parâcai para o 17 o no ranking de isolamento

Análise: Matéria ttaz a queda para 40,2TYo no índice de isolamento social. São paulo é citado

como o estado brasileiro com maior número de casos da doença. Parâ é o quarto colocado.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há

sugestão de estratégia: Não é necessári a ação da ârea de comunicação

Link:https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:32624llg6&p:3g77&pmvc:1

Veículo: Correio Braziliense Tiragem: 63000

Brasília (DF)

Jomalista: Alan Rios Cidade:

Título: Tropa de choque em SP

Análise: Retranca da matéria principal (Manifestação pacífica em Brasília) sobre manifestação

a favor da democracia no país traz a ação da Tropa de Choque paulista para dispersar grupos

que se deslocavam pela capital. Há menção de sonora do secretário executivo da pM. coronel

Álvaro Camilo, paraaemissora de TV CNN.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há

sugestão de estratégia: Não há relação entre a matéria e o coronavírus

860
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10/6/20 _ OUARTA.FEIRA

Número de matérias: I

\ileb: I Impresso: 0 rádio: 0 TV: 0

Link:

htþs://bookl.boxnet.com.brlvisualizarl?b:2069598&n:321156580&p:3877&pmvc:1g60

Veísulo: Poliarquia Tiragem: Desconhecida Jornalista: Joaquim de Carvalho

Cidade: fuo de Janeiro (RJ)

Título: Segurança Pública sonega informações do inquérito contra filha de militar do Exército

que ameaça Doria

Análise: Matéria reproduzida do site Diario do Centro do Mundo diz que a SSp-Sp não deu

nenhuma informação sobre os fatos investigados, que não têm relação com o ato na Paulista no

em 3l de maio. Há posicionamento da SSP-Sp.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Assessoria da SSP-SP deve continuar monitorando o caso.
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1116120 - OUINTA-FEIRA

Número de matérias: 3

\ileb: 2 Impresso: 0 rádio: 0 TV: 1

Link:

https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:327277672&,p:3977&pmvc:1860

Veículo: Poliarquia Tiragem: Desconhecida Jornalista: Joaquim de Carvalho

Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Título: Bolsonaristas que ofenderam povo chinês em protesto no consulado em São Paulo são

investigados por racismo

Análise: Nota reproduzida do site Diário do Centro do Mundo traz que bolsonaristas que

protestaram em frente ao Consulado Chinês de São Paulo estão sendo investigados pela

Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). Traz nota de

posicionanamento da SSP-SP.

Pontos positivos: Demonstra que o Estado está atento à coibir ações anti-democráticas.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Assessoria da SSP-SP deve continuar monitorando o caso.

Link:

htçs://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:327309374&p:3877&pmvc:1860

Veísulo: UOL NotíciAS Tiragem: 0 Jornalista: Joaquim de Carvalho

Cidade: São Paulo (SP)

Título: Polícia encerra festa clandestina com cerca de mil pessoas em Sorocaba

Análise: Uma festa com cerca de mil pessoas foi interrompida na noite de ontem em Sorocaba,

cidade a 97 km da capital São Paulo. Por causa da quarentena em razäo da pandemia do novo

coronavírus, eventos com aglomerações estão proibidos na cidade.

åütachée
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De acordo com informações da prefeitura, a operação teve início com uma denúncia do

Ministério Público. Por volta das 23h (de Brasília), a Guarda Civil Municipal (GCM), com

apoio da Polícia Militar, chegou a uma châcaralocalizadana Estrada dos Martins e encontrou

cerca de mil pessoas parlicipando da festa. Alguns participantes da festa tentaram fugiram do

local usando mata nas imediações.

Pontos positivos: Demonstra que o Estado está atento à coibir este tipo de evento.

Riscos à imagem: Não há.

sugestão de estratégia: Não é necessáriaação daáxeade comunicação

Link

Veículo: TV Bandeirantes - Brasil Urgente 'l'iragem: 0 Duração

José Luiz Datena Cidade: São Paulo (Sp

Aütachée
4e p-esqe
{:0,lltÍnIJ(d0 inteqrì(i¿¡

Jornalista:

Título: Número de policiais infectados aumenta a cada dia

Anólisc: E cm2 mcses e 6 policiais civis monerarn de convide 10 São Paulo é a Débora Lopes

fez a reportagem paru atela, o Latino.

Eles tambémfazem parte da linha de frente mesmo com os riscos do novo coronavírus a polícia

não pode parar e por isso vem sofrendo com os impactos da pandemia estado de São paulo, as

baixas nas polícias civil e militar tem crescido a cada dia um período de pouco mais de 2 meses

só na Polícia Civil são 350 agentes afastados com suspeita da doença 169 casos foram

confirmados e 6 mortes entre elas a do delegado Joaquim dias Alves, bastante conhecido

especialista em investigação de homicídios 6 e ou diferentes delegacias, mas estava atuando na

divisão Estadual de Narcóticos, Denarc, mesmo afastado do trabalho por ser grupo de risco,

doutor Joaquim não resistiu à Covid l9 e morreu no último dia2, mas os números, apesar de

oficiais estão longe de ser a realidade, segundo a associação dos Delegados de polícia do estado,

esses dados foram passados para gols.

