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Proposta Técnica

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Governo - Unidade de Comunicação

Concorrência no 0412020

Processo SG-PRC - 2020102927
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São Paulo, 09 de fevereiro de 2021

À

COMISSÃO JULGADORA DA LICITAÇÃO

SECRETARIA DE GOVERNO - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

PROPOSTA TÉCNICA

C oncorrênc ia n" 0 4 I 2020

Processo SG-PRC - 2020102927

In Press Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda

CNPJ 0r.097 .63610001 -66

Inscrição estadual: isenta

Inscrição municipal: 244992-0

A InPress Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda tem a honra de

apresentar proposta técnica para a prestação de serviços de Assessoria de Imprensa, conforme

edital de concorrência no 0412020 e seus anexos.

Cordialmente,

onsável Legal: Ariadne Gasparini Pedroso

cPF 056.515.098-79

In Press Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda

CNPJ 0t.091 .63610001 -66
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TRASLADO

LIVRO:7814 FLS: 149

PROCURACÃO bastante que faz IN PR-ESS

ATO NOTARIAL: 105

ÀSSESSORIA DE IMPRENSA E

COMIINTCAçÃO ESTRATÉGICA LTDA,, na forma abaixo;

SAIBAM quantos esta virem que aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte,
(06.10.2020), nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste 10o Oficio de

Notas, situado na Rua Barata Ribeiro, lf 330, loja, perante mim, JOSÉ MARCELO CAMPOS
SOARES, Tabelião Substituto, compareceu como OUTORGANTE: IN PRESS ASSESSORIA
DE IMPRENSA E COMUNICAÇÄO ESTRATÉGICA LTDA., sociedade empresáfia

limitada, inscrita no CNPJ sob o no 01.097.63610001-66, NIRE no 15.213.622.253,
com sede estabelecida na cidade de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann, no 270,6o andar,
parte A e 4o andar, parte A, Pinheiros, CEP: 05413-909; com filiais localizadas na Rua Mena
Baneto, no 37, Botafogo, Rio de Janeiro, RI, CEP: 22277-100, inscrita no CNPJ sob o no

01.097.636/00A2-47 e na SHS, Quadra06, Conjunto A, Bloco E, sala 923,Ediflcío Brasil 21,

Brasília, Distrito Federal, CEP:70322-915, inscrita no CNPJ sob o no 0L.097.63610003-28; neste

âto, na forma da sua 26u alteragão contratual datada de 14.01.2020, registrada na JUCESP sob o
n" 152.867120-0, em 19.03,2020, representada por sua administradora: CRISTINA MORETTI,
nascida em 07.05.1963, filha de Mario Moretti e Maria José Moretti, brasileira, casada, jornalista,

portadora da carteira de identidade no 04.821.311-0, expedida pela DIC/DETRAN/RJ em

15.04.2009, inscrita no CPF sob o no 765.531.597-34, com endereço eletrônico:
kiki.rnoretti@grupoinpress,com.br, residente e domieiliada nesta cidade, na Avenida Visconde de

Albuquerque, no 333, apto. 204, Leblon - CEP: 22450-0t1. A outorgante e suâ representante
identificadas como as próprias por mim, em face da documentação acima aludida, do que dou

estão cientes de que desta procuração farei enviar nota ao competente cartório
prazo e forma da Lei. Então pela OUTORGANTE, através de sua representante, me
por este P{rblico lnstrumento de Procuração, nomeia e constitui seus bastantes
HUGO DE VASCONCET,OS GODINHO, nasoido em 26.08.1981, filho de lvandel
Godinho Jrurior e Teresa Cristina Ribeiro de Vasconcelos, brasileiro, casado,

empresas, portador da carteira de identidade n" 011.696.581-5, expedida pelo
do CPF sob o no 055.371.487-22, com endereço eletrônico: hugo
residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Maria Quitéria, no 90, apto.501,
22410-040; elou2) ARIADNE GASPARINI PEDROSO, nascida em
Celso Gasparini e Maria José Ferraz Gasparini, brasileira, casada,

carteira de identidade no 13.801.501, expedida pela SSPiSP, inscrita
056.5 1 5.098-79, com endereço eletrônico e

domisiliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 82, -
CEP: 01156-000; aos quais confere poderes expressos e específicos
isoladamente, independentemente da ordem de nomeacão: a)
públicas e privadas na apresentação de documentos de habilitação e proposta, impugnar,
recorrer, renunciar ao prazo de interposição de recursos, firmar compromissos, assinar

documentos e praticar os demais atos necessários durante qualquer sessão ou reunião relacionada.
oferecendo preços, condições comerciais especiais e/ou vantagens para os potenciais clientes; b)
representar, negociar e assinar contratos comerciais e contratos de prestação de serviços com
clientes e fomecedores, bem como resoindi-los ou modificá-los, estipulando valores, prazos
forma de pagamento, juros, multas e demais cláusulas e condições, sempre em relação ao

objetivo social da Outorgante, c) representar a OUTORGANTE perante instituições financeiras;
d) receber, depositar, descontar e aceitar quaisquer importâncias devidas à Outorgante, assinando
os necessarios recibos e dando quitações, bem como cobrando amigavelmente e/ou
administrativamente, inclusive por meio de protesto ds título; e) assinar toda a correspondência
da Outorgante dirigida a olientes, fomecedores, colaboradores, funcionários e empregados; f)
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representa-la perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias,
Paraestatais, de Economia Mista" Administrativas, Judiciárias, Institutos de Previdência, Receita
Federal e demais órgãos fiscais, na Junta comercial, Caixa Econômica Federal, em seus
Ministérios, Departamentos, Secretarias, Delegacias, Diretorias, Agências e Postos Fiscais, bem
como Embaixadas, Consulados, Junta Comercial, Consórcios, Seguradoras, Empresa Brasileira
de Coneios e Telégrafos, Telecomunicações Brasileiras S/A - Telebras e suas coligadas e onde
mais preciso for e com esta se apresentar, tudo requerendo, promovendo, declarando, formulando
e assinando o que se fizer necessário, em defesa dos direitos e interesses dela, Outorgante, no
¡rrmneirnanfn ¡loo+a ma-.1.1^'ôñróôôñfô. -.^+:-^- l^^"a^-+^^, ^--:--- ^,,:^- l:-,-.,^ -^-.4:- ^!v, slJrvow¡¡!4¡ v ¡v!¡r4r uvvqt¡¡vr¡.vùr 4où¡¡¡gt Ëu¡4ù, llvrvù, p4pctò ç
demais documentos fiscais, pagar impostos, taxas e outros tributos, receber restituições dos
mesmos, recebendo e dando quitação; recoffer de imposlos, taxas, muitas, conûibuições e
emolumentos indevidamente cobrados ou pagos a maior e recebê-los; g) admitir e demitir
empregados, estipulando cargos e salários, assinando e dancio baixas em cafteiras profiss.ionais,
r.añrÕoañfop o fl¡rfnsno'-ra 6Ár.õñ+Â ¿ À¡fj-i-+á-l^ J^'r-^L^lL^ ^ C:-l:^^+^^ e--^- L^*^l^-^^:^^ ^yvrurrw v lv¡!l$ù(v¡lv sv I r4u4ttlu ç Jlrluluatuù, r4¿çr dlvllluluËctvuçù ç

Justiça do Trabalho, podendo nomç¿u' prepostos, enfim, tudo o rnais praticar para o bom e fiel
curnprinrento do presente mandato, vedado o substabelecimento. Estãc¡ excluído,y do ¡tresente
instrrlmenlo cs pcde,-es neccssários para assumir abrigações eìîî ¡iûíiîe da C{-lTCRCAl,lTll
e,vtranhas ao seu objetivo social.. A presente procuração terá validade e eficácia rrelo nrazo
de VINTE I OUATRO (24ì MESEQ, a contar desta data. Todos us dudos e inþrmações
contidos no presente instrumentoforam pøssados direÍomente pela representante da Oulorgante,
pelos quais assume toîal e integral responsabilidade, pela veracidade dos mesmos. A
representante da OWORGANTE declara, sob as penas da Lei, que a Alteração Controtual
mencionada e apresentada é o último ata constitutiva da OLITORGANTE, respondendo cit¡il e

críminalmente pela veracidade da declaração. Foram apresentadas e ficam arquivadas cópias da
documentação da Outorgante e de sua representante devidamente autenticadas, conforme
exigência da Con'egedoria Geral da Justiça, Provimento 15DA07. Foi realizada consulta ao
sistem¡ MAS da CGJ-RJ, nesta data, com ocorrência de óbito nilo encontrada, em nome da
representante da Outorgante, conforme certidão n' 1091-TQJ-007502I4. As custas devidas
pela lavratura desta escritura na importância de R$264,14 calcula-se conforme Tabela 07, item 1.

-^:^ 
DO< 1O I^1^^ --^¿--:¿^^ ^ ni/ñf,rlr\ ---:- ñô1õ o^ /rlr4rù l\\DJ'¿o \d.luù Bldturtus c l lvlt-lvtV,r. IITATS ¡\ùJÕrÕ¿ (gUlAS Ug UOfnLllllCaçAO - tADglA Ul, lleln

5), mais R$l1,16 (arquivamento - tabela 01, item 04), às quais serão acrescidas do adiclonal cle

R$ó2,82 (Lei 32i7i99), cio aciicionai cie R$i5,7u (FuNDpHru), do adrcron¿l de R$I
(HUNPERJ), e do adicional de R$12,56 (FIIN^RPEN/RJ), quc serão rccolhidos no prazo c
da lei, mals R$3 1 ,60 6o Distribuidor), mals R$ 6,53 Assim o disse, do que dou fé,(rss).

JOSÉaceltou e asslna, dispensando AS testemunhas. Eu, MARCELO CAMPOS
Tabelião Substituto, matrícula na CGJ-RJ no 94-8018, lavrei, li e encerro a presente,

( 1

a(s) assinatura(s). (ASSINADO):
COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA

Em

ASSESSORIA DEIN
LTDA. - Moretti. Eu, Suhstituto(a),

assino. Nada mais se continha na PROCURAÇ bem tielmente transorita aos
mês dc outubro do ano de 2020. Eu, Tabeliã( o bstituta(o), n digitei.
assino, enr pÍrblico e raso.
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27è ALTERAÇÃo Do CoNTRÂTO SOCIAL DE IN PREss AssEssoRIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO ESTRATÉGICA LTDA.

TNSTRUMENTO PARTTCULI\R DE ALTERAçÃO DE CO¡TTRATO SOCTAL

rN PRESS ASSESSORTA DE TMPRENSA E COMUNTCAçÃO ESTRATÉG|CA rrDA.
(27e Alteração)

cN PJIM E Ot.O97 .636 10001-66

NIRE 35.213,622.253

Pelo presente instrumento particular, os sócios abaixo qualifícados:

(a) lN PRESS PARTICIPAçöES S.4., sociedade anônima fechada, constituída e existente de

acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob rìo

I1.478.23.4/0001-07, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do

Estado de São Paulo -JUCESP sob NIRE n" 35.300,464.796, com sede no Município de São Paulo,

Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann, ne 270,7e Andar - Parte A, CEP 05413-909,

Município de São Paulo, Estado de 5ão Paulo, neste ato representada nos termos do seu

estatuto social por sua diretora CRISTINA MORETTI, brasileira, casada sob o regime de separação

de bens, jornalista, portadora da cédula de identidade RG ne 04.821.311-O/ltP/RJ, ¡nscríta no

CPF/ME sob o ne 765.53L.597-34, residente e domiciliada no Município do Rio de Janeiro, Estado

do Rio de Janeiro, na Avenida Visconde de Albuquerque, n" 333, apto. 204, Leblon, CEP 22.450-

001;

(b) CRISTINA MORETTI, brasileira, casada sob o regime de separaçäo de bens, jornalista,

portadora da cédula de identidade R.G. ne 04.821.3n-A/ffP/RJ, inscrita no CPF/M ¡9

765.531.597-34, residente e domiciliada no Município do Rio de Janeiro, Esta

Janeiro, na Avenida Visconde de Albuquerque, no 333, apto. 204, Leblon , CEP 22

(c) HUGO DE VASCONCELOS GODINHO, brasileiro, casado sob o regime de

administrador, portador da cédula de identidade R.G. ns 0U.696.581-5/lF

CPF/ME sob o ne 055.37L487-22, residente e domiciliado no Município do Rio

do Rio de Janeiro, na Rua Maria Quitéria, n" 90, apto. 501, lpanema, CEP 22

(d) LUCAS MORETTI GODINHO, brasileiro, jornalista, solteiro, nascido em 0

da cédula de identidade RG ne 20.267,324-0 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME

residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do

Visconde de Albuquerque ne 333, apto. 204, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, neste

ato representado por Cristina Moretti, acima qualificada, nos termos da procuração datada de

19 de abril de 2016;

{e)MARIAJOSÉ fVlOnfffl, brasileira, divorciada, aposentada, portadora da cédula de identidade

R.G. ne 04923885-0lltPlRJ, inscrita no CPF/ME sob n'269.710.897-!5, residente e domiciliada

no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina, no 131,

apto. 201, Leblon, cEP 22.447-t2O; vûtIÞt o-ìof

)
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ne 134,970

de Jan
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27! AtIËRAçÃo Do CoNTRATo SocInT oe IN PREss AssEssoRIA DE IMPRENSA E COMUNIcAçÃo ESTRATÉGICA LTDA.

(f) NINA DE VASCONCETOS GODINHO GOLDBERG, brasileira, casada sob o regime de separação

de bens, profissional de marketing, portadora da cédula de identidade R.G. ne 11.697.64L-

6/lFPlRJ, inscrita no CPF/ME sob o ne 056.073.287-24, residente e domiciliada no Município do

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Epitácio Pessoa, n" 2.244, apto.802, CEP

22.4t7-072;

(g) VINICIUS TRALDI DOS SANTOS, brasileiro, jornalista, casado sob o regime de comunhão

parcial de bens, portador da cédula de identidade RG ne 20.135.849-9 SSP/SP, inscrito no

CPF/ME sob ne 173.243.388-79, residente e domiciliado na Rua Chico Pontes ns 589, apto. 10L

Vila Guilherme, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 02067-001, neste ato

representado por Cristina Moretti, acima qualificada, nos termos da procuração datada de 14

de janeiro de 2019.

(h) ALEXANDRE COSTA, brasileiro, jornalista, convivente em regime de uniâo estável, portador

da cédula de identidade RG ns L9.285.344-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob ne 129.62L.038-39,

residente e domiciliado na Rua Artur de Azevedo ne 1583 apto. 31, no Município de São Paulo,

Estado de São Paulo, CEP: 05404-014, neste ato representado por Cristina Moretti, acima

qualificada, nos termos da procuração datada de 06 de fevereiro de 2O20.