Pontos positivos: Não Há

Riscos à imagem: Não há

Sugestão tle estratégia: SSP deve se posicionar para apresentar o que vem sendo feito pela

Athúóa, do Prffi Connrnkafro üda,
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121612O - SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 3

\ileb: 2 Impresso: 1 rádio: 0 TV: 0

Link:

htçs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:327492419&p:3877&pmvc:1860

Veículo: R7 Tiragem:O Jornalista: não informado Cidade: São Paulo (SP)

Título: Polícia Militar de SP registra l lu morte por covid-l9 na corporação

Análise: Retranca da matéria principal (PM que agrediu policial civil negro em SP é afastado

das funções) não tem conteúdo.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: não é necessária a açáo da ârea de Comunicação

Link:

htçs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:327704836&p:3877&pmvc:1860

Veículo: O Vale Tiragem: 20000 Jornalista: não informado Cidade: São

José dos Campos

Título: Em 3 meses, Covid

Análise: Apesar do alto número de mortes violentas em São José, 54 entre janeiro de 2019 e

abril de 2020, os casos de mortes por Covid são ainda maiores: em apenas três meses foram

registrados 58 óbitos pela doença na região. Matéria traz detalhes sobre o perfil das vítimas de \
assassinatos em São José.
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Pontos positivos: Relatório demonstra transparência ao tratar de assunto crítico para a SSP

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Disponibilizar porta-voz local para dar detalhes sobre os casos de

assassinato em São José.

Link:

https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:327469332&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Diario do Pará Tiragem: 41000 Jornalista: FolhaPress Cidade:

Belém (PA)

Título: São Paulo começa a testar vacina contra a doença

Análise: Matéria traz o início dos testes da vacina Coronavac no Estado de S. Paulo.

Pontos positivos: Matéria positiva, pois apresenta a possibilidade de começo de vacinação em

meados de202I.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não é necessária açáo daérea de Comunicação.
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13/6/20 - SÁBApO

Número de matérias: 2

Web: 1 Impresso: I rádio: 0 TV: 0

Link:

https://bookl.boxnet.com.brA'/isualizarl?b:2069598&n:327768094&p:3877&pmvc:1860

Veículo: folha de s. Paulo Online Tiragem: 186000 Jornalista: não informado Cidade:

São Paulo (SP)

Título: PM ignora recomendação sobre faixas pró-golpe em atos de bolsonaristas em SP

Anólise: Apesar do entendimcnto do Ministério Público de São Paulo de que a liberdade de

expressão não contempla a defesa da ruptura democrática e de que faixas nesse sentido devem

ser apreendidas, a Polícia Militar não vem coibindo esse tipo de manifestação na capital. O

grupo de trabalho a respeito da Covid-l9 no Ministério Público afirma que o direito à

manifestação deve ser preservado mesmo em meio à pandemia, mas, de acordo com o

procurador geral de Justiça Mario Sarrubbo, esse direito não engloba pleitos que atentem contra

a ordem democrática.[...] Caso seja constatada qualquer infração ou irregularidade, as

autoridades policiais são notifìcadas para a adoção das medidas legais cabíveis." A PM e

Ministério Público afirmam que, mesmo que as faixas não sejam retiradas durante a

manifestação, cabe investigação e eventual responsabilizaçáo posterior, por meio de registros

de imagem. O Ministério Público afirmou, também em nota, que mantém diálogo permanente

com a PM e os organizadores para evitar conflitos.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: PM deve orientar tropa sobre como agir nestes casos.

Sugestão de estratégia: Assessoria da SSP-SP deve monitorar o assunto.

Athdtúe de Pttæe Com¡nlceÉo ttda.
Praæ SantoAgostinho,70 lff andar

CER 01533-070 - Faralso, São Paulo - 5P

0¿?Attachée i

aapre¡ec i

tonrrn¡c¡(¡o intcrlr.lda I (Jl 09/02/2021



t DE PRESSE -ç1

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:327677989&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Folha de S. Paulo Tiragem: 186000 Jomalista: Dhiego Maia

Cidade: São Paulo (SP)

Título: Um ano após STF criminalizar homofobia, relatos de LGBTbofia crescem na pandemia

Análise: Matéria traz depoimentos de gestores de casas para acolhimento de população LGBT.

Todos afirmam o crescimento por procura por vagas durante a pandemia. Há posicionamento

da SSP-SP tanto sobre o caso apresentado na matéria como informou que os registros de

violência relacionados a LGBTI cresceram 12,690/0 em2020 em relação ao mesmo período do

ano passado.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Não é necessária de ação complementar da área de Comunicação.
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15 I 6 I2O - SEGUNDA.FEIRA

Número de matérias: 9

\ileb: 1 Impresso: 0 rádio: 7 TV: 1

Link:https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:328066504&p:3877&pmvc:1

860

Veículo: Rádio Guarujá Paulista 1550 AM/ Programa Boa Tarde Cidade Tiragem: 0 Audiência:

Duração: l6ml9s Jornalistas: Marcelo Castilho e Ermínio Matos Cidade: Guarujá

Título: Entrevista com Célia Leáo, secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado

de São Paulo

Análise: Secretária apresenta detalhes do Programa Todas em Rede, busca o empoderamento

de mulheres com deficiência.

Pontos positivos: Programa é emblemático e deve ser divulgado em todo o Estado.

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Secretaria deve gravar programas de rádio e TV nos estúdios do

Palácio dos Bandeirantes para serem disponibilizados à emissoras do Estado e do Brasil.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:328074794&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Rádio CBN FM 90,5 - "Jotnal da CBN - Segunda Edição" Tirasem:0

Duração:3m20 Jornalista: Cidade: São Paulo (SP)

Título: João Doria diz que vai agir se houver qualquer tentativa de invasão a hospitais do estado

Análise: Govemo de São Paulo promete tratar criminalmente qualquer nova invasão a hospitais

públicos e de campanha usadas no tratamento de pacientes com o covid-l9 no estado,

relembrando que na semana retrasada deputados estaduais entraram no Hospital Municipal de

Attachêe
ãe presfie
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Campanha do Anhembi, em São Paulo, invadiram alas vazias, que segundo a Prefeitura, só vão

entrar em operação caso necessário

Pontos positivos: Matéria traza redução no número de casos e de mortes por Covid-l9 no

estado.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não é necessári a a açäo da ârea de Comunicação.

Link:https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:328053719&p:3877&.pmvc:l

860

Veículo: BandNews FM 96,9 Tiragem: 0 Duração:5m23

Cidade: São Paulo (SP)

Aütachée

Jomalista:

Título: João Doria diz que vai agir se houver qualquer tentativa de invasão a hospitais do estado

Análise: Governo de São Paulo promete tratar criminalmente qualquer nova invasão a hospitais

públicos e de campanha usadas no tratamento de pauientes com o covid-l9 no estado,

relembrando que na semana retrasada deputados estaduais entraram no Hospital Municipal de

Campanha do Anhembi, em São Paulo, invadiram alas vazias, que segundo a Prefeitura, só vão

entrar em operação caso necessário.

Pontos positivos: Matéria demonstra rigidez do governo para preservar a população

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaa ação da ârea de Comunicação.
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16/6/20 - TERCA-FEIRA

Número de matérias: 5

\ileb: 1 Impresso: 1 rádio: 3 TV: 0

Link:

https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:328459225&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Gl Nacional Tiragem: 0 Jornalista: Cidade: São Paulo (SP)

Título: Funcionária de petshop com Covid-19 desrespeita isolamento e trabalha doente em São

Carlos

Análise: Uma funcionária de um petshop desrespeitou o isolamento e trabalhou por vórios dias

após ter diagnóstico positivo para Covid-l9, em São Carlos (SP). O proprietario do

estabelecimento foi comunicado do caso nesta terça-feira (16) e fez um boletim de ocorrência

contra a mulher.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como não criminal no 2o DP.

"A autoridade responsável ouvirá as partes envolvidas e tomará as providências cabíveis",

informou em nota.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Jâhâ posicionamento da SSP-SP

Link

Veículo: Diário do Nordeste/ Coluna DadosTiragem: 35000 Jornalista: não informado

Cidade: Fortaleza (CE)

Título: PMs afastados em São Paulo por agredir rendidos
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Análise: Nota sobre afastamento de 14 PMs paulistas por agressão a rendidos durante operação

policial em Barueri (RMSP), e no bairro do Jacanã, zona norte da Capital.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Assunto crítico parca SSP-SP

Sugestão de estratégia: Não há relação entre a nota e o coronavírus.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:328351308&p:3877&.pmvc:1860

Veículo: Rádio CBN FM 90,5 - "Repórter CBN" / Tiragem: 0 Duração:2ml2

Jornalista: não identificado Cidade: São Paulo (SP)

Título:

Análise: Matéria informa que a Fundação Casa de São José do Rio Preto, em São Paulo,

manteve um menor de 15 anos com o coronavírus isolado durante uma semana num banheiro

em condições precárias. Sindicância interna foi aberta para investigar o caso.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Pauta crítica para a Fundação Casa.

Sugestão de estratégia: Assessoria de Imprensa da Fundação deve posicionar o veículo sobre

o andamento da Sindicância.
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1716/20 _ OUARTA.FEIRA

Número de matérias: 1

Web: I Impresso: 0 rádio: 0 TV: 0

Link:

htþs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:328739620&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Gl Nacional Tiragem: 0 Jornalista: Cidade: São Paulo (SP)

Título: Cinco meses depois, seguradora substitui aeronave envolvida em acidente com

caminhão no AC

Análise Mesmo com as investigações que apuram o acidente que envolveu um caminhão baú

e o helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) do governo do Acre em

andamento, a seguradora substituiu aeronave danificada. A investigação comandada pelo

Ministério Público do Acre que apura as causas do acidente que ocoffeu na BR-364 no dia 18

de janeiro, embora suspensa por causa da Covid-l9, vai continuar nìesmo com a chegada de

uma nova aeronave, conforme informou promotora Patrícia Paula dos Santos.

A hélice do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) bateu em um

caminhão que seguia na BR-364, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, no dia 18 de

janeiro.

No dia do acidente, o secretário de Segurança em exercício, Ricardo Brandão, informou em

nota que a aeronave estava em atividade fazendo parte de uma operação da Secretaria de

Segurança Pública e o motivo pelo qual a aeronave estava parada no local e que foram seguidos

os procedimentos de segurança adequados.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: não há

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaação daëtrea de Comunicação
\
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18/6/20 _ OUINTA-FEIRA

Número de matérias: 4

Web: I Impresso: 2 rádio: I TV: 1

Resumo: Destaque de hoje é entrevista da secretaria Celia Leão para o Bom Dia São paulo

sobre o programa "Todas em Rede".

Link:https://bookl .boxnet.com.brlVisuali zarl?b:2069598&n:3 2904I829&.p:3877 &4mvc:l
860

Veículo:

Paulo (SP)

Porta IG/ último segundo Tiragem: 0 Jornalista: Cidade: São

Título: Polícia Militar encerra culto religioso com aglomeração no ceará

Análise: Na última terça-feira (16), com apoio de videomonitoramento, a polícia Militar do

Cearâ (PMCE) encenou um cultor religioso em uma igreja no bairro de Siqueira, por facilitar
aglomerações de pessoas em meio à pandemia de Covid-19 .