De outro lado como Sócia Retirante:

(i) PATRICIA REGINA MARINS, brasileira, jornalista, casada sob o regime de comunhão parcial de

ÚK;
"\

bens, portadora da cédula de identidade R.G. ns 23.134

ne 260.370.448-64, residente e domiciliada no Município

28, conjunto 01, casa 12, Lago Sul, CEP 7L.665-2L5; e

150-7/SSP/SP, inscrita n

de Brasília, Distrito Fede

o ob

Os sócios remanescentes e a sócia retirante da lN PRESS ASSESSORIA

COMUN ICAçÃO ESTRATÉCI Cn LTDA., socieda de em presa ria I lim itada co nsti

acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no

0t.O97.636/0001.-66, com sede no Município de Säo Paulo, Estado de São Pa

Schaumann, ne 27A,69 Andar - Parte A e 4e Andar - Parte A, CEP

constitutivos e última alteração do Contrato Social devidamente arqu aJ
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.2L3.622.253 , têm

si, justo e contratado, por unanimidade e sem reservas, alterar o Contra

mediante a seguinte cláusula e condição:

da Sociedade,

L. A sócia retirante Patrícia Regina Marins, neste ato, cede e transfere à sócia ln Press Participaçöes

S.4., a título oneroso, 01 (uma)quota, de valor unitário de RS 1,00 (um real), perfazendo o montante

de RS L,00 (um real), pelo que os demais sócios outorgam recíproca, irrevogável e ¡rretratável

ffi

dos peran

com

na

2/12DOCS-L393876v2 CÜI_CRÏDA
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27¡ ALrunnçÃo oo ContRato Socrn¡- oe lN PREss AsssssoRl¡ DE IMpRENSA r Covru¡¡rcaçÃo EsrRArÉGrcA LTDA.

quitação, inclusive com relação ao seu direito de preferência sobre a quota ora alienada e transferida

à sócia ln Press Participações S.A., concordando, de forma irrevogável e irretratável, como a cessão

e transferência de quota aqui realizada e efetivada.

2. Em razão das deliberações acima mencionadas, os sócios decidem por unanimidade alterar a

cláusula "lll - Contrato Social" do contrato social da Sociedade, que passará a vigorar com a seguinte

nova redação:

I I - CAPITALSOCIAL

Cláusuld 4s: O conitol social do Sociedade, totalmente subscrito e intearolizodo neste ato

em moeda corrente nacionol é de R53.003.0A0,00 ftrês milhões e três mil reqis). dividido

em 3.003.000 (três milhöes e três mil) auotas, com valor nominql unitário de RS7.0O (um

real) cado ossim distribuídos entre os sócios:

fu) À sócía ln Press Porticipacões 5.A., cobem 3.002.993 (três milhões, duas mil. novecentos

e novento e três) auotos de valor unitorio de R5L.00 (um reoll cada perfazendo o

montante de R53.002.993.00 (três milhöes. dois mil, novecentos e noventa e três reais):

so0a d

perfazendo o montante de R57.00 (um real):

(um reol), perfazendo o montante de R57.00 (um real):

perfazendo a montante de RS 7,00 (um real):

de

perfozendo o montante de RS7.0A (um reol);

Godinho

de R57.00 (um reolJ, perfazendo o montante de R57,00 (um reatl:

Traldi

reail. perfazendo o montante de RS 7,0A fum real): e

perfazendo o mqntonte de RS 1,00 (um reall.

3. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas e o Contrato Social, de

consolidado com as alterações indicadas acima, passa a vigorar com a seguinte n red

CONTRATO SOCIAT

rN PRESS ASSESSORTA DE |MPRENSA E COMUNTCAçÃO ESTRATÉGICA ITDA.

)

A

CÖLORIDA
3/12DoCS-1393876v2 \\

\{.,,'1

is de

o6



¡ aaa aa.l att oa¡arta
aaal at otaaaa

aao aaaa aaa a

a
a
o

t

aaa¡

a

aa
I oaa
a

aa
aa
at
aa

aa at
ta aaaa

27! ALTERAçÃO Do CoNTRATo SocIu oe IN PRES5 ASSESSoRIA DE IMPRENSA r CovÌuru|cnçÃo ESTRATÉGICA LTDA.

cN PJIM E OL.O97 .636 10001-66

NtRE 35.213.622.2s3

t- DENOMTNAçÃO, PRAZO DE DURAçÃO, SEDE, FORO, FtUAtS

Cláusula ls A empresa constitu¡-se em uma sociedade empresária limitada, sob a denominação

de lN PRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAçÃO ESTRATÉG|CA LTDA., com sede na

Rua Henrique Schaumann, ne 27A,6s Andar - Parte A e 4e Andar - Parte A, CEP 05413-909,

Município de São Paulo, Estado de São Paulo,

Parágrafo Primeiro: A Sociedade mantém as seguintes filiais:
o Filial Rio de ianeíro: Rua Mena Barreto, n'37, Botafogo, Município do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.271-1.00; e

¡ Filial Brasília;SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco E, sala 923, Edifício Brasil 21, Brasília,

Distrito Federal, CEP 70.322-915.

Parágrafo Segundo: A sociedade poderá, a critério e por deliberação dos sócios quotistas, abrir,

instalar e extinguir filiais, agências, escritórios em qualquer ponto do Território Nacional ou no

Fxterior,

Cláusula 2a: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado,

II - OBJETO SOCIAL

Cláusula 3e: A Sociedade tem por objeto social:

a) A prestação de serviços de comunicação corporativa, tais como: (i) a

imprensa; (ii) comunicação interna; (iii) produção de conteúdo para mídias im

e digital; (iv) treinamentos de porta-vozes para relacionamento com imp de

)

relacionamento dos cl¡entes; (v) desenvolvimento de políticas de comun

de clipping impresso, eletrönico e digital;

b) A prestação de serviços para gerenciamento de crises, a saber: mento pré-

crise; (ii) estratégias de gerenciamento de crise; (iii) monitoramento na mídi )treinamento
de porta-vozes;

c) A prestaçäo de serviços de produção de relatórios analíticos, tais como: (i) auditoria de

imagem; (ii) desempenho na mídia; (iii) relatórios setoriais; e (iv) serviços de pesquisa de

comunicação e imagem;
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d) A prestação de serviços de agenciamento de publicidade, usando a produção e veiculação de

peças publicitárias e publieditoriais em veículos de comunicação;

e) Consultoria de estruturação de departamentos de comunicação;

f) Consultoria e implementação de estratégias em comunicação digital; e
g) A participação em outras socÍedades como sócia cotista ou acionista.

ill - CAPTTAL SOCTAT

Cláusula 4e: 0 capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado neste ato em

moeda corrente nacional é de R53.003.000,00 (três inilhões e três mil reais), dividido em

3.003.000 (três milhões e três mil) quotas, com valor nominal unitário de R51,00 (um real) cada,

assim distribuídas entre os sócios:

(a) À sócia ln Press Participaçöes S.A., cabem 3.002.993 (três milhões, duas mil, novecentas e

noventa e três) quotas, de valor unitário de R51,00 (um real) cada, perfazendo o montante de

RS3.002.993,00 (três milhões, dois mil, novecentos e noventa e três reais);

(b) À sócia Cristina Moretti, cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de R$1,00 (um real),

perfazendo o montante de RS1,00 (um real);

(c) Ao sócio Hugo de Vasconcelos Godinho, cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de RS1,00 (um

real), perfazendo o montante de RS1,00 (um real);

(d) Ao sócio Lucas Moretti Godinho, cabe l(uma) quota, de valor unitário de RS 1,00 ( real t,
perfazendo o montante de R$ 1,00 (um real

(e) À sócia Maria José Moretti, cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de RS1,00

perfazendo o montante de RS1,00 (um real);

(f) À sócia Nina de Vasconcelos Godinho Goldberg, cabe L (uma) quota, de va

R$1,00 (um real), perfazendo o montante de RS1,00 (um real);

(h) Ao sócio Vinicius Traldi dos Santos, cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de R$

per-fazendo o montante de RS 1,00 (um real); e

(i) Ao sócio Alexandre Costa, cabe 1 (uma) quota, de valor unitário de RS 1,00 (

o montante de RS 1,00 (um real),

lv - ADMTNTSTRAçÃO DA SOCTEDADE

Cláusula 53: A administração da sociedade será exercida por um ou mais

ou não, que serão nomeados por prazo indeterminado.

dores, sócios

Parágrafo Primeiro: Neste ato é nomeada como administradora da Sociedade a sócia CRISTINA

MORETTI, brasileira, jornalista, casada sob o regime da separação obrigatória de bens, portadora

)
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da cédula de identldade R.G. ns 04.821.311-0-lFP/RJ, inscrita no CPFIME sob ne 765.531.597-

34, residente e domiciliada na Capital do Estado de Rio de Janeiro, na Av. Visconde de

Albuquerque, 333 - apto. 204 - Leblon, CEP 22450-001, que terá as atribuições e os poderes

conferidos por lei, podendo, para tanto, promover e praticar sozinha e independente da

anuência de outros sócios todos e quaisquer atos que envolvam responsabilidades, direitos e

obrigações para a Sociedade, inclusive compra, alienaçäo ou oneração de bens móveis e imóveis

do ativo fixo, observadas as disposíções desta Cláusula.

Parágrafo Segundo: Os administradores podem outorgar procurações em nome da Sociedade,

Todavia, as procuraçöes deverão mencionar expressa erespecificamente os poderes por ela

conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais e/ou procedimento administrativos,

deverão conter prazo de vigência limitado a 24 meses.

Parágrafo Terceiro: Ficam expressamente vedados, sendo nulos e não gerando efeitos em

relação à sociedade, quaisquer atos de seus sócios, administradores, procuradores, empregados

ou prepostos, que a envolvam em qualquer obrigação relativa a transações estranhas ao seu

objetivo social, tais como a prestação de fiança, aval ou qualquer outra garantia em favor de

terceiros.

Parágrafo Quarto: A remuneração dos admínistradores será fixada por deliberação socros

representantes da maioria do capital social e será levada à conta de des

sociedade.

Parágrafo Quinto: Os administradores poderão ser destituídos a qualquer tem

os quóruns e formalidades estabelecidos na legislação aplicável.

v - EXERCICTO SOCTAL E DEMONSTRAçÕEs

Cláusula 6c: O exercício social inicia-se em Le (primeiro) de janeiro e ence

um) de dezembro de cada ano, quando será levantado o respectivo Bala

Fina nceiras.

Parágrafo Primeiro: Serão obrigatoriamente levantados balanços e dem ncerras

intermediárias nos meses de julho e janeiro de cada ano, relativas aos resu os sers meses

anteriores. Na hipótese de apuração de lucros no referido período, serão obrigatoriamente

distribuídos aos sócios 25% do lucro íquido e o restante terá a destinação determinada pelos

sócios representantes da maio

ì)
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Parágrafo Segundo: Os sócios representantes da maioria do capital poderão deliberar pela

apresentação de balanços e demonstrações financeiras referentes a perfodos inferiores a 180

(cento e oitenta) dias, para disÍibuiçäo de lucros e dividendos referentes aos respect¡vos

períodos.

Parágrafo Terceiro: Os lucros serão distribuídos aos sócios sempre proporcionalmente, exceto

quando a maioria do capital social deliberar pela distribuição de lucros desproporcionais às

part¡cipações socíetárias de cada sócio na Sociedade.

V¡. CESSÃO OU TRANSFERÊNqA DAS QUOTAS

Cláusula 7e: As quotas da sociedade não poderão ser cedidas ou transferidas sem o prévio e

expresso consentimento dos outros sócios, que terão preferência para a aquisição, em

igualdade de condições. Na hipótese de um sócio pretender ceder e transferir suas quotas,

deverá comunicar sua intenção, com a antecedência mínima de 90 (noventa) dias, indicando o

nome do pretendente à sua aquisição, o preço e as condições da cessão.

Parágrafo Único: Se nenhum dos sócios exercer o direito de preferência que ora lhes é

assegurado, o sócio poderá ceder as suas quotas, observada a proposta original.

vil - FALEC|MENTO, |NTERD|çÃO, FAIÊNC¡A, INSOLVÊNC|A E EXCTUSÃO Oe

Cláusula 8Ê: A sociedade não se dissolverá por morte, interdição, inso

concordata ou exclusão de qualquer dos sócios, continuando com os sócios re

não ser gue os sócios representantes da maioria do capital deliberem por su

sócios eventualmente nas condiçöes retro mencionadas, ou os herdeiros

receberão seus haveres, observadas as seguintes regras:

(a) a apuração dos haveres do sócio falecido, interdito, insolvente, falid

excluído será feíta com base em balanço especial levantado na data do

(b) o valor do reembolso de cada quota será determinado pela divisão d líquido

corrigido monetariamente, na data do balanço especial, pelo número de circulaçâo;

(c) os haveres do sócio apurados conforme o acima disposto serão pagos a seus herdeiros ou

sucessores, em até 10 (dez) parcelas mensais iguais e sucessívas, sem juros ou correção

monetária, vencendo-se a primeira delas 90 (noventa) dias após a data do Balanço Especial.
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vilr- ExcrusÃo DE sÓcto

Clausula 93: Os sócios representantes da maioria do capital poderão deliberar pela exclusão de

sócio que coloque em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de ínegável

gravidade, por justa causa, em reunião especialmente convocada, cientificando-se o sócio

acusado nos termos da Cláusula Décima Primeira para preparação de sua defesa, observado o

disposto na Cláusula Oitava.

rx - LrQurDAçÃo DA soctEDADE

Cláusula 1Oê: A sociedade será dissolvida e liquidada nas hipóteses e de acordo com as

disposições estabelecidas na legislação.

x - DELTBERAçöES SOC|A|S

Cláusula 113: Todas as deliberações de sócios previstas neste Contrato Soc¡al ou na legíslação

aplicável serão tomadas em Reuniões de Sócios, convocadas por qualquer sócio mediante

notificação prévia e escrita de 3 (três) dias úteis, especificando-se a ordem do dia, encaminhada

por qualquer meio de comunicação que emíta confirmação de recebimento.

Parágrafo Primeiro: As reuniões de sócios serão mantidas sempre que necessário, do

obrigatória sua realização em períodos determinados.