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os agentes conversaram com a pastora

responsável e orientaram os fiéis sobre a importância de manter as medidas sanitárias para

impedir a transmissão da Covid-19 .

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: não há

sugestão de estratégia: Não é necessári a ação da ârea de comunicação

Não há relação entre a nota e o coronavírus.

Link:https://book1 .boxnet.com.brlVisuali zarl?b:2069598&n:328888086& p:3877 &pmvc:1
860

Veículo: Em Tempo Tiragem: 7000

Cidade:

Attachée
õe p'resse

f¡thúáeds Præo &nn¡nkado Lffa.
Praç Santoþstinho,70 lff andar
CEP 01533-070 - Faraíso,5ão Paulo - 5P

Jornalista: Maria Eduarda Oliveira
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Título: Golpes no auxílio emergencial prejudicam amazonenses

Análise: l|4atéria trata sobre golpe aplicado no auxílio emergencial já prejudicou Z milhões de

trabalhadores. Repórter foca em casos ocorridos em Manaus. Não há menção a São paulo

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não requer ação da área de Comunicação.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlvisualizarl?b:2069598&n:328071175&p:f977&pmvc:1g60

Veículo: Morumbi N Tiragem:100000 Jornalista: não mecionado

Cidade: São Paulo (SP)

Título: Comércio local precisa ser prioridade na reabertura

Análise: Entrevista com Marcel Solimeo, economista cla Associação Comercial de São paulo,

e Ricardo Granja, superintendente da ACSP - Sudoeste, aponta o fortalecimento do comércio

local como o melhor caminho para aretomada da economia. Segundo eles, a população servirá

de fiscal para todos os protocolos de saúde, pois o poder público não tem condições ou

competência.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não requer ação da área de Comunicação

Link:https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:328956131&p:3877&pmvc:1

860

Veículo: TV Globo - Prosrama Bom Dia São Paulo Duração: 12m48 Jornalistas:

Rodrigo Bocardi e Sabrina Simonato Cidade: São paulo (Sp)

Attachée Athúúsde Pr6s Conn¡nlceÉo tida.
Praça Santofuostinho,70, 1ff andar
CER 01533-070 - Faraíso,5åo tuulo - 5P
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Título: Violência contra às mulheres com deficiência: Secretaria lança cartilha com orientações

para evitar este crime; Entrevista com Célia Leão

Análise : Secretaria apresenta detalhes do programa Todas em Rede.

Pontos positivos: Matéria altamente positiva

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não requer ação da área de Comunicação.
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t DE PRESSE

1916/20 - SEXTA.FEIRA

Número de matérias: 18

\ileb: 11 Impresso: 5 rúdio: 2 TV: 0

Link:

https://bookl.boxnet.com.brA'/isualizarl?b:2069598&n:327708481&p:3877&pmvc:1860

Veículo: O Vale Tiragem: 20000 Jornalista: não informado Cidade: São

José dos Campos

Título: Em 3 meses Covid mata mais que um ano de violência em São José

Análise: Apesar clo alto núrmero cle mortes violentas em São José,54 entre janeiro de 2019 e

abril de 2020, os casos de mortes por Covid são ainda maiores: em apenas três meses foram

registrados 58 óbitos pela doença na região. Matéria traz detalhes sobre o perfil das vítimas de

assassinatos em São José.

Pontos positivos: Relatório demonstra transparência ao tratar de assunto crítico para a SSP.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Disponibilizar porta-voz local para dar detalhes sobre os casos de

assassinato em São José.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:327708481&p:3877 &pmvc:1860

Veículo: A Gazeta de Taubaté

Cidade: Taubaté

Tiragem: 0 ornalista: não informado

Título: Em 3 meses Covid mata mais que um ano de violência em São José \

Análise: A matéria é a mesma divulgada no jornal O Vale, hoje, l91612l. Apesar do alto

número de mortes violentas em São José, 54 entre janeiro de 2019 e abril de 2020, os casos de

mortes por Covid são ainda maiores: em apenas três meses foram registrados 58 óbitos pela 
I
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doença na região. Matéria traz detalhes sobre o perfil das vítimas de assassinatos em São José.

Pontos positivos: Relatório demonstra transparência ao tatar de assunto crítico para a SSP.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Disponibilizar porta-voz local para dar detalhes sobre os casos de

assassinato em Taubaté

Link:

https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:329352591&.p:3877&pmvc:1860

Veículo: Morumbi News Tiragem: 100000 Jornalista: Cidade: São

Paulo (SP)

Título: Pancadão volta mesmo durante a pandemia

Análise: Matéria com chamada de capa traz a denúncia de moradores dos bairros do Morumbi

e Butantã darealização de vários pancadões. Jomal transcreve carta de leitor sobre "pancadão"

ocorrido no Morumbi. Há posicionamento da SSP-SP, quc rcssalta a opcração Paz c Protcção,

implantada em todo o Estado.

Pontos positivos: Demonstra atenção dos órgãos públicos para com a preservação da

integridade fisica da população.

Riscos à imagem: Assessoria da SSP deve ficar atenta. Grupo que edita a publicação é atuante

naqueles bairros.

Sugestão de estratégia: Representantes dos órgãos de SegurançaPúblicado Estado devem ser

disponibilizados para entrevistas aos veículos locais.
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2216/20 _ SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias: 5

Web: 2 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link:

htþs://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:329873807&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Jornal da Manhã Tiragem: 16000 Jomalista: não informado

Cidade: Marília

Título: Justiça de Marília autoizarealização de cerimônia de casamento em châcara

Análise: Contrariando o Decreto 22212020, o juiz, V/almir Idalêncio dos Santos Cruz, da Vara

da Fazenda Pública de Marília, autorizou, por meio de uma liminar, no sábado (20) arealização

de uma cerimônia de casamento, em uma chácara de Marília, com presença de convidados.

Em sua decisão, o juiz destacou que "trata-se de local aberto, amplo e que não favorece a

aglomcração dc pcssoas, dc modo que, desde que tomadas as medidas de cautela necessárias,

não se verifica, ao menos em sede de cognição sumária, o risco de propagação do Covid-l9 em

razão do evento".

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Autoridade sanitaria estadual deve ser oferecida como fonte aos

veículos locais para contrapor a decisão do juiz

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:329917856&p:3877&pmvc:1860
\

Veículo: R7 Tiragem 0 Jornalista: não informado Cidade: São Paulo (SP)

Título: SP anuncia'retreinamento' de PMs Contra violência policial

Análise: Retranca da matéria principal (PMs são afastados após asfixiarem jovem em

informa que o govemador de

åttachée
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São Paulo, João Doria, afirmou nesta segunda-feira (22) que agentes de segurança do estado

passarão por um programa de retreinamento no mês de julho. É incompatível com uma polícia

bem preparada que uma minoria que representa menos de lo/o possa comprometer 99Yo de uma

polícia sériapreparadapara proteger as pessoas e o patrimônio das pessoas", afirmou Doria.

"Orientei, na manhã desta segunda-feira, o general João Campos, que está se recuperando da

covid-l9 em sua casa, para implementar no mês de julho um programa de retreinamento, o

Retreinar, para atender tenentes, coronéis, majores, capitães e sargentos da Polícia Militar",
destacou o governador.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Assunto voltado para a pasta de SSp.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:329793672&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Correio Braziliense Tiragem: 6S000 Jornalista: Jorge Vasconcellos

Cidade: Brasília (DF)

Título: O segundo domingo mais fatal da Covid 19

Análise: Matéria trata do crescimento do Covid 19 no Brasil.Traza decisão do governo paulista

de recuar a flexibilização em algumas cidades do interior. Cita também a taxa de ocupação de

leitos de UTI no Estado de S. Paulo.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não requer ação da área de Comunicação

Attachée
de presse
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231612O - TERÇA.FEIRA

Número de matérias: 6

Web: 2 Impresso: 4 rádio: 0 TV: 0

Link:

htþs://book1 .boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:330227128&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Jornal da Franca Tiragem: Desconhecida Jornalista: Cidade:

Franca

Título: São Paulo anuncia programa de instrução para reduzir casos de violência policial

Análise: Matéria traz que o governador João Doria anunciou ontem, 22, acriação do Programa

Retreinar para reforçar os conhecimentos das forças de segurança do Estado para redução de

casos de violência policial durante ocorrências. 'o

Pontos positivos: Demonstra atenção dos órgãos públicos para com a preservação da

intcgridadc fisica da população.

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Representantes dos órgãos de Segurança Pública do Estado devem ser

disponibilizados para entrevistas aos veículos locais.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brAy'isualizarl?b:2069598&n:330307755&p:3877&pmvc:1860

Veículo: UOL Notícias Tiragem: 0 Jornalista: Cidade: São Paulo (SP)

Título: Casal consegue na Justiça liberação parafazer casamento no interior de SP

Análise: Um casal de Marília, interior de São Paulo, recoffeu à justiça para conseguir \
autorizaçáo pararealizar a tão sonhada cerimônia de casamento. O evento foi no último sábado

(20) em uma chácara e teve a presença de 50 convidados.
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t DE PRESSE -91

Através de uma liminar chamada tutela cautelar antecedente, os noivos garantiram que a

cerimônia e a festa não fossem interrompidas ou que os convidados recebessem algum tipo de

notificação ou punição por estarem participando do evento.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Autoridade sanit¿iria estadual deve ser oferecida como fonte aos

veículos locais para contrapor a decisão do juiz. É preciso ser claro e incisivo quanto aos riscos

oferecidos em situações semelhantes.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:3301 83996&p:3877&.pmvc:1860

Veículo: Jornal do Commercio lColuna Frente & Verso Tiragem: 5000 Jornalista:

não informado Cidade: Manaus (AM)

Título: Disk-denúncia

Análise: Nota sobre o número de ligações no Disk-Denúncia do Estado do Amazonas.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não requer ação da área de Comunicação.
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2416/20 _ OUARTA-FEIRA

Número de matérias: I

Web: I Impresso: 0 rádio: 0 TV: 0

Resumo: Matéria do Gl Nacional traz a apreensão de uma tonelada de cocaína no Piauí. São

Paulo não é mencionado.

Link

htþs://bookl.boxnet.com.brAy'isualizarl?b:2069598&n:330663336&p:3877&pmvc:1860

Veículo:Gl Nacional Tiragem: 0 Jomalista: Cidade: Teresina (PI)

Título: : TJ-PI realiza audiência de instrução e julgamento dos acusados de traficar uma

tonelada de cocaína

Análise: O Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) realizou audiência de instrução e julgamento

dos acusados de traficar uma tonelada de cocaína, que foi apreendida pela Polícia Civil em

diversos pontos de Teresina. A audiência teve início na segunda-feira (22) e foi concluída por

volta das 23h dessa terça-feira (23).

De acordo com o TJ-PI, para evitar a aglomeração e manter o distanciamento social, alguns

depoimentos foram colhidos de forma presencial, no Fórum Cível e Criminal de Teresina, e

outros, por videoconferência.

Durante a sessão, foram ouvidas 16 testemunhas, entre testemunhas de acusação e de defesa.