Parágrafo Segundo: Dispensar-se-ão as formalidades de convocação previstas

cláusula sempre que todos os sócios comparecerem ou se declarem, por escrito,

data, hora e ordem do dia da respectiva reunião de sócios,

Parágrafo Terceiro: As reuniões de sócios poderão ser validamente'realizada s

presença dos sócios representantes da maioria do capital social da Sociedade, observados, pa

as deliberações, quando aplicáveis, os quóruns minimos específicos

ou na legislação aplicável.

Parágrafo Quarto: Dependerão de deliberação dos sócios representa

socialos atos que importem em:

do capital

(a) participação em sociedades de qualquer natureza, bem como a cessão, venda e oneração

dessa participação; e
t\-),\\

da ma

osnop
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(b) celebração ou alteraçäo de contratos, acordos, entendimentos ou transações entre a

sociedade e os sócios, ou pessoas, físicas ou jurídicas, que, direta ou indiretamente, vierem a

participar de seu capital social.

Parágrafo Quinto: A prática dos atos abaixo listados, pelos administradores ou procuradores,

agindo em nome da Socíedade, dependerá da prévia autorizaçâo por escrito da sócia da ln Press

Participações S.A.:

(¡) a venda, locação ou outra forma de alienação de todos ou substancialmente todos os

ativos ou negócios da Sociedade;

(ii) a adoção de qualquer linha de negócios não relacionados ao objeto socialda Sociedade;

(¡ii) (a) a aquisiçäo ou alienação pela Sociedade de quaisquer valores mobilíários, ações,

quotas, ativos ou negócios de outra pessoa ou entidade, ou (b) qualquer investimento de fundos
corporativos em, ou empréstimo de fundos corporativos para, outra pessoa ou entidade;

t¡v) (a) a emissão de qualquer tipo de dívida para ou pela Sociedade (exceto se nos termos
do orçamento anual da Sociedade aprovado pelos sócios da Sociedade e então em vigor

"Orçamento Aprovado"), ou (b) a emissão ou alienação de ações, quotas, participação societária

ou valores mobiliários da Sociedade ou opções, garantias ou obrigaçöes conversíveis ou

permutáveis por tais açöes, quotas, participações societárias ou valores mobilíários, incluindo,
sem limitação, a funcionários, Diretores, Conselheiros ou consultores;

(v) a concessão de quaisquer garantias pela Sociedade em favor de te
subsid iárias;

(vi) a celebração de qualquer acordo no que diz respeito ao licenciame

empresarial ou de qualquer marca ou direito de propriedade intelectual de

Sociedade;

(vii) a criação de quaisquer ônus ou gravames sobre os ativos da Sociedade

que (x) surjam no curso normal dos negócios ou que sejam impostos pela

(y) que não afetem materialmente a propriedade, o uso, ou o valor.de qual

Sociedade;

(viii) qualquer mudança de prática contáb¡|, exceto se exigido pelos

geralmente aceitos e aplicados no Brasil;

(ix) a operação da Sociedade de forma inconsistente ou em des

Orçamento Aprovado então vigente;

(x) a participação em qualquer transação fora do curso normal dos negócios;

(xi) a aprovação ou alteração de qualquer plano de bonifícação, plano de outorga de

participação societária, plano de incentivo ou outro plano de outorga de benefícios (que não

esteja previsto no fora do Orçamento Aprovado);
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(x¡i) a criação de qualquer subsidiária pela Sociedade;

(xiii) qualquer modificação ou alteração a qualquer remuneração paga pela Sociedade (que

näo esteja previsto no Orçamento Aprovado) para (a) qualquer sócio pessoa física ou (b)

qualquer pai, mãe, irmão, irmã, filho ou cônjuge de qualquer sócio, exceto no que se refere à

modificação ou alteração decorrente da correção monetária, inflação e/ou dissídio coletivo;

(xiv) a autorização para a prática de qualquer ação que seja incompatível com qualquer

Orçamento Aprovado da Sociedade;

(xv) a incorporação ou fusão da Sociedade em outra pessoa jurídica ou dessa pessoa jurídica

na Sociedade;

(xvi) (a) a liquidação, dissolução, encerramento, cisão ou reorganização societária da

Sociedade ou (b) a submissão da Sociedade a qualquer procedimento de recuperação judicial,

falência, insolvência ou procedimento semelhante;
(xvii) a criação de qualquer classe ou espécie de quotas ou ações diferentes daquelas

autorizadas pela Sociedade, ou a alteração dos direitos, preferências e privilégios de quaisquer

ações ou quotas existentes da Sociedade;

(xviii) qualquer alteração ao Contrato Social ou ao Estatuto Social (ou documentos de

governança equivalentes) da Sociedade, que (x) possa resultar em qualquer alteração e/ou
redução aos direitos da sócia ln Press Participações S.A. previstos nos Acordos de Acionistas, ou

(y) possa afetar os direitos da sócia ln Press Participações S,A. ao recebimento de dividendos da

Sociedade, conforme previstos nos Acordos de Acionistas;

(xix) a eliminação ou ato que, de outra forma, afete adversamente os direitos de

concedídos por lei ou por este Contrato Social (ou documento de governança

conforme aplicável, aos sócios ou acionistas em relação à futura emissão de q s,

outras formas de partic¡pação societária ou títulos com direitos de voto da ti2 u

quaisquer opções ou valores mobiliários conversíveis em quotas ou ações ou rtici pa {t¿t

societária ou tftulos com direitos de voto da Sociedade;

(xx) a transformação da Sociedade de sociedade limitada em sociedade a

(xxi) a delegação a qualquer administrador, Diretor ou Conselheiro da Sociedade

para a prática de qualquer uma das ações referidas nos itens anteriores, a

autorização requerida pelo presente parágrafo quinto.

xr - DrsPosrçÕEs GERAIS

Cláusula 12e: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato

social, deverão ser supridas ou resolvidas com base nos artigos 1.052 até 1.087, todos do Código

Civil e, suplementarmente, pelas disposições aplicáveis às Sociedades Anônimas, nos artigos

1.088 e 1.089 e Lei ne 6.404 /76 de 1,5.12.76
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Parágrafo Primeiro: A sociedade não manterá livros societários.

Parágrafo Segundo: Fica eleito o foro da Comarca da Capitaldo Estado de São Paulo, para dirimir

quaisquer questões oriundas do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

a A administradora CRISTINA MORETTI declara, para os devidos fins e efeitos legais, que

não está impedida de exercer a função de administradora da Sociedade, em decorrência

de qualquer dos motivos ou razões estabelecidas no parágrafo primeiro do artigo 1.011

do Código Civil.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de alteração contratual da

referida Sociedade, após lido e achado conforme, na presença de duas testemunhas, para todos

os fins de direito.

São Paulo,6 de agosto de 2020

*[{i.\ \-i.

rN PRESS PARTTCTPAçÕES S.e.

p. Cristina Moretti

MARIA MORETTI

DE VASCONCELOS GODINHO

it ;i)

NINA DE VASCO

GOLDBERG

STINA MORETTI

LEXANDRE COSTA

p. Cristina Mo
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\iñ ICIUS TRALDI DOS SANTOS

p. Cristína Moretti
WcAb MoRErn eoor,¡xó

p. Cristina Moretti

Sócia Retirante:

Testemunhas:

PATRICIA REGINA NS

1 2

Nome

CPF:

RG:

Nome

CPFr

RG:
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3.2.I.I. RACIOCINIO BASICO

Raras são as oportunidades de acompanhar a História, com H maiúsculo, se

descortinando bem diante dos olhos. Diz-se que o século XXI teve início na manhã de

11 de setembro de 2001, quando dois aviöes atingiram as torres gêmeas do V/orld Trade

Center, em Nova York. Naquele dia, mais de três mil pessoas foram vítimas de um inimigo

ainda sem rosto e com motivações pouco claras. O evento foi simbólico, comovendo o

mundo e levando forças militares a permanecerem indefinidamente em estado de vigília.

Àquela altura, seria inconcebível acreditar que dali menos de 20 anos um outro episódio,

com um inimigo igualmente sem face, faria aquele número de mortes parecer uma gota no

meio do oceano.

No início de 2020 veio à tona a inlormação de que um novo tipo de vírus tinha poder

letal e se alastrava rapidamente a partir de seu epicentro, o mercado atacadista de frutos do

mar de Vy'uhan, na China. O número de casos fatais do novo coronavírus, o Sars-CoY-2,

também citado como Covid-19, subiu exponencialmente e levou a Organização Mundial

da Saúde a elevar aameaça ao status de pandemia global no início de marçor. No Brasil, o

registro da primeira vitima fatal se deu em 12 de março2. No dia 8 de agosto, o país contava

100 mil mortes3. E, em 7 de janeiro de2021,200 mila. Hoje, o total de mortes por covid-19

no mundo já ultrapassa dois milhõess.

Por conta da globalização e de um mundo hiper-conectado digitalmente, não há

precedentes para episódio de tamanha magnitude. A Peste Negra, na Idade Média, e a Gripe

Espanhola, no início do século passado, deixaram marcas profundas nas sociedades da

época - e o mesmo ocorre agora. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. lembra que,

se comparada com a pandemia de coronavírus, nem mesmo a gripe espanhola teve efeitos

tão devastadores sobre a economia. Ele observa que, nesta nossa sociedade ilimitadamente

permissiva, "os perigos não espreitam hoje da negatividade do inimigo, e sim do excesso de

positividade, que se expressa como excesso de rendimento, excesso de produção e excesso de

comunicaçâo"6. Nada mais fundamental para nos situarmos, particularmente neste

' Disponível em https://oglobo.globo.com/socieclade/coronavirus/oms-decreta-oanclemia-mundial-por-novo-coronavirus-24298652 
{

'z 
Disponível em https://gl .globo.com./bemestar/coronavirus/noticia./2020/06/27lprirneila-morte-por-coronavirus-no-brasil-aconteceu-em- I 2-de-
marco-diz-ministerio-da-saude.ghtml

3 Disponível em https://gl .globo.com/politica/noticia./2020l08/08ino-dia-em-que-brasil-atinge- 100-mi[-modes-por-covid- I 9-governo-comemora-
um-dos-menores-indices-de-obitos-oor-m ilhao. ghtml

a Disponível ern https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia,/2021-01/covid-19-brasil-chega-200-rnil-mortes
5Disponível em https:i/gl.globo.com/bemestar/coronavirusinoticia./2021l01/15/mundo-tem-mais-de-2-milhoes-de-mortos-nor-covid-19-afirma-

universidade.qhtml
6Artigo"Ocoronavírusdehojeeomundodeamanhã,segundoof,ósolo Byung-Chul Han",de22demarçode2020,disponível emhttns:/ibrasil.

elnais.com/ideas/2020-03-22/o-coronavirus-de-hoþ-e-o-mundo-de-ar¡anha-segundo-o-filosofo-b),ung-chul-han.htrn I

)
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permeado por todo tipo de ruídos de comunicação, como fake news e guerra de narrativas.

O governo do estado de São Paulo se posicionou desde o início na linha de frente do

combate à crise sanitária no Brasil. Múltiplas ações foram tomadas em diversas frentes - e

devemos reconhecer os méritos da capacidade de liderança institucional e, simultaneamente,

da excelência do corpo técnico envolvido nos constantes desafios. Particularmente, congratula-

se o esforço desenvolvido pela Secom (Unidade de Comunicação) na disseminação das

informações relativas aos esforços do poder público em conter os avanços da doença. Ainda

assim, acreditamos que é possível conceber uma solução que vâ além, incorporando as

virtudes da Secom, aparando as arestas deixadas e propondo novos e robustos incrementos,

tanto conceituais como práticos.

Diante do ineditismo e da complexidade da questão, optamos pelo referencial teórico

elaborado pela entidade britânica AU4DM, a Rede de Tomadores de Decisão para Análise

sob Incerteza, comunidade que reúne pesquisadores e profissionais da indústria, governo e

universidade para entender e propor soluções e ferramentas a fim de melhorar a tomada de

decisões em alto nível e situações limite. No documento Ferramentas de Suporte à Decisão

para Decisões Complexas sob lncertezaT , identificam-se cinco tipos de incerteza, todas elas

diretamente relacionadas com a missão da Secretaria de Comunicação, de levar informações

claras e confiáveis à população. São elas: estocástica (imprevisibilidade), epistemológica

(falta de conhecimento), analitica (acurâcia do modelo), ambígua (definição de conceito

frágil) e de valor (definição de objetivo frágil). Citamos aqui apenas um exemplo de desafio

comunicacional correspondente a cada conceito: "a vacina será eficiente?", "o que o

governo federal farâ?", "o isolamento social funciona?", "o que é quarentena?" e "quem será

vacinado primeiro?". Segundo os pesquisadores, o processo de tomada de decisão envolve

três passos: compreender o contexto, identificar o que se deseja alcançar e, então, avaliar

prós e contras de cada escolha. "Pata a maioria das decisões complexas, particularmente

no setor público, a príúica corrente é consultar e se envolver com stakeholde rs ao long9,Ãe 
., 1

todos esses três passos do processo de tomada de decisão" (p. 9). I *': -'' ^'/'\ -)

É exatamente a partir deste conjunto de premissas que optamos por envolver toåa \

a comunicação do governo paulista, sob o manto e os auspícios do SICOM (Sistema de

Comunicação do Governo do Estado de São Paulo), numa ação inovadora, que demanda

esforço e liderança nunca antes empregados, a fim de, em primeira instância, salvar vidas -
talvez a mais nobre e urgente das missões aqui evocadas - e, por consequência, posicionar

a Secretaria de Comunicação como uma referência nacional e internacional na excelência

7 Disponível em http://kleineberg.co.uk/AU4DM/rvp-content/uploads/2020/01/DecisionSuppo
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de divulgação de informações, transparência de dados e gestão de crises. Nesta abordagem,

a Secretaria de Comunicação lidera as ações, mas ela não aparece: quem aparece são os

cientistas, os técnicos, os secretários e presidentes de órgãos que estão na linha de frente no

combate ao coronavírus. Ela é a responsável por promover as ações do governo de São Paulo.

Ademais, considerando os princípios que regem a atividade governamental e os

objetivos do Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo (SICOM), além

do escopo já apresentado, um plano de comunicação de sucesso deve necessariamente

convergir para a boa divulgação das ações para o cidadão e a modernização do serviço

público, além do estímulo ao debate e aprimoramento das políticas públicas do Estado. A isso

alinham-se ainda as atribuições da Secretaria de Comunicaçáo, alicerçadas na proposição e

condução de políticas de comunicação e dos princípios do artigo 3l da Constituição Federal

que permitem o amplo acesso à melhor informação sobre os investimentos realizados pelo

Estado e à divulgação dos serviços disponíveis ao cidadão para sua melhor utilizaçã"o.

Deste modo, a InPress propõe utilizar desde ferramentas tradicionais de assessoria

de imprensa até materiais e recursos amparados pelas mais modernas tendências na

comunicação institucional a fim de posicionar o Governo do Estado em geral, e a Secretaria

de Comunicação em particular, perante a sociedade. O resultado será medido tanto pelo rol

de notícias positivas a serem veiculadas pela mídia como pelos indicadores de satisfação,

reconhecimento e envolvimento da população com o projeto. Desta forma, acreditamos

que as ações integradas de comunicação entre os órgãos do governo envolvidos no projeto,

a criação de fluxos de informação ágeis e eficazes e o alinhamento das mensagens-chave

dos porta-vozes são essenciais para que as ações sejam bem recebidas e encaminhadas

da melhor forma pela opinião pública. É por meio destas "melhores práticas" que as

oportunidades positivas são potencializadas e, simultaneamente, os riscos de exposição

negativa são minimizados.
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3.2,1.2, PLANO DE ACAO

Tal qual esboçado no Raciocínio Básico e detalhado a partir de agora, atribui-se

à Secretaria de Comunicação papel de personagem central na promoção da luta contra o

coronavírus. Afinal, é a ela que cabe divulgar os resultados das pesquisas científicas, os

protocolos de saúde pública a serem adotados pela sociedade em diferentes estágios de

isolamento social, os cronogramas de vacinação da população e muitos outros anúncios.

Desta forma, entende-se que o protagonismo da Secom se consolida na medida em que a

pasta se firma como peça-chave perante os demais órgãos do governo, isto é, centralizando

estratégias, delegando responsabilidades e cobrando resultados. A pasta tem assim a missão

de funcionar como um guarda-chuva, abrigando diferentes responsabilidades e atribuições, e,

simultaneamente, como um difusor, propagando inúmeras recomendações e funcionalidades.

De todo modo, é importante ressaltar que não é a Secom e seus profissionais que vão brilhar:

sua atuação é estratégica, de bastidores. Quem devem aparecer são os especialistas de

diferentes órgãos do governo que estão no combate diário contra a Covid-19.

Assim, partindo do desafio proposto no Exercício Criativo e para que os objetivos

sejam alcançados plenamente, o trabalho da Secretaria de Comunicação com o apoio

dos órgãos do SICOM, será desenvolvido em três grandes frentes, de forma integrada:

Assessoria de Imprensa, Relações Públicas e Relacionamento com a Mídia. Por meio

dessas frentes será possível disseminar as mensagens-chave alinhadas aos objetivos da

comunicação já expostos a fim de informar, mobilizar, engajar e transformar os públicos-

alvo, tais como a sociedade em geral, médicos e pacientes, influenciadores, formadores de

opinião, entidades da sociedade civil, imprensa, órgãos de governo de diferentes esferas,

servidores públicos, e clientes e fornecedores da Secretaria de Comunicação. Finalmente,

como ficarâ claro nas páginas seguintes, a estratégia de comunicação procura ressaltar a

relação de causa e efeito entre a diminuição dos casos de infecção e óbito por covid- 19 e

o trabalho da Secretaria de Comunicação

".1
a) Estratégia cle relacionamento cûm â míclia

Uma comunicação exitosa das ações do govemo paulista em torno da pandemia do novo

coronavírus envolve agilidade e transparência. Para tanto, este trabalho de conscientização

deve ser capitaneado pela Comunicação por meio de um conjunto de iniciativas voltadas

à sensibilização dos membros dos veículos de imprensa, tanto analógicos como digitais. A

relevância do posicionamento da Secom se efetivará a partir do momento em que jomal
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editores, pauteiros e chefes de reportagem entenderem o papel central ocupado pela pasta no

combate à pandemia do novo coronavírus.

Assessoria de lmnrensa

. Governo Atuante, Veloz e Transparente

A estratégia de relacionamento com a mídia em uma crise sanitária dessa magnitude

passa necessariamente pelo estabelecimento de uma percepção de excelência, senioridade

e liderança dos profissionais envolvidos. Tais virtudes se evidenciam por meio de uma

comunicação atuante, veloz e transparente. É preciso coordenar ações, definir atribuições e

delegar responsabilidades ao longo do dia, trazendo assim como consequência a percepção

da enorme responsabilidade atribuída à Secretaria de Comunicação. Para tanto, propõe-se

a criaçã"o de dois comitês permanentes de gestão de crise, ambos multidisciplinares e de

atuação conjunta e complementar.

O primeiro comitê é o de Ciência, responsável pela discussão e elaboração de todo

o material técnico envolvido na pandemia. Aqui serão debatidos temas como as medidas

de isolamento social ou a elevação do número de óbitos em decorrência do aumento da

disseminação do vírus. Médicos da Secretaria da Saúde, economistas da Secretaria daFazenda,

técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social, entre outros, farão reuniões periódicas

constantemente de modo a entender os fenômenos em curso e viabilizar as respostas o

quanto antes. Assessores de imprensa serão designados a participar sistematicamente das

reuniões, mas seu papel será de monitoria e acompanhamento, de modo a poder repassar os

conhecimentos aos times de comunicação.

O segundo comitê é o de Comunicação, responsável direto por viabilizar as

preconizadas pelo comitê de Ciência. É aqui onde um grupo de assessores de imprensa de'

diferentes órgãos do governo de São Paulo se alia aos membros da Secretaria de Comunicação

para estabelecer iniciativas concretas. É deste núcleo decisório que partirão as mensagens chave a

serem disseminadas pelo govemo de São Paulo. Cabeúa este grupo deflniq apartir dos subsídios

fornecidos pelo comitê da Ciência, as estratégias de divulgação, como uma coletiva de imprensa

emvezde um artigo de opinião, como uma propaganda de rádio em lugar de um discurso. Propõe-

se estrategicamente o uso de uma identidade conceitual e visual própria, com slogans, hashtags,

marcas d'âgua e cores próprias, de modo a identificar imediatamente de onde a informação está

partindo - e o quão relevante ela é. E daqui onde serão concebidos, como se verá a seguir, os

boletins diários de divulgação das ações estaduais de enfrentamento do coronavírus.

)
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. Excelência do corpo técnico

A maneira mais eficaz de conquistar credibilidade é apresentar informações claras

ao público por meio de porta-vozes de elevada competência, que transmitam confiança e

credibilidade. É por isso que frisamos a necessidade de elencar um seleto grupo de porta-

vozes para divulgar as mensagens do governo de São Paulo. Autoridades e técnicos pré-

selecionados passarão por um rigoroso trabalho de media training a fim de capacitâ-los para

o exercício diário de prestação de contas à imprensa. É por rneio deste trabalho que se espera

valorizar a importância das ações desenvolvidas pelo governo, nacional e internacionalmente.

Relacões Públicas

As ações de Relações Públicas representam a convergência entre assessoria e

relacionamento. Elas têm objetivo não só de gerar notícias positivas, mas também o de engajar

públicos estratégicos no tema proposto, criar uma nova percepção dos fatos e até mudar

atitudes. Elas vão ajudar no objetivo final de aproximação da Secretaria de Comunicação com

os jornalistas e da população com o poder público. A seguir, listamos nossas propostas. Elas

partem das ideias propostas no Raciocínio Básico, de liderança e protagonismo da Secom,

mas também levam em consideraçã"o a oportunidade deixada pelo governo federal - isto é, na

ausência de campanhas de sensibilização, vamos ocupar o vácuo.

. Governo transparente

Divulgação ampla, proativa e sistemática dos indicadores relacionados à pandemia,

tais como os números de infectados, os óbitos, número de leitos de UTI (total e em uso),

entre outros. Da mesma maneira, a divulgação do cronograma de ações do poder público e a

agenda de governantes. Para tanto, o uso de um portal específico para a pandemia.

\ :.-

. Campanha #spdoladodevc

Diante da crise sanitária, repleta de incertezas e com um componente inédito na

rotina dos brasileiros - o isolamento social - a Secretaria de Comunicação será responsável

pela campanha institucional "SP, do lado de você". A proposta é estabelecer um vínculo

de confiança com os moradores do Estado, de modo a trazer-lhes esperança, acolhimento e

tranquilidade diante de tantas privações.

'Campanha de combate às fake news

Nada pode ser mais nocivo para o enfretamento da pandemia do que o negacionismo
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Para tanto, como será detalhado nos materiais a serem desenvolvidos, vamos criar uma

campanha de combate à proliferaçáo de notícias falsas e versões deturpadas dos fatos. Um

site abrigará os "mitos e verdades", assim como campanhas serão disparadas no WhatsApp.

Em paralelo, vamos ocupar os espaços em rádio e TV por meio de anúncios e porta-vozes.

Relacionamento com a Mídia

Propomos a ampliação de um canal direto com jornalistas especializados em Saúde,

Cotidiano, Política, Transportes, EconomiaeLazerlServiços. O time de comunicadores terá

o objetivo de obter mídia positiva, além de atender demandas e crises de imagem. Propomos

ainda ações de estreitamento de relações com a imprensa, descritas a seguir.

b) Ações â serem desenvolvidas pela contratada junto à míclia

. Divulgação ampla dos temas relevantes e atuação estratégica nas pautas exclusivas

A comunicação no serviço público deve ser cuidadosa. Ao mesmo tempo em que

precisa ser estratégica, não pode deixar de ser ampla, contemplando todos os veículos,

regiões e tipos de mídia. Os principais assuntos, ações e projetos devem merecer sempre total

e transparente divulgação, sem privilégios, para que não haja desigualdade de oportunidades

ou favorecimento. Assim determina o regramento que dá os parâmetros da comunicação

pública. Essa preocupação não impede uma ação estratégica com veículos específicos e o

trabalho de oferta de pautas, artigos ou personagens de forma exclusiva. Sem descuidar do

atendimento de todos os veículos em pautas referentes às iniciativas, programas de governo

e assuntos do dia-a-dia, também trabalharemos de forma pontual quando o tema assim o

permitir. Como exemplo de assuntos mais gerais, que estão constantemente na pauta de todos

os veículos, podemos citar os indicadores de casos e óbitos por covid-i9. Em outra frente, a

assessoria oferecerá pautas específicas, estratégicas, a veículos de maior repercussão, como

por exemplo O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e TV Globo. É o caso de titulares do

governo, como o governador do Estado e o secretârio da Saúde

. Proatividade em pautas críticas

A equipe de Comunicação não ficará à mercê dos veículos. Ao mesmo tempo em que

atenderá com rapidez e precisão as demandas diárias, também cuidarâ de oferecer pautas

diferenciadas, propositivas e urgentes a fim de manter todos os assuntos envolvidos na

cobertura da pandemia na pauta dos veículos diariamente.
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. Proposta de Entrevistas Exclusivas

Nosso time farâ a formação e preparação de fontes ligadas ao governo para darem

entrevistas de maior fôlego a veículos de grande abrangência. Com isso, vamos disseminar

estrategicamente as ações em curso promovidas pela Secretaria de Comunicação.

. Coletivas de Imprensa

O cenário é de gestão de crise permanente - não há precedentes para algo da natureza

desta pandemia. Por isso, faz-se necessário escalar os melhores porta-vozes do governo para

manter bem informados os jornalistas (e, portanto, a sociedade). Aqui serão divulgados os

principais indicadores da pandemia, como leitos e número de óbitos, assim como detalhes do

Plano São Paulo (iniciativa atualmente em curso, com fases I a 4 de liberação de atividades

que envolvem atendimento presencial por região do Estado).

. Relacionamento com Setoristas e Canais Especializados

Daremos importância à mídia especializada, levando informações mais detalhadas

e profundas. Auxiliaremos o corpo técnico da Secretaia da Saúde na divulgação científica

junto a publicações acadêmicas, por exemplo.

. Relacionamento com Mídia Internacional

Diante das características da pandemia, vamos explorar ao máximo sua visibilidade

global. Os correspondentes estrangeiros serão convidados para entrevistas exclusivas

e eventos especiais, assim como boa parte dos materiais será traduzida para o inglês e o

espanhol. Da mesma forma, vamos convidar jornalistas estrangeiros para viajarem a São

Paulo a fim de conhecerem o trabalho desenvolvido, sobretudo no Instituto Butantan.

. Encontros de relacionamento

Nossa equipe irá propor um calendário de visitas às redações dos principais veículos

da região metropolitana de São Paulo. A ideia é otimizar oportunidades e buscar o apoio

institucional dos veículos e grupos de mídia, para que ajudem nas campanhas

espaço editorial e/ou comercial a custo zero.

c) Vlateriais a serem procluzidos

De forma complementar às ações propostas para o relacionamento com jornalistas

dos objetivos dee iniciativas de relações públicas, a InPress utllizaÉt, para o
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Comunicação, uma ampla variedade de ferramentas e técnicas empregadas na comunicação

institucional. A seguir, listamos as principais, algumas deles já citadas ao longo deste plano,

mas que consolidamos para facilitar a avaliaçáo. Registramos ainda que, dado o isolamento

social, por um lado, e, por outro, a consolidação do uso de recursos de áudio e vídeo para a

disseminação de conteúdo, muitas ações serão concebidas e executadas dentro do Estúdio

Multimídia Adalberto Bottini, da Secretaria de Comunicação.

. Mapa de jornalistas, veículos, influenciadores e formadores de opinião: um dos primeiros

materiais a ser produzido, o mapa é essencial para atuar com eficácia na área de relações com

a midia. O perfil não se limitará aos nomes e telefones, mas incluirá as principais matérias

jâ produzidas, as redes sociais de cada um e quando foi o último contato realizado pela

Secretaria de Comunicação.

. Mapa de stakeholders: como se verá no item "Identificação dos riscos à imagem", é

fundamental diagnosticar, por meio de uma matriz SWOT (em português, Análise FOFA, de

Forças, Oportunidades, Fraquezas eAmeaças), quem são os apoiadores e detratores do governo

paulista e de sua comunicação. Mais do que mapear jornalistas e influenciadores, é importante

também saber quais são os órgäos do governo federal, os parlamentares na Câmara e no

Senado, os CEOs da indústria farmacêutica, os institutos e demais organizaçöes da sociedade

civil que podem contribuir (ou prejudicar) o andamento das ações de combate ao vírus.

. Conteúdo para divulgação: press-releases, avisos de pauta (convites para eventos ou

coletivas), sugestões de pauta, artigos para publicação em veículos nacionais, regionais e

locais assinados por porta-vozes da Secretaria de Comunicação, notas para colunistas,

infográficos, matérias de serviço, entre outros.

. Banco de pautas: criaremos um banco de sugestões de pautas relacionadas ao

possam gerar, de forma proativa, notícias positivas.