Parte dos advogados que assistem os acusados também se manifestou por meio de ferramenta

on-line.

No segundo dia de instrução, foram realizados os interrogatórios dos acusados de participação

no crime de tráfico de drogas.

Dos sete réus que foram ouvidos, quatro participaram da audiência presencialmente, após terem

realizado testes para detecção de Covid-19.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Não é necessári a a açáo da ëtrea de Comunicação

Aütashêe i
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2516120 - OUINTA-FEIRA

Número de matérias: 4

\ileb: 0 Impresso: 4 rádio: 1 TV: 0

Resumo: A volta do pancadão na periferia de São Paulo é o assunto do dia em jornais de bairro

da capital.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:329364424&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Morumbi News_ Tiragem: 100000 Jornalista: Cidade:São

Paulo (SP)

Título: Pancadão volta mesmo durante a pandemia

Análise: Matéria com chamada de capa traz a denúncia de moradores dos bairros do Morumbi

e Butantã darealização de vários pancadões. Jornal transcreve carta de leitor sobre "pancadão"

ocorrido no Morumbi. Há posicionamento da SSP-SP, que ressalta a operação Paz e Proteção,

implantada em todo o Estado.

Pontos positivos: Demonstra atenção dos órgãos públicos para com a preservação da

integridade fisica da população.

Riscos à imagem: Assessoria da SSP deve ficar atenta. Grupo que edita a publicação é atuante

naqueles bairros.

Sugestão de estratégia: Representantes dos órgãos de Segurança Pública do Estado devem ser

disponibilizados para entrevistas aos veículos locais.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brAy'isualizarl?b:2069598&n:329358171&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Gazeta de Pinheiros Tiragem: 1 00000 Cidade: São

Paulo (SP)

Título: Pancadão volta mesmo durante a pandemia
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Análise: Matéria com chamada de capa traz a denúncia de moradores dos bairros do Morumbi

e Butantã darealização de vários pancadões. Jomal transcreve carta de leitor sobre o'pancadão"

ocorrido no Morumbi. Há posicionamento da SSP-SP, que ressalta a operação Paze Proteção,

implantada em todo o Estado.

Pontos positivos: Demonstra atenção dos órgãos públicos para com a preservação da

integridade física da população.

Riscos à imagem: Assessoria da SSP deve ficar atenta. Grupo que edita a publicação é atuante

naqueles bairros.

Sugestão de estratégia: Representantes dos órgãos de Segurança Pública do Estado devem ser

disponibilizados para entrevistas aos veículos locais.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlvisualizarl?b:2069598&n:3293554r2&p:3g7r&pmvc:1860

Veículo: São Paulo News Tiragem: 100000 Jornalista: Cidade: São

Paulo (SP)

Título: Pancadão volta mesmo durante a pandemia

Análise: Matéria trazadenúnciade moradores dos bairros do Morumbi e Butantã darealização

de vários pancadões. Jornal transcreve carta de leitor sobre "pancadão" ocorrido no Morumbi.

Há posicionamento da SSP-SP, que ressalta a operação Paz e Proteção, implantada em todo o

Estado.

Pontos positivos: Demonstra atenção dos órgãos públioos para com a preservação da

integridade física da população.

Riscos à imagem: Assessoria da SSP deve ficar atenta. Grupo que edita a publicação é atuante

naqueles bairros.

Sugestão de estratégia: Representantes dos órgãos de Segurança Pública do Estado devem ser

disponibilizados para entrevistas aos veículos locais.
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261612O _ SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 2

'Wcb:1 Impresso: I rádio: TV

Link:

htçs://bookl.boxnet.com.brAy'isualizarl?b:2069598&n:331254803&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Portal Gazeta de Votorantim Tiragem: Desconhecida Jornalista: não

informado Cidade: Votorantim

Título: Furto de veículos cai 49o/o e roubo 45o/o em abril em SP, mostra pesquisa

Análise: Levantamento da SSP aponta que nos quatro primeiros meses de 2020, o açumulado

de ocorrências de furtos é de 23.175 boletins, queda de 20,620/o em relação ao mesmo período

de 2019. Em abril, foram registradas 3.946 ocorrências, urna queda de aproximadamente

31,87o/o, quando comparado com o mês anterior. Quando comparamos os dados com o mesmo

mês do ano passado, a queda é de 49,29o/o. Capiøl é o município com maior incidência

(39,45yo), seguida por Santo André (4,63%) e Campinas (3,58%).

Pontos positivos: Demonstra transparência da Secretaria de Segurança Pública ao divulgar

dados tão detalhados sobre furtos e roubos no Estado de São Paulo.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Disponibilizar porta-voz local para dar detalhes sobre a redução nos

casos de furtos e roubos na região.

Link:htçs://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:331181610&p:3877&,pmvc:l

860

Veículo: Jornal de Itatiba Tiragem: 5000 Jornalista: Cidade: Itatiba (SP) \

Título: Governo de São Paulo anuncia programa de instrução para reduzir casos de violência

policial
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Análise: Matéria ftaz que o governador João Doria anunciou a criação do Programa Retreinar

para reforçar os conhecimentos das forças de segurança do Estado para redução de casos de

violência policial durante ocorrências. "O Programa Retreinar vai atender coronéis, tenentes-

coronéis, majores, capitäes e tenentes, iniciando pelo comando da PM e depois na Academia

do Barro Btanco, para que possamos retreinar todo o comando das nossas tropas,,, declarou

Doria..

Pontos positivos: Demonstra atenção dos órgãos públicos para com a preservação da

integridade física da população.

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Representantes dos órgãos de Segurança Pública do Estado devem ser

disponibilizados para entrevistas aos veículos locais.
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2716/20 - sÁn¡.no

Número de matérias: 4

Web: 1 Impresso: 3 rádio: 0 TV: 0

Link:

t892

Veículo: Jornal Atos Tiragem: 12000

Cidade: Lorena

Jornalista: Lucas Barbosa

Título: Novas mortes preocupam Litoral Norte

Análisc: Com chamada de capa, matéria traz o aumento de assassinatos na região do Vale do

Pataíba. Levantamento da SSP aponta que Cruzeiro e Ubatuba tiveram aumento de assassinatos

em relação ao mesmo período do ano passado. A região teve aumento considerável de roubos

e furtos.

Pontos positivos: Demonstra transparência da Secretaria de Segurança Pública ao divulgar
dados tão detalhados sobre fuitos e roubos no Estado de São paulo.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Disponibilizar porta-voz local para dar detalhes sobre os casos de

aumento de furtos e roubos na região.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlvisualizarl?b:2069598&n:331535753&p:3g77&pmvc:1g60

Veículo: Diário Online Jomalista: não informado Cidade: Santo André (Sp)

Título: Mortes causadas por policiais crescem 466% no Grande ABC

Análise O pesquisador do Seviju (grupo de pesquisa em segurança pública, violência e justiça)

da UFABC (Jniversidade Federal do ABC), Carlos Augusto Pereira de Almeida atribuiu o

aumento na letalidade policial na região do ABC não à quarentena provocada pela pandemia de

I

\

Attachée
ðe presse

Aütaúúe do Prgsss Corrunkado ttda.
Praça SantoAgostinho,70 tff andar
CEP 01533-070 - Faníso, São Paulo- 5P

pela intensificação
å"0

lt6

Covid-I9, mas,

(0n1Utì!(¿r( J0 irìlPtlfd ai;r
09/02/2021



t DE PRESSE

operações policiais e à chegada do Baep (Batalhão de Ações Especiais), implementada no

segundo semestre do ano passado. Em 2019, foram 226 agentes demitidos ou expulsos.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: Assnnto crítico para a SSP-SP

Sugestão de estratégia: Disponibilizar porta-voz local para dar detalhes sobre a ação do

batalhão. Apresentar números de redução de ocorrências após a chegada do Baep.

Link:

htçs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:331575982&p:3877&pmvc:1860

Veículo: O Ouvidor Tiragem: 22000 Jornalista: Cidade: Santa Isabel (SP)

Título: Pesquisa mostra queda em furto e roubo de veículos

Análise: Pesquisa da FECAP em parceria com a Tracker, com base em dados da SSP-SP,

demonstra queda acentuada no número de ocorrências de furto e roubo de veículos no estado

cle São Paulo em abril e, também, no primeiro quaclrimestre do ano. Segundo os promotores da

pesquisa, a Covid pode ser um dos fatores determinantes para a redução. Os furtos caíram em

abril 30,35Yo em comparação com mês anterior.

Pontos positivos: Demonstra transparência da Secretaria de Segurança Pública ao divulgar

dados tão detalhados sobre furtos e roubos no Estado de São Paulo.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Disponibilizar porta-vozlocal para dar detalhes sobre os casos de

redução de furtos e roubos na região.
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28t6t20 - DOMINGO

Número de matérias: 4

Web: 2 Impresso: 2 rádio: 0 TV: 0

Link:

htþs://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:331478701&p:3877&pmvc:1860

Veículo: A Cidade Tiragem: 18000 Jornalista: Cidade: Ubatuba

Título: Furto de veículos cai 49Yo e roubos em abril em todo o estado

Análise: Matéria traz as 10 cidades com maiores ocorrências de roubos no Estado de São Paulo.

O maior número de ocorrências é registrado na cidade de São Paulo, capital do Estado,

totalizando aproximadamente 42,660/0. Os 10 bairros com maiores ocorrências de roubos estão,

em sua maioria na capital: Sacomã, São Mateus, Iguatemi, Ipiranga, Itaquera, Cidade Ademar,

Jardim Colina, Sapopemba, Jabaquara e Itaim Paulista. Nos quatro primeiros meses de 2020, o

acumulado de oconências de furtos é de 23.775 boletins, queda de 20,620/o em relação ao

mesmo período de 2019.

São José dos Campos está entre as cidades mencionadas.

Pontos positivos: Demonstra transparência da Secretaria de Segurança Pública ao divulgar

dados tão detalhados sobre furtos e roubos no Estado de São Paulo.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Disponibilizar porta-voz local para dar detalhes sobre os casos de

furtos e roubos na cidade.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2069598&n:33T537827&.p:3877&pmvc:1860
ç-

Veículo: Correio Braziliense/ Coluna Eixo Capital Tiragem: 68000 Jornalista: 
\\

Alexandre de Paula Cidade: Brasília (DF)

Governo Federal

Átbúúa de Pr€6sa Conn¡nkaÉo l!da.
Praça SantoAeostinho.70, lff andar

CEP 01533-070 - Fararso, São Paulo - 5P
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Análise: Nota sobre a nomeação de Carlos Machado Paim para Secretaria Nacional de

Segurança Pública.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não requer ação da área de Comunicação.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:33158021 I&p:3877&pmvc:1860

Veículo:blogs/correiobraziliense.com.br Tiragem: 68000 Jornalista: Alexandre de

Paula Cidade: Brasília (DF)

Título: No Governo Federal

Análise: Nota da Coluna Eixo Capital sobre a nomeação de Carlos Machado Paim para