. Banco de personagens: trata-se de lista de pessoas que possam contar à imprensa histórias

de sucesso em torno da pandemia de coronavírus. Podem ser profissionais de saúde, pacientes

que receberam alta, especialistas do meio acadêmico ou mesmo autoridades do poder público.

as mensagens-chave" Paper de Referências: documento em forma de bullet points
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que devem ser transmitidas pelos porta-vozes, em sintonia com os objetivos de comunicação e

diretrizes do plano estratégico. Ele deve conter sugestões de fala, grandes números e também

respostas para os questionamentos negativos que possam surgir.

' Briefing: informativo com breve relato da pauta, perfis de repórter e veículo, a fim de

dar subsídios ao porta-voz para que tenha um bom desempenho na entrevista. Ele estará

acompanhado de um documento no estilo "perguntas e respostas", com sugestões de

posicionamentos assertivos e efi cazes.

' Respostas aos questionamentos da imprensa: a equipe estará a cargo de produzir respostas

imediatas às demandas de jornalistas sobre o tema, revertendo qualquer percepção equivocada

e enfatizando os pontos positivos.

. Respostas aos questionamentos da sociedade - cartas: vamos monitorar as indagações

de leitores nos periódicos, como jornais e revistas, de modo a responder proativamente as

questões levantadas.

. 0800: a fim de ampliar os meios de disseminação das informações e ampliar os laços de

relacionamento com a sociedade, a Secretaria de Comunicação vai criar e manter uma linha

de telefone gratuita, no formato 0800. Nele será possível esclarecer dúvidas sobre sintomas e

isolamento social, por exemplo.

. Chatbot: vamos criar um sistema de respostas instantâneas no WhatsApp nos mesmos

moldes daquele lançado pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020. Trata-se de

um serviço gratuito, interativo, onde diversas informações sobre o combate à pandemia são

oferecidas ao usuário.

. Site de Transparência: de modo a seguir as determinações legais e servir de referência

para os demais órgãos do país e do exterior, um hot site especialmente criado para divulgar os

números oficiais da crise sanitária, como casos de contaminação, óbitos, número de pessoas

vacinadas e disponibilidade de leitos de UTI nos hospitais da rede.

. Site de Combate às fakenews: vamos criar um hot site registrando as "verdades e mentiras'

de modo a educar a população. Ele é fundamental no esclarecimento da sociedade, na I
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contra a guerra de narrativas (como negacionismo, versões distorcidas e tiradas do contexto,

ou ainda manipulações como deep fakes) e, em última instância, na manutenção das vidas.

. Media Training: rodadas de capacitação de porta-vozes a fim de se relacionarem eficazmente

com os veículos de mídia. Especial atenção para "traduzir" os conhecimentos científicos em

linguagem de fácil compreensão. Evitar a politização e ressaltar a importância da ciência.

Neste momento de isolamento social, importante realçar detalhes mais sutis, como o uso de

ferramentas como o Zoom e a prepara ção para entrevistar a partir de casa (cuidado com a luz,

a decoração, o vestuário, a conexão com a internet).

. Relatórios de Monitoramento: consolidado dos principais assuntos debatidos nos veículos

de comunicação e redes sociais, a fim de antecipar assuntos relevantes, crises e tendências

sobre o tema. Com periodicidade diâria, terá importante papel de alerta para permitir maior

rapidez de resposta. Também trarâ anáüse do desempenho da divulgação feita pela equipe da

Secretaria de Comunicação, avaliando e corrigindo os pontos.

. Manual de crise: documento-referência contendo diretrizes e procedimentos a serem

tomados em casos de situações extremas e não previstas. Listará ações, porta-vozes e

mensagens-chave, por exemplo.

. Programa de relacionamento com jornalistas: cronograma de encontros dos principais

porta-vozes do governo estadual com jornalistas e visitas às redações.

. Cartilhas, cartazes e banners: a serem usados para conscientização sobre o isolamento

social e o uso de máscaras, além da divulgação dos esforços do governo do estado no

enfrentamento da crise sanitária. Poderão ser baixados gratuitamente pela internet por

qualquer cidadão. Com apoio da iniciativa privada, imprimiremos uma tiragem especial

ônibus, metrôs, trens, escolas e estações de transporte público.

. Press tours: realizaçã"o de pequenas viagens com grupos de jornalistas a unidades

Saúde, como o Hospital das Clínicas e o Instituto Butantan.

ve da

. Ações regionais - São Paulo: diversificação de conteúdos para moradores dos municípios

de cada uma das regiões do Estado, como Baixada Santista, Vale do Paraiba e Região
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Metropolitana de Campinas. Cada região terâ acesso a números específicos de óbitos, leitos

de UTI e população vacinada, por exemplo.

' Ações regionais - Brasil: divulgação em spots de rádio e TV dos esforços do Instituto

Butantan e do corpo técnico do governo paulista na busca pela produção da vacina CoronaVac.

Em outra frente, publicação de artigos assinados por autoridades do governo em jornais de

grande circulação de outras unidades da federação.

'Ações regionais - Mundo: publicação de artigos assinados por autoridades do governo em

jornais de grande circulação de outros países.

' Grupo de WhatsApp e Telegram: criação de um canal de comunicação entre a assessoria

de imprensa e os jornalistas para facilitar o relacionamento, esclarecendo instantaneamente as

dúvidas pelos respectivos aplicativos, informando as novidades e convidando para eventos.

' Mídias Sociais: planejamento e execução de uma ampla presença digital, incluindo

desde a criaçáo de fanpages até a produção de vídeos para canais específicos. As redes

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Linkedln ganharão páginas próprias, assim como

um calendário especial de conteúdo será montado para apresentar novidades diárias aos

seguidores. É o caso da hashtag #tbt (de Throwback Thursday), a ser usada às quintas-feiras,

com referências ao passado e relevância histórica do Insituto Butantan. As ações incluirão

vídeos curtos nos Stories do Instagram, enquetes e convites para eventos dentro do Facebook

e transmissões ao vivo no Youtube. Haverá ainda o constante monitoramento e interação com

os engajamentos nos posts dos perfis, de modo a ampliar ainda mais o relacionamento com

a população e promover, conforme o caso, o impulsionamento de determinados conteúdos.

Da mesma forma, vamos utllizar os bumpers ads no Youtube e o Google AdWords, sempre

em consonância com as melhores estratégias de SEO, a fim de garantir a máxima exposição.

Finalmente, o uso da plataforma Twitch para divulgar as informações, sobretudo por meio

de coletivas de imprensa. ,,/.',r/,.(':X )

{

' Branded content: desenvolvimento de conteúdos exclusivos sobre o enfrentamento da

crise sanitinia, a serem veiculados nas mais diferentes soluções propostas pelas empresas

como, por exemplo, o Media Lab, do Estadão, ou o Estúdio Folha.
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. Podcasts: divulgação do andamento do enfrentamento da pandemia em formato de

programas de áudio, mais longos e de conteúdo específico, diferentes dos boletins de rádio.

Eles serão compartilhados nas redes Spotify, Deezer, SoundCloud e similares.

. Boletins de rádio: divulgação das principais informações do front de combate ao coronavírus

em formato de programas de áudio, mais curtos, diferentes dos podcasts.

. Vídeo releases: distribuição de conteúdos em vídeo para emissoras de TV.

. E-Books: produção de uma série de livretos digitais, gratuitos, com informações sobre a

doença, a vacina, prevenção e cuidados, a atuação da Secretaria da Saúde e do Butantan.

. Site oficial: um website especialmente criado para registrar todo o conteúdo produzido

pela Secom e pelos diversos órgãos do governo, como a Secretaria da Saúde e suas unidades

vinculadas (Hospital das Clínicas e Instituto Butantan, por exemplo). Terá ainda seções como

clipping de notícias, o andamento das ações, galeria de imagens, mapas e infográficos, e

demais conteúdos inéditos.

")
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3.2.I.3. OPORTUNIDADES DE NIIDIA POSITIVA

. Prêmio Rodrigues Alves de Avanço da Ciência

A melhor forma de responder ao conjunto de incertezas que a pandemia nos trouxe

é por meio da Ciência. É por isso que o governo de São Paulo, por meio da Secretaria

de Comunicação, vai estimular o avanço científico na ârea da saúde com a criação de

uma competição inédita. O Prêmio Rodrigues Alves de Avanço da Ciência vai premiar

as melhores iniciativas, públicas ou privadas, desenvolvidas em solo paulista a fim de

combater o coronavírus.

Serão criadas diversas categorias, como "melhor contribuição na criação de novas

tecnologias", ou "melhor contribuição para a divulgação científica", de modo a estimular

ainda mais o trabalho de profissionais de diferentes setores a, junto com o governo do

Estado, pôr um fim definitivo ao coronavírus. A premiação se dará por valores em dinheiro,

além da exposição pública dos vencedores e a implementação de suas ideias dentro da

estrutura do governo. A escolha de Rodrigues Alves para dar nome ao prêmio não é à toa:

além de ex-presidente do Brasil, ele foi o ex-presidente da Província de São Paulo, assim

como o fundador, em 1901, daquele que é hoje o Instituto Butantan.

. Logística de Distribuição dos Imunizantes

Aoperação de distribuição das vacinas CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan

em parceria com o laboratório chinês Sinovac, é outro momento de grande oportunidade

para mostrar o pioneirismo, o comprometimento e a liderança do Estado de São Paulo no

combate ao coronavírus. É uma ocasião ímpar para, diante do vácuo deixado pelo governo

federal, mostrar ao país e ao mundo o resultado da atuação dos técnicos e cientistas do

Instituto Butantan. Neste caso, optaremos por fazer uma distribuição simbólica das vacinas

aos demais municípios do interior paulista por meio de uma solenidade de entrega dos

imunizantes e posterior início do percurso de um comboio de caminhões. Eles deixarão

a sede do instituto rumo ao interior e litoral - serão veículos envelopados, com escolta

policial, ilustrando a grande importância que o Estado dâpara a questão

. Participação Feminina na Pesquisa Científica

Uma informação revelada no início de janeiro pelo portal de notícias iG passou

despercebida e pode certamente ser melhor explorada a fim de evidenciar a excelência

do corpo técnico do governo paulista, a equiparação de gêneros no ambiente de trabalho

e a emancipação feminina. A editoria "Delas" registrou o fato de que "mulheres ocupam
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7lo/o dos cargos de pesquisador científico do Instituto Butantan"s. Deste modo, a proposta

é divulgar amplamente a notícia, enaltecendo as virtudes das pesquisadoras. A estratégia

a ser adotada é criar um banco com o perfil das cientistas e compartilhar as biografias nas

redes sociais e em site específico.

8 Disponível em https://delas. ig.com.brlcomportamento/2021-0 I -08/mulheres-ocuparn-71

i

\
-)

butantan.html
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3.2.t.4. rDENTIFICAÇAO DOS RISCOS A TVTAGEwI

. Imprevisibilidade: como lidar com as incertezas da pandemia

Tal qual delineado no Raciocínio Básico, a pandemia de coronavírus trouxe aos

gestores públicos o desafio de tomar decisões mediante elevado grau de incefteza. É por isso

que foram listados os cinco tipos de incerteza definidos por pesquisadores do tema. Deles

parte a recomendação de que fazer o diagnóstico constante do que está em jogo no dia a dia

da pandemia é o primeiro passo na formulação de respostas.

Deste modo, observa-se que as incertezas estocásticas, epistemológicas e analíticas,

isto é, de imprevisibilidade, de falta de conhecimento e analítica, fogem ao controle direto

da Secretaria de Comunicação. Por exemplo, na prâtica, não há como saber se a vacina

será eficiente, nem se o governo federal vai comprar vacinas nem se o isolamento social

é eficaz. E é igualmente impossível prever se a imprensa ou a sociedade vão atribuir às

autoridades paulistas a responsabilidade por essas questões. Mas o risco é grande, e é

fundamental se antecipar.

Por isso, propomos que os dois comitês a serem criados, de Ciência e de Comunicação,

se reúnam periodicamente, discutam as incertezas e proponham respostas sistematicamente.

É ¿e t¿ onde surgirão os posicionamentos de imprensa - a serem divulgados em coletivas ou

redes sociais, conforme a necessidade e adequação - que melhor traduzam os esforços do

governo estadual na gestão da crise. Faz-se necessidade de uma constante atuação proativa,

traçando cenários e revendo posicionamentos conforme o andamento da crise.

Além disso, hâ ainda outros dois tipos de incerteza. Elas envolvem fragilidade , tanto

de conceito como de objetivo. É o caso, por exemplo, da Secom ser questionada sobre os

critérios da quarentena ou sobre quais profissionais vão receber a vacina primeiro. Observa-se

que o governo do Estado possui mais controle sobre essas incertezas,umavez que ele mesmo

determina o que será feito. Portanto, aqui propomos o que os pesquisadores em incertezas

sugerem: debater com o maror número de stakeholders possível. Ou seja, na prërtica, di

apenas aquilo que é razoavelmente tido como consenso entre os especialistas

. Politização da gestão da pandemia & embates com autoridades

O protagonismo de São Paulo no combate à pandemia do coronavírus pode fomentar

todo tipo de intriga política, desde a retomada de antigas rusgas partidárias até o uso de

instrumentos jurídicos para prejudicar e limitar as ações do Estado. Deste modo, como

adiantado no item C ("materiais a serem produzidos") do Plano de Ação, vamos criar um Mapa

de Stakeholders, com o propósito de diagnosticar desde o início quem são os personagens que
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podem ajudar ou prejudicar a estratégia da Secretaria de Comunicação. A mensagem deve ser

clara: não há sentido em politizar a questão justamente porque trata-se de salvar vidas - e isso

está acima de qualquer rivalidade política.

. Excesso de transparência e exposição

A divulgação sistemática dos números-chave da pandemia pode surtir efeitos

inesperados, como o descrédito e o medo. Além disso, não podemos desprezar os efeitos

negativos de uma superexposição dos porta-vozes na mídia.

Quanto ao primeiro aspecto, o medo e o descrédito, vamos reforçar a importância da

Ciência e da transparência na divulgação das informações. "A divul gaçáo é necessári a, ainda

que se trate de números tristes", é a mensagem a ser veiculada, sempre relacionada com a

imporlância do uso de máscaras e álcool gel, além do isolamento social.

Finalmente, quanto ao segundo aspecto, a fadiga de exposição, vamos recoffer a

pesquisas de opinião qualitativas e quantitativas para verificar como anda a percepção do

governo junto ao público . E, a partir do diagnóstico, aprimorar as estratégias.
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3.3. Análise diária de imagem

Data: 0l/04/2020

Análise: o programa Bora SP, da TV Bandeirantes, e o jornal Diário do Rio Claro noticiaram

primeira morte na Polícia Militar por covid, a sargento Magali Garcia, de 46 anos.