Secretaria Nacional de Segurança Pública, reproduzida no blog de Alexandre de Paula.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Não requer açáo da área de Comunicação.
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2916/20 _ SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias: 4

\ileb: 3 Impresso: 0 rádio: I TV: 0

Link:

2201

[Veículo: Rádio CBN FM 90,5 lPrograma "Estúdio CBN" Duração: 3m25s Jornalista:

Fernando Andrade Cidade: São paulo (Sp)

Título: Governo do Estado vai aplicar multa em estabelecimentos que não exijam máscaras

Análise: Matéria da CBN traz que o governador João Doria irá aplicar a partir de I de julho
multas em estabelecimentos comerciais e clientes que não usarem máscaras. As multas são de

5 mil reais para o comércio e de 500 reais para as pessoas físicas. Repórter traztambémque na

mesma coletiva foram apresentados o número de casos e de mortes por Covid-19 no Estado.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há

Sugestão de estratégia: Não é necessária açáo da Assessoria de Comunicação.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2069598&n:331932201&p:3g77&pmvc:1g60

veículo: Folha de s.Paulo Tiragem: 186000 Jornalista: não informado

Cidade: São Paulo (SP)

Título: Abandono de animais se multiplica na pandemia e atinge até cavalos e coelhos

Análise: Não existem dados oficiais sobre o abandono de animais no Brasil, mas ONGs e

instituições ouvidas pela Folha têm registros parecidos durante a pandemia e apontam para um
aumento de até seis vezes no número de abandonos. Que não se resumem a cachorros e gatos,

mas também a outros bichos, como cavalos e coelhos.
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O abandono e maus tratos a animais são considerados crimes, com pena de detenção de três

meses a um ano. Em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública criou a Delegacia Eletrônica

de Proteção Animal (Depa), em20l6,que possibilita à população denunciar atos dessa natureza

pela intemet. Nos quatro primeiros meses de 2020 foram registradas 4.524 denúncias, l},lYo a

mais do que as 4.108 denúncias do mesmo período do ano passado.

Pontos positivos: Demonstra a preocupação de São Paulo com o assunto.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: A ârea de Comunicação deve enviar comunicado à imprensa sobre a

Delegacia Eletrônica de Proteção Animal

Link

brlV

Veículo: Portal Tena Tiragem:

(SP)

0 Jornalista: não informado Cidade: São Paulo

Título: Dados indicam crescimento do neonazismo no Brasil

Análise Grupos extremistas que propagam discursos de ódio contra minorias, embasados por

argumentos nazistas e fascistas, estão aumentando no Brasil. Pesquisadorahâ 18 anos sobre

movimentos do tipo, a anfopóloga Adriana Dias, doutora pela Universidade Estadual de

Campinas (Unicamp), identificou um crescimento tanto no número de células neonazistas

quanto no engajamento de seus integrantes nos últimos seis meses.

No fim do ano, segundo ela, estavam em atividade 334 grupos no país. Em junho, são 349.

(Decradi) registrou 57 boletins de ocorrência e instaurou 31 inquéritos paraapurar ocorrências

de intolerância na capital paulista, de janeiro a abril deste ano.

Pontos positivos: Não há

Riscos rmagem: Não

Sugestão de estratégia: Não é necessáriaaçáo daétrea de Comunicação

hâr
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3016120 - terça-feira

Número de matérias: 6

Web: 2 Impresso: 3 rádio: 1 TV: 0

Link:https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:331996621&,p:3877&pmvc:l

860

Veículo: Jornal da Franca Tiragem: Desconhecida

Cidade: Franca

Jornalista: não informado

(
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Título: Covid-19: furto de veículos cai 49o/o e roubo 45%o em abril em SP, mostra estudo

Análise: Matéria traz as 10 cidades com maiores ocomências de roubos no Estado de São Paulo.

O maior número de ocorrências é registrado na cidade de São Paulo, capital do Estado,

totalizando aproximadamente 42,660/0.

Pontos positivos: Demonstra transparência da Secretaria de Segurança Pública ao divulgar

dados tão detalhados sobre furtos e roubos no Estado de São Paulo.

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Disponibilizar porla-voz local para dar detalhes sobre os casos de

furtos e roubos na cidade.

Link:

https://bookl.boxnet.com.brAy'isualizarl?b:2069598&n:331984277 &p:3877&pmvc:1860

Veículo: Folha da Região Tiragem: 8000 .Iornalista: não identificado

Cidade: Araçatuba (SP)

Título: Quatro policiais civis testam positivo para Covid-l9 e delegado faz apelo à populagão

Análise: Com chamada de capa, matéria traz que em razão de quatro policiais civis terem

contraído Covid-l9, o delegado Getulio Nardo pede para a população utilize a Delegacia

Eletrônica e que procure a delegacia apenas em caso de urgência.
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Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve sugerir que outros delegados solicitem que a

população utilize a Delegacia Eletrônica.

Link:

htþs://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2069598&n:332046060&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Folha da Região Online Tiragem: 0 Jornalista: não identificado

Cidade: Araçatuba (SP)

Título: Quatro policiais civis testam positivo para Covid-19 e delegado faz apelo à população

Análise: Com chamada de capa, matéria traz que em razão de quatro policiais civis terem

contraído Covid-l9, o delegado Getulio Nardo pede para a população utilize a Delegacia

Eletrônica e que procure a delegacia apenas em caso de urgência.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Sugestão de estratégia: Assessoria deve sugerir que outros delegados solicitem que a

população utilize a Delegacia Eletrônica.
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