O jornal DHoje, de São José do Rio Preto, informou que, seguindo a recomendação

da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil da região libera agentes que pertencem ao

grupo de risco paratrabalhar em casa.

Pontos positivos: orientação da Secretaria de Segurança Públicaparaque agentes de segurança

do grupo de risco trabalhem em home office..

Riscos à imagem: aumento dos casos de covid no estado

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

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

risco para trabalharem em casa

Diário do Rio Claro/Rio Claro: Na capital, polícia militar moffe por covid-19

TV

Bora SP/TV Bandeirantes/São Paulo: Coronavírus: Sargento da PM morre em São Paulo
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Análise: a notícia mais relevante do dia é que 564 policiais civis e militares estão afastados com

suspeita ou diagnóstico de coronavírus no estado. Destes, 438 são policiais militares. Segundo

o Sindicato dos Delegados de Polícia de são Paulo, são cerca de 150 agentes da Polícia Civil.

A Secretaria de Segurança Pública informou que tem adotado todas as medidas para garantir

a proteção acerça do coronavírus. Reportagem do SPl, da TV Globo, completa a informação

com levantamento do G1 que mostrou que hospitais públicos e particulares da Grande SP já

afastaram 1.421 funcionários.

Em entrevista à Rádio Capital AM, de São Paulo, João Doria anunciou medidas contra

o coronavírus, como entrega de adesivos para evitar contato nos pedágios e pintura de faixas

pela SPTrans para demarcar distanciamento. O programa Bastidores do Podeq da Rádio

Bandeirantes, informou que o governo do Estado negocia aluguel de contêineres refrigerados

para armazenar corpos de vítimas de covid-l9.

Pontos positivos: agentes de segurança suspeitos ou contaminados estão sendo afastados,

ações para conter contágio.

Riscos à imagem: avanço da covid no estado.

Ações de comunicação a serem tomadas: em coletivas e releases, anunciar ações para conter

contágio. Acompanhar repercussão, monitorar audiência e reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Poliarquia/Rio de Janeiro: Mais de 500 policiais de SP são afastados por suspeita de covid-19

Poliarquia/Rio de Janeiro: Polícia Civil descobre central de álcool em gel falsifi SP

Internet

Cruzeiro do Sul online/Sorocaba: Polícia Civil de SP já tem 150 agentes afastados por suspeita

de coronavírus

IstoÉ Online/São Paulo: Mais de 500 policiais de SP estão afastados por suspeita de covid-19

IstoÉ On[ne/São Paulo: Polícia Civil já tem 150 agentes afastados por suspeita de coronavírus

doméstica preocupaUOL Notícias/Últimas Notícias/São Paulo: Subnotificação de viol
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e SP libera B.O. online

UOL Notícias/Úttimas Notícias/São Paulo: Polícia Civil de SP já tem 150 agentes afastados

por suspeita de coronavírus

UOL Notícias/Últimas Notícias: Mais de 500 policiais de SP estão afastados por suspeita de

covid-19

Blogs do Estadão: Delegados dizem que Polícia Civil de São Paulo já tem 150 agentes afastados

por suspeita de coronavírus

Blogs do Estadão: São Paulo tem mais de 550 policiais afastados por suspeita ou infecção de

coronavírus

Jovem Pan: SP: Cerca de 150 policiais estão afastados com suspeita de covid-19

Úttimo Segundo/IG/São Paulo: São Paulo tem 500 policiais afastados por suspeita de covid- 19

TV

SPI/TV Globo/São Paulo: Hospitais afastam profissionais com suspeitas de coronavírus

RedeTV News/RedeTV!/São Paulo: Policiais e bombeiros afastados por suspeita de Covid-19

Rádio

Rádio Capital 10404M/São Paulo (total4 min2Tseg)

Rádio CBN FM 90,5/São Paulo (total 1min13 seg)

Rádio Bandeirantes 8404M/São Paulo (total 8min50seg)

Rádio CBN FM 90,5/São Paulo (total2min34seg)

InPress 1.u""?EttEf> 38



r#'
0310412020

Análise: a informação mais relevante do dia é que 564 policiais civis e militares estão alastados

com suspeita ou diagnóstico de coronavírus no estado. Destes, 438 são policiais militares.

Segundo o Sindicato dos Delegados de Polícia de são Paulo, são cerca de 150 agentes da Polícia

Civil. A Secretaria de Segurança Pública informou que tem adotado todas as medidas para

garantir a proteção acerca do coronavírus.

Reportagem da Rádio Jovem Pan AM, de São Paulo, informa que apesar das repetidas

orientações do poder público, prefeitura de SP recebe diversas denúncias de comércios não

essenciais em funcionamento.

Pontos positivos: agentes de segurança suspeitos ou contaminados estão sendo afastados para

conter o contágio.

Riscos à imagem: avanço da covid no estado

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

O Dia/São Paulo: Mais de 500 policiais de SP estão afastados por suspeita de covid-19

Diário Comercial: Polícia Civil já tem 150 agentes com suspeita de coronavírus

Gazeta SP: Mais de 500 policiais do Estado estão afastados

Diário de Taubaté/Taubaté: Mais de 500 policiais de SP estão afastados por suspeita de

covid-19

A CidadeÄ/otuporanga: Mais de 500 policiais do estado de São Paulo estão

suspeita de coronavírus

Jornal Tribuna/Ribeirão Preto: Polícia Civil de SP tem 150 agentes afastados

Jornal de Franca: Polícia Civil de SP tem 550 agentes afastados por suspeita de Covid-19

Diário do Rio Claro/Rio Claro: Número de casos de covid-19 sobe para 7.910; mortes chegam

a299

Gazeta de Piracicaba/Piracicaba: 560 policiais afastados

Diário de Santa Bárbara/Santa Bárbara D'Oeste: Confirmados

por

de 500 PMs afastados
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por suspeita de covid-19

Diário de Mogi/Mogi das Cruzes: Polícia Civil de SP tem 150 agentes afastados

Internet

A Tribuna.com.br/Santos: Mais de 500 policiais de São Paulo estão afastados por suspeita de

covid-19

RD Repórter Diário online/Santo André: Mais de 150 policiais civis estão afastados por

conta do Covid-19

TV

Leitura Dinâmica/Rede TV!/São Paulo: 560 Policiais e Bombeiros estão afastados das

funções por suspeita de covid-l9 em São Paulo

Rádio

Rádio Trianon 7404M/São Paulo (total 28min5 lseg)

Rádio Jovem Pan 6204M/São Paulo (total3min44seg)

)

)
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Análise: O Jornal de Barretos informou que o govemo de São Paulo reforçou ações para vítimas

de violência doméstica. Durante a pandemia, boletins podem ser registrados eletronicamente.

O periódico Jornal Debate, de Lins, noticiou que a Secretaria de Segurança Pública

divulgou que mais de 500 policiais civis e militares estão afastados com suspeita ou diagnóstico

de coronavírus no estado. Destes, 438 são policiais militares. Segundo o Sindicato dos

Delegados de Polícia de são Paulo, são cerca de 150 agentes da Polícia Civil. A Secretaria de

Segurança Pública informou que tem adotado todas as medidas para garantir a proteção acerca

do coronavírus.

Pontos positivos: reforço de ações para vítimas de violência doméstica. agentes de segurança

suspeitos ou contaminados estão sendo afastados para contenção do vírus.

Riscos à imagem: aumento dos casos de covid no estado.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Jornal de Barretos/Barretos: Delegacia Eletrônica registra casos de violência doméstica

Jornal de Piracicaba: Em Piracicaba, todos os diagnósticos positivos de Covid- 19 são da rede

privada de saúde

Jornal Debate/Lins: Mais de 500 policiais de SP estão afastados por suspeita de covid-19
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Análise: o site do Jornal Cruzeiro do Sul online informou que em Sorocaba a polícia está

reorganizando as rondas, por conta da mudança dos tipos de crimes cometidos durante a

quarentena. E divulgou que a Polícia Civil expandiu o serviço de registro eletrônico de

ocorrências, de forma a diminuir o fluxo de pessoas indo às delegacias durante a pandemia

do coronavírus. Agora, notificações sobre roubo ou furto a residência, roubo ou furto a

estabelecimento comercial, crimes contra o consumidor, roubo ou furto de carga, ameaça)

estelionato e violência doméstica podem ser feitos pela internet.

Em Ibaté, prefeitura vai seguir a determinação do Govemo do Estado e vai manter o

comercio fechado na cidade até o dia 07 de abril, conforme decreto estadual.

Pontos positivos: notificações sobre mais delitos podem ser feitas pela internet, para evitar

fluxo nas delegacias.

Riscos à imagem: não há

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Primeira Página/São Carlos: Prefeitura vai seguir Decreto do Governo Estadual

Internet

Cruzeiro do Sul online/Sorocaba: Quarentena altera tipos de crimes

-'. \
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Análise: Rádio São Carlos trouxe a informação de que a Secretaria de Segurança Pública

divulgou que mais de 500 policiais civis e militares estão afastados com suspeita ou diagnóstico

de coronavirus no estado. Destes, 438 säo policiais militares. Segundo o Srndrcato dos

Delegados de Polícia de são Paulo, são cerca de 150 agentes da Polícia Civil. A Secretaria de

Segurança Pública informou que tem adotado todas as medidas para garantir a proteção acerca

do coronavírus.

Pontos positivos: agentes de segurança suspeitos ou contaminados estão sendo afastados.

Riscos à imagem: aumento dos casos de covid no estado.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Rádio

Rádio São Carlos 14504M/São Carlos (total4min52seg)
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Análise: a notícia mais relevante de hoje é que o governador de São Paulo, João Doria, fez

um apelo para toda a população do país, solicitando que no leriado da Páscoa as pessoas

evitem tï para o litoral paulista. Para isso, o governador lembrou que todas as praias do

litoral de São Paulo estão com seus acessos fechados para evitar aglomerações nessa época

da pandemia do novo coronavírus. O governador enfatizou que a quarentena vale para todo o

estado de São Paulo e que, qualquer cidade paulista deve evitar a formação de aglomerações.

Durante coletiva, o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do

Coronavírus em São Paulo falou sobre o uso da cloroquina, que foi liberada pelo Ministério

da Saúde para todos os pacientes que estão internados, desde que o médico recomende o uso

e o paciente autorize.

A Vigilância Epidemiológica de Porto Ferreira confirmou os primeiros dois casos da

Covid-19. Acidade ainda apura l3 casos suspeitos da doença. Aregião soma 30 casos da doença

em 12 municípios.

Rádio Jovem Pan informou que mais de 500 policiais civis e militares estão afastados

com suspeita ou diagnóstico de coronavírus no estado. Destes, 438 são policiais militares.

Segundo o Sindicato dos Delegados de Polícia de são Paulo, são cerca de 150 agentes da Polícia

Civil. A Secretaria de Segurança Pública informou que tem adotado todas as medidas para

garantir a proteção acerca do coronavírus.

Pontos positivos: protagonismo de São Paulo no combate ao coronavírus; agentes de segurança

suspeitos ou contaminados estão sendo afastados.

Riscos à imagem: aumento de casos de covid no estado. Medida impopular, mas necessária,

bloqueio das praias e pedido para população não viajar.

Ações de comunicação a serem tomadas: prestar esclarecimentos à população e à imprensa por

meio de coletivas e notas sobre bloqueios e necessidade de restrições, acompanhar repercussão,

monitorar audiência e reações nas redes sociais e mídias

Notícias mais relevantes do dia

Impresso

para litoral e fique em casaJornal de Piracicaba: Feriado: Doria pede que população nao va
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Internet

IstoÉ Online/São Paulo: Feriado: Doria pede que população não vá para litoral e fique em casa

UOL Notícias/Últimas Notícias/São Paulo: Doria pede que que paulistanos fiquem em casa

no feriado

Jornal de Piracicaba: Feriado: Doria pede que população não vá para litoral e fìque em casa

Gl/Nacional: Coronavírus: Porto Ferreira confirma 2 casos de Covid-19 em homens de 37

e 47 anos

Rádio

Rádio 102.lFM/Bragança Paulista (total l6min03seg)

Rádio Jovem Pan 620 AM/São Paulo (total 3min02seg)

Rádio CBN FM 90,5/São Paulo (total22min42seg)
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Análise: a notícia mais relevante do dia foi distribuída pela Agência Brasil e informa que com

as 57 mortes registradas de terça-feira para ontem, o estado já concentra 428 mortes pelo novo

coronavirus. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a maioria das vítimas é homem (249

casos) e tem mais de 60 anos (68,1% do total). Do total de mortes, a maioria ocorreu na capital,

com 341 registros, segundo a prefeitura. Em seguida, aparecem as cidades de São Bernardo do

Campo e Guarulhos, ambas com sete mortes cada uma.

Veículos de imprensa do interior do estado informaram que o governador de São Paulo,

João Doria, fez um apelo para toda a população do país, solicitando que, no feriado da Páscoa,

as pessoas evitem se deslocar até o litoral paulista. Para isso, o govemador lembrou que todas as

praias do litoral de São Paulo estão com seus acessos fechados para evitar aglomerações nessa

época da pandemia do novo coronavírus.

Correio de Itapetininga noticiou que a Polícia Civil expandiu o serviço de registro

eletrônico de ocorrências para diminuir o fluxo de pessoas indo às delegacias durante a pandemia

do coronavírus.

Pontos positivos: expansão dos boletins de ocorrência online, para diminuirfluxo nas delegacias.

Riscos à imagem: aumentos de casos de covid no estado. Medida necessária, mas impopular de

pedido do governador para restrição de viagens e aglomerações no feriado da Páscoa.

Ações de comunicação a serem tomadas: organizar coletivas e distribuir releases sobre a

necessidade das medidas e das restrições, acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

A Tarde/Salvador: Pandemia não dá trégua e São Paulo já tem 428 vítimas

O LiberaVAmericana: Doria faz apelo contra viagens

Cruzeiro do sul/Sorocaba: Praias de SP ficarão fechadas durante o feriado da Páscoa

Diário do Rio Claro/Rio Claro: Feriado de Páscoa terá ações de fiscalização e orientação

nas pralas

Jornal de Jundiaí: Doria não quer o povo nas praias

-)
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Correio de Itapetininga/Itapetininga: Governo amplia possibilidade de registros na

Delegacia Eletrônica

Internet

R7 Blogs: Corpo de idosa é trocado com de homem com suspeita de covid-19

--.)

(

InPress l"ä?EIEI¡ {¡



\#'
t0/04/2020

Análise: mídia fluminense divulga que o Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade

Federal de são Carlos (UFSCar) estáproduzindo álcool glicerinado, álcool 70o/oe máscaras de

proteção face shield para doar à Secretaria Municipal de Saúde de Araras, no interior paulista,

para ajudar no combate ao contágio pelo novo coronavírus.

O portal R7 inlormou que dois homens afastados do trabalho de um restaurante após

apresentarem atestado com suspeita de covid-19 foram detidos por desrespeitarem a quarentena

enquanto estavam em uma lotérica no bairro do Cambuci, no centro de São Paulo, na quarta-

feira, dia 8.

Pontos positivos: mobilização das instituições e polícia para conter propagação do novo

coronavírus.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Poliarquia/Rio de Janeiro: UFSCaT contribui no combate à covid-19 com álcool e máscaras

Jornal de Piracicaba: UFSCaT contribui no combate à covid-19 com álcool e máscaras

Internet

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

Portal TodoDia/Americana: UFSCaT contribui no combate à covid-19 com álcool e máscaras

R7 Blogs: Afastados do trabalho com suspeita de covid-19 são detidos em lotérica

TV

SBT Brasil/SBT/São Paulo: Avanço da COVID-19 nos presídios preocupa
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Análise: o portal do Estadão noticiou que policiais do Departamento de Operações Estratégicas

(Dope) detiveram mais de 10 suspeitos de integrar uma quadrilha que roubou 15 mil testes para

covid-l9 e 2 milhões de máscaras do Aeroporto Intemacional de Guarulhos.

Apesar da quarentena imposta pelo governo estadual desde 24 de março por causa do

novo coronavírus, a Polícia Militar foi acionadapata dispersar um baile funk na madrugada de

sábado, na Cidade Tiradentes, zona leste da capital.

De acordo como portal Veja.com, após o governador de São Paulo proffogar a quarentena

no estado até o dia 22 de abril, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foram às

ruas da capital paulista, de carro, neste sábado,para protestar contra as medidas de isolamento

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

Pontos positivos: policiamento ativo no combate à covid e govemo agindo com firmeza nas

restrições para controlar o contágio pelo novo coronavírus.

Riscos à imagem: medida de prorrogar a quarentena é necessária, porém impopular,

Ações de comunicação a serem tomadas: organizar coletivas e distribuir notas e releases

para esclarecer a necessidade de prorrogação das medidas restritiva, acompanhar repercussão,

monitorar audiência e reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Blogs do Estadão: Polícia de SP prende 10 por roubo de 2 milhões de máscaras e 15 mil testes

de coronavírus

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

São Paulo

Gl/Nacional: PM é acionada para dispersar baile funk na ZonaLeste de SP ocorrido

a quarentena

Veja.com/São Paulo: Coronavírus: durante quarentena, manifestantes fazem

São Paulo

e

+
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Análise: O portal da CNN noticiou que o hospital de campanha do Pacaembu, montado por

conta da pandemia do novo coronavírus na capital, teve sua primeira morte confirmada. Um

homem de 36 anos que sofria de doença de Chagas estava internado no local e morreu, segundo

a Secretaria da Saúde.

Apesar da quarentena imposta pelo governo estadual desde 24 de março por causa do

novo coronavírus, a Polícia Militar foi acionadapara dispersar um baile funk na madrugada de

sábado, na Cidade Tiradentes, zona leste da capital

Pontos positivos: policiamento ativo no combate à covid e governo agindo com firmeza nas

restrições para controlar o contágio pelo novo coronavírus.

Riscos à imagem: covid avançando na capital, primeira morte no hospital de campanha. Medida

de prorrogar a quarentena é necessária, porém impopular.

Ações de comunicação a serem tomadas: organizar coletivas e distribuir notas e releases

para esclarecer a necessidade de prorrogação das medidas restritiva, acompanhar repercussão,

monitorar audiência e reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

A Tribuna/Santos: PM acaba com baile funk na Capital

Expresso da Informação/Rio de Janeiro: Baile funk na quarentena em SP

Internet

CNN Brasil Online: Homem de 36 anos moffe no hospital de campanha do Pacaembu
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Análise: principal notícia do dia é que o número de casos de violência contra a mulher aumentou

em São Paulo durante a quarentena, medida adotada pelo governo para evitar a propagação do

coronavírus. De acordo com o Núcleo de Gênero e o Centro de Apoio Operacional Criminal

(CAOCrim) do Ministério Público de São Paulo (MPSP), em um mês, houve o aumento de30o/o

dos casos.

A Rádio ABC transmitiu coletiva do govemador João Doria, Que falou principalmente

sobre a necessidade de isolamento, mesmo durante o feriado de Páscoa.

Pontos positivos: coletiva para explicar a necessidade de se manter o isolamento.

Riscos à imagem: avanço da covid no estado, medida impopular, mas necessítria, de conter

deslocamentos durante o feriado. Aumento de violência contra a mulher durante a quarentena.

Ações de comunicação a serem tomadas: Preparar material para a imprensa sobre como fazer

ocorrências e possibilidades de acolhimentos à mulher em situação de risco durante a pandemia.

Acompanhar repercussão, monitorar audiência e reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Rádio

Rádio ABC 1570 AM/Santo André (total27min06seg)

Internet

GlÆr{acional: Aerea azulvolta a operar em Porto Ferreira nesta segunda-feira

GlÆ.{acional: Casos de violência contra mulher aumentam 30%o durante a quarentena em SP,

diz MP
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Análise: Checagem do Portal Estadão verificou que um vídeo foi editado e tirado de contexto

para distorcer as ações do govemo João Doria (PSDB) no enfrentamento ao novo coronavírus.

A imagem mostra uma abordagem policial ocorrida em 20 de março de 2020 no bairro do

Canindé, zona norte de São Paulo.

De acordo com o portal R7, corpo de possível vítima de covid-19 é enterrado pela2u vez

após erro, que aconteceu no Centro Hospitalar de Santo André e foi admitido pela prefeitura do

município, que classificou o engano como "inconcebível" e pediu apuração. O caso também é

investigado pela polícia.

Rádio CBN FM noticiou que a Polícia Civil de São Paulo prendeu dois suspeitos de

vender testes rápidos de coronavírus na zona leste da capital. Outras catorze pessoas estão

detidas no tetminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos por furto de testes. Em

outra reportagem, que a violência contra mulher aumentou durante a quarentena do coronavírus

no estado de São Paulo. E ainda, numa terceira reportagem, que com a queda brusca na

arrecadaçáo por causa da quarentena, o governador João Doria assinou dois decretos relativos

à questão orçamentária.

Pontos positivos: fake news sobre ações do governo foram desmentidas, ação da polícia contra

testes roubados.

Riscos à imagem: aumento de covid no estado

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Blogs do Estadão: A pandemia aumentarâ a criminalidade?

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

enfrentamento à covid- 1 9

R7.com/São Paulo: Corpo de possível vítima de covid-19 é enterrado pela2o vez após erro

)
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Rádio CBN FM 90,5/São Paulo (total2min23seg)

Rádio CBN 9005/São Paulo (total 3min2lseg)

Rádio CBN 90,5/São Paulo (total2minOSseg)
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Análise: o Jornal A Comarca Regional, de Avaré, noticiou que mais de 500 policiais civis e

militares estão afastados com suspeita ou diagnóstico de coronavírus no estado. Destes, 438

são policiais militares. Segundo o Sindicato dos Delegados de Polícia de são Paulo, são cerca

de 150 agentes da Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública informou que tem adotado

todas as medidas para garantir a proteção acerca do coronavírus.

Pontos positivos: agentes de segurança suspeitos ou contaminados estão sendo afastados,

ações para conter contágio.

Riscos à imagem: avanço da covid no estado.

Ações de comunicação a serem tomadas: em coletivas e releases, anunciar ações para conter

contágio. Acompanhar repercussão, monitorar audiência e reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

A Comarca Regional/Avaré: Mais de 500 policiais civis e militares de São Paulo estão

afastados por suspeita de covid-19
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Análise: hoje novamente o vídeo que foi editado e tirado de contexto para distorcer as ações do

governo João Doria (PSDB) no enfrentamento ao novo coronavírus voltou a circular. A imagem

mostra uma abordagem policial ocorrida em 20 de março de 2020 no bairro do Canindé, zona

norte de São Paulo. Portal Estadão voltou a informar que fez a verificação e, como apresentado,

se trata de uma fake news. Os portais UOL Notícias e Folha de S.Paulo e o jornal Poder 360, de

Brasília, também divulgaram a farsa.

Na região de Araçatuba, em Birigui, Ministério Público determina que prefeitura

fiscalize estabelecimentos que atendem com 'meia porta aberta'.

Pontos positivos: verificação de fake news çontra medidas restritivas do govemo de São Paulo.

Riscos à imagem: fake news fomentam contrários às medidas restritivas para conter a

propagação do coronavírus.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

ImDresso

Folha da Região/Araçatuba: MP determina que Prefeitura fiscalize estabelecimentos que

atendem com 'meia porta aberta'

Poder360/Brasília: Vídeo é usado fora de contexto para relacionar açáo da PM em SP à covid-l9

Internet

Blogs do Estadão: Vídeo é usado fora de contexto para relaci

à pandemia de covid-19

onar ação da PM em São

UOL Notícias/Ultimas Notícias/São Paulo: E falso que vídeo mostre PM de SP agredindo

idoso por descumprir isolamento

Folha de S.Paulo online/São Paulo: Vídeo é usado fora de contexto para relacionar ação da

PM em SP à pandemia de Covid-l9

Folha da Região Online/Araçatuba: MP determina que Prefeitura fiscalize estabelecimentos

que atendem com 'meia porta aberta'
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Análise: de acordo com o Jomal Em dia, de Bragança Paulista, o Sindicato dos Delegados de

Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) vai acionar a Justiça para defender os direitos dos

policiais paulistas contra o decreto 64.937120, publicado pelo governo do estado. O decreto

trata de medidas para redução de despesas com pessoal e encargos sociais durante a vigência

do estado de calamidade pública decorrente da Emergência em Saúde Pública Internacional

durante pandemia da Covid.

Portal G I noticiou que na região de Araçatuba, em Birigui, Ministério Público determina

que prefeitura fiscalize estabelecimentos que atendem com 'meia porta aberta'.

Pontos positivos: não há.

Riscos à imagem: policiais sentem seus direitos ameaçados com decreto 64.931120.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Jornal Em diaÆragança Paulista: Policiais vão se defender contra o decreto do Govemo Doria

Internet

Gl/Nacional: MP determina que prefeitura fiscalize comércio de Birigui que funciona em

sistema de 'meia porta'
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Análise: o Jornal Primeira Pâgina, de São Carlos, traz anâlise da criminalidade na região. De

acordo com o Delegado Seccional da Polícia Civil, os índices comparativos de criminalidade se

mantém nas mesmas proporções se comparados os meses de fevereiro e março de2020, com o

mesmo período de 2019, na cidade de São Carlos (SP) e região.

Coluna de Nivaldo Franco Bueno, no jornal O Liberal, de Araçatuba, comenta e critica

a adesão do prefeito da cidade à prorrogação da restrição imposta pela quarentena para proteger

da covid-l9. Segundo o colunista, faltou coragem ao prefeito para avançar na flexibllização,

como outras prefeituras da região.

Pontos positivos: governo mantém medidas de isolamento para evitar colapso no sistema

de saúde.

Riscos à imagem: pressão para flexibilizaçáo da quarentena imposta pela covid-l9

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Primeira Página/São Carlos: Analistas debatem os efeitos da covid-19 no mundo

Primeira Página/São Carlos: Criminalidade se mantém estabilizada na quarentena
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Análise: reportagem ao vivo no Bom Dia SP, da TV Globo foi ao vivo na zona norte, onde

fica o bairro de Brasilândia, região da capital com maior número de mortes por covid, 54 até

agora. Segundo o repórter, não se vô aglomerações, apenas pessoas (a maioria com máscaras)

se exercitando nas ruas. O governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo estão adotando várias

medidas para promover o isolamento social e que a taxa no estado de SP ficou nos 500/o e que o

ideal é que fique eml0%o para que não haja lotação nos hospitais.

Pontos positivos: adesão ao isolamento social.

Riscos à imagem: número alto de mortes em Brasilândia, zona norte de São Paulo.

Ações de comunicação a serem tomadas: em coletivas e releases, divulgar necessidade da

adesão às medidas de restrição e à adesão à quarentena. Acompanhar repercussão, monitorar

audiência e reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

TV

Bom dia SP/TV Globo/São Paulo: A covid-l9 na zona norte de SP

')
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Análise: o programa Hora Um da Notícia, na TV Globo, São Paulo, informou que ontem foram

registradas 113 mortes por coronavírus no Brasil, os dados são do Ministério da Saúde no

total säo quase 2.600 mortos e 40.500 infectados. Noticiou também que o governo de Säo

Paulo espera zerar amanhã a fila de testes para covid-19 que está com cerca de 4.100 amostras

aguardam análise, segundo informou o Instituto Butantan.

Jomal Primeira Pâgina, de São Carlos, informou que após a Polícia Militar afastar

agentes com suspeita ou infectados com covid-l9 e adotar novos protocolos de proteção e

higiene, caiu o número de afastamentos na corporação.

De acordo com o Jornal de Jundiaí, o comércio do município começou a flexibilização

no comércio com atendimento de um cliente por vez, com uso de máscara facial e álcool em gel.

Pontos positivos: adoção de protocolos de proteção e estabilização de casos de infecção na PM.

Riscos à imagem: monitorar aumento de números de covid com flexibilizaçáo do comércio.

Número de infectados e mortes continuam crescendo no estado.

Ações de comunicação a serem tomadas: esclarecer em coletivas e releases os riscos e as

regras da flexibilização, acompanhar repercussão, monitorar audiência e reações nas redes

sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

TV

Hora um da Notícia/TV Globo/São Paulo: O Governo de São Paulo espera zerar a fila de

testes para covid-19

Impresso

Primeira Página/São Carlos: O Governo de São Paulo espera zerar a flla de testes para

covid-19

Jornal de Jundiaí: Comércio abre com regras e atende um cliente por vez
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Análise: Portal Gl informou que as prefeituras deAmparo, Garça e Jaguariúna publicaram

decreto nesta que flexibiliza a quarentena imposta pelo governo do estado de São Paulo e

permite a reabertura de comércios näo essenciais a partir desta quinta-teira.

Pontos positivos: não há.

Riscos à imagem: monitorar aumento de números de covid com flexibllização do comércio.

Número de infectados e mortes continuam crescendo no estado.

Ações de comunicação a serem tomadas: esclarecer em coletivas e releases os riscos e as

regras da flexibilização, acompanhar repercussão, monitorar audiência e reações nas redes

sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Gl/Nacional: Decreto autoriza reabertura de comércios não essenciais em Garça a partir desta

quinta-feira

Gl/Nacional: Decreto autoriza reabertura de comércios não essenciais em Garça a partir desta

quinta-feira

Gl/Nacional: MP pede apuração de supostos crimes de abuso de autoridade e lesão em

abordagem de mulher
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Análise: Portal R7 noticiou que moffeu o primeiro guarda civil metropolitano de São Paulo,

vítima de covid- 19. Edson Luiz França tinha 53 anos. Mais de 500 policiais, entre civis, militares

e técnicos científicos, estão afastados com suspeita ou diagnóstico de covid-19 no Estado de

São Paulo. Cinco policiais já morreram vítimas da doença, três policiais militares e dois civis.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: avanço da covid-l9 no estado e em agentes da Secretaria de Segurança Pública.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

R7.com/São Paulo: Morre primeiro guarda civil vítima de covid-19 na cidade de São Paulo

ô
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Análise: Secretários debatem isolamento, frscalização e ampliação de leitos em reunião por

videoconferência coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional com prefeitos

representantes das 16 Regiões Administrativas do Estado. Secretários de Desenvolvimento

Regional, Marco Vinholi, da Saúde, José Henrique Germann e o Coordenador do Centro de

Contingência da Covid-l9, David Uip sanaram dúvidas e reforçaram a importância de os

municípios seguirem os decretos estaduais.

Pontos positivos: coordenação para ações de isolamento, fiscalizaçáo e ampliação de leitos

hospitalares.

Riscos à imagem: ações descoordenadas de flexibilização

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Folha da Região: Secretários debatem isolamento e ampliação de leitos com prefeitos de SP

O Dia/São Paulo: Secretários debatem isolamento e ampliação de leitos com prefeitos de SP

Jornal Estação/Free São PaulolZona Norte/São Paulo: Secretários debatem isolamento,

fiscalização e ampliação de leitos

Folha da Região/Araçatuba: Secretários debatem isolamento e ampliação de leitos com

prefeitos de SP
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Análise: Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP)

mostram que os casos de roubo caíram 25,18o/o em março se comparado ao mesmo mês do

ano passado, loram 2.164 ocomências em 2019 contra 1.619 este ano, por conta do isolamento

social imposto pela pandemia do novo coronavírus.

Em Campinas, testes para diagnóstico do novo coronavírus nos 19 idosos que eram

mantidos no asilo clandestino deram negativo. No imóvel, havia mais um idoso, um homem de

71 anos que passou mal e moffeu infectado por Covid-l9.

Pontos positivos: criminalidade diminuiu no estado

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

GlÆr{acional: Coronavírus: idosos testam negativo para Covid-19 em asilo clandestino de

Campinas onde homem morreu infectado

RD Repórter Diário Online/Santo André: Isolamento social resulta na diminuição de 25,18yo

dos roubos no ABC

Imnresso

Jornal da Manhã/Marília: Estatísticas criminais reduzem em marco em Marília

lnPress ln.ã?ElEl> G3



T

29/04/2020

Análise: Em Barueri, morador registrou fotos de comércios não essenciais funcionando

normalmente em meio ao decreto de isolamento. Segundo o jornal Barueri na Rede, policiais

militares teriam se recusado a abordar comércios do centro que estavam funcionando, mesmo

com decreto de isolamento social em vigor. A Secretaria de Segurança Pública respondeu,

em nota, que a Polícia Militar faztrabalhos de conscientização em parceria com a Vigilância

Sanitária. E que o policial militar pode determinar a intemrpção das atividades irregulares de

um comércio ou orientar as pessoas que estão aglomerando.

Pontos positivos: náo hâ.

Riscos à imagem: falta de fiscalização às medidas restritivas para conter a pandemia.

Ações de comunicação a serem tomadas: em coletivas e releases, informar e reforçar a

necessidade das medidas restritivas, acompanhar repercussão, monitorar audiência e reações

nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Barueri na Rede: Morador denuncia omissão da PM em relação a comércios abertos

Tododia/Americana/Campinas: Roubo de veículo cai 13o/o na região

Internet

Portal Tododia/Americana: Roubo de veículo cai l3o/o na região
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Análise: O governo de São Paulo iniciará até o dia 15 de maio testes rápidos em funcionários

da Secretaria de Segurança Pública, da Saúde, pessoas privadas de liberdade (do sistema

prisional e cla Fundação Casa), doadores de sangue e pessoas que estão em abrigos, casas de

repousos e comunidades terapêuticas, independentemente de terem tido contato com infectados.

Pontos positivos: govemo fará testagem rápida em agentes da saúde, segurança, presos e

pessoas em abrigos e casas de repouso.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: preparar coletiva e releases para explicar a

testagem e o público-alvo, acompanhar repercussão, monitorar audiência e reações nas redes

sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Último Segundo/IG/São Paulo: O governo de São Paulo iniciarâaté o dia 15 de maio testes

rápidos em alguns grupos populacionais para identificar o novo coronavírus.

Folha de S.Paulo Online/São Paulo: SP fará testes rápidos para novo coronavírus em presos

e moradores de abrigos, diz governo

ImDresso

Tribuna do Norte/Pindamonhangaba: "Operação Bameira" e o enfrentamento ao coronavírus
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Análise: a notícia mais relevante do dia é que o governo do Estado de São Paulo irá iniciar

a testagem riryida para identificar o novo coronavírus até o dia 15 de maio e irá incluir

funcionários da Secretaria de Segurança Pública e pessoas privadas de liberdade (do sistema

prisional e da Fundação Casa), independente de terem tido contato com infectados. Ao todo,

cerca de um milhão de testes serão aplicados. Será usado o método rápido IgM/IgG, que

identifica em aproximadamente 15 minutos a presença de anticorpos para o vírus no sangue.

Um projeto-piloto foi iniciado com a Polícia Militar na capital, no qual 145 mil pessoas serão

testadas, incluindo 35 mil profissionais e seus familiares. De acordo com Dimas Covas, diretor

do Instituto Butantan, o projeto com a PM dará um panorama preciso da epidemia.

Pontos positivos: profissionais da Secretaria de Segurança Pública serão testados para

covid-19. Testagem em agentes que trabalham diretamente com o público passa segurança para

a população.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, atualizar informativos

internos e releases, disponibilizar notas explicativas para a imprensa, monitorar audiência e

reações nas redes sociais, acompanhar desdobramentos.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Folha de S.Paulo: SP vai expandir testagem para presos e parentes de pacientes

Rádio

Rádio CBN FM 90,5/ São Paulo (total: lmin29seg)
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Análise: hoje, no programa Em Ponto, da Globonews, reportagem tratou de uma proposta

para segurança pública durante pandemia apresentada por especialistas em segurança pública,

pesquisadores, acadêmicos e Instituto Sou da Paz. O documento foi elaborado para preparar

as pessoas que estão na linha de frente como policiais, bombeiros, guardas civis e agentes

penitenciários. São dez medidas, a reportagem destaca três delas: garantir equipamentos

de proteção individual (EPIs) para policiais e agentes penitenciários; reforçar a estrutura

de hospitais e priorizar a testagem dos agentes de segurança, e priorizar e desenvolver

metodologia específica para combater violência doméstica, que aumentou 460/o no Estado

de SP comparado a março de 2019. Em entrevista, Carolina Ricardo, diretora-executiva do

Instituto Sou da Paz diz que é preciso que a segurança pública seja revista em tempos de

pandemia, e que o governo federal ajude os Estados a se reorganizarem com a nova realidade

e oferecerem maior segurança (principalmente compra de EPIs). A reportagem também tratou

da mudança do perfil dos crimes praticados no Estado do São Paulo durante a pandemia, que

apresenta menos crimes contra o patrimônio, como roubo de veículos, e a alta de homicídios

e de violência doméstica. Carolina alertapara a necessidade de direcionar recursos e pessoal

para este atendimento de crimes violentos, contra avida,e contra estabelecimentos comerciais,

que estão fechados e podem chamar mais a atenção para furtos. ex-ministro de segurança

Pública, o Raul Jungmann falou também da importância do trabalho dos profissionais da

segurança e de proteção desses agentes neste momento, no país.

Na mesma linha, mas trazendo um recorte regional, de Ribeirão Preto, reportagem do

impresso A Tribuna traz dados que mostram a queda de27,4o/o de roubos e furtos e aumento de

300% na ocorrência de homicídios na cidade no mês de março em relação a fevereiro. Tanto o

comandante da Polícia Militar na região, coronel Carlos Alberlo Machado, como especialistas

entrevistados, atribuíram a mudança de padrão ao isolamento social. O comandante também

falou da importância de proteger os policiais, que lidam com o público

Pontos positivos: queda no número de crimes ao patrimônio

Riscos à imagem: aumento no número de homicídios e violência doméstica (realidade a ser

enfrentada pela Segurança Pública) e número crescente de policiais e agentes, inclusive que têm

contato com o público, contaminados pelo novo coronavírus.
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Ações de comunicação a serem tomadas: preparar nota para imprensa sobre aumento no caso

de homicídios e casos de violência doméstica, explicando como a Secretaria vai se posicionar

para enfrentar o novo cenário e responder sobre medidas de proteção aos agentes. Monitorar

repercussão e mídia regional e reações nas redes sociais. Acompanhar desdobramentos.

Notícias mais relevantes do dia:

TV

Em Ponto/Globonews/São Paulo: Documento propõe medidas para ajudar no combate ao

Covìd-19

Impresso

Jornal Tribuna/Ribeirão Preto: Casos de roubos e furtos caem e número de homicídios

aumenta em RP

\
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Análise: a notícia mais importante é que apesar de ter recebido 40 máscaras do tipo "face

Shield" da Secretaria de Segurunça Pública, a Guarda Municipal trabalha sem Equipamentos

de Proteção Individual (EPIs), que deveriam ser fomecidos pela prefeitura municipal, e está

exposta ao coronavírus, de acordo com o jornal Primeira Pâgina, de São Carlos. Faltam

máscaras, óculos e álcool para higiene pessoal e das viaturas.

A Folha, de Ribeirão Pires, traz dados de Segurança Pública do trimestre, e destaca

a queda no número de roubo de veículos de 60% em relação ao mesmo período de 2019.

Além de relatar outros números como de roubos e lesão corporal, a reportagem também orienta

como o cidadão deve proceder se precisar dos serviços de segurança pública durante a rotina

emergencial, adotada por conta da pandemia.

Na coluna Frent ôlPerfil, no Jomal do Commercio, de Manaus, nota reporta que forças de

Segurança realizaram nova fase da operação "Fique em Casa", para conscientizar a população

sobre importância de cumprir decreto de fechamento do comércio e serviços não essenciais.

Ação foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

Pontos positivos: queda no número de carros roubados em Ribeirão Pires (o j ornal não condiciona

o baixo número ao isolamento social), orientação de como usar serviços de Segurança Pública

durante a pandemia no veículo de comunicação de Ribeirão Pires e atuação da Secretaria de

Segurança Pública do Amazonas com cunho social em Manaus.

Riscos à imagem: não há. A reportagem sobre falta de EPIs se refere à Guarda Metropolitana,

vinculada à Prefeitura de São Carlos.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar reações nas redes sociais e mídia regional,

acompanhar desdobramentos.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Primeira Página/São Carlos: Sem EPIs adequados, GMs estão expostos ao Covid-19

Folha/Ribeirão Pires: Rio Grande da Serra fecha primeiro trimestre com apenas dois casos de

roubo de veículo

Jornal do Commercio/Manaus: coluna Frent ôlPerfil: Fique em Casa
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Análise: Hoje, reportagem veiculada no portal UOL, R7.com, IstoÉ online, portal Jornal de

Piracicaba, O Vale Online, de São José dos Campos, é que o governador anunciou que Secretaria

de Segurança Pública promoverá mutiroes para atendimento de pessoas em situação de rua,

ajudando-as a obter documentos de identidade para que, com isso, possam ter acesso ao benefício

emergencial do govemo federal (este primeiro anúncio também foi veiculado pelo portal IG).

João Doria também lançou o aplicativo Poupatempo Digital, que disponibilizarâ mais de 60

serviços de forma online, como emissão da segunda via e renovação da Carteka Nacional de

Habilitação (CNH), emissão da carteira de trabalho digital, atestado de antecedentes criminais e

o acesso ao seguro-desemprego. Também anunciou a destinação de R$ 3 milhões para os centros

que atendem idosos em todo o estado, para o combate ao coronavírus para esta população de

risco. O governador decretou luto oficial no estado enquanto durar a pandemia, que já causou

8 mil mortes no Brasil, em São Paulo, hâ31.853 casos confirmados de coronavírus, com 3.045

moftes. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) está em torno de

6J,2o/o, com 86,60/o de ocupação na Grande São Paulo. Hâ 3.404 pessoas internadas em UTIs

em todo o estado, com suspeita ou confirmação de coronavírus, além de 5.191 em tratamento

em enfermarias.

O Jornal de Piracicaba na versão digital também trouxe nota enviada pela Secretaria

de Segurança Pública sobre medidas para garantir a proteção de policiais civis, militares e

técnicos científicos contra a covid-19, com a compra e distribuição de equipamentos de proteção

individual (EPIs), mais de 1,2 milháo de máscaras, luvas, 214,3 mil litros de álcool em gel e

outros produtos de limpeza. A secretaria também anunciou a abertura de 2.7 50 novas vagas para

a Polícia Civil.

A Rádio CBN trouxe a informação que ataxa de isolamento no estado de São Paulo da

última terça-feira ficou em 47Yo, abaixo do número mínimo ideal, que seria de 55o/o, de acordo

com o Centro de Contingenciamento do Coronavírus em SP. O repórter lembra que o estado

atingiu o número de mais de 3 mil mortos. Em sonora, João Doria criticou Jair Bolsonaro por

ter postura contrária ao isolamento social

Pontos positivos: agentes da Secretaria de Segurança Pública iráo cadastrar de

ruapara receberem o auxílio emergencial e contribuem para promover cidadania.

Riscos à imagem: não há
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Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar redes sociais,

mídia na capital e mídia regional.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

UOL Notícias - Últimas Notícias/São Paulo: Doria decreta luto oficial enquanto durar

pandemia em São Paulo

Jornal de Piracicaba: Doria decreta luto oficial enquanto durar pandemia em São Paulo

Jornal de Piracicaba: SSP afirma que tem adotado medidas de proteção aos policiais

O Vale Online/São José dos Campos: Doria decreta luto oficial enquanto durar pandemia em

São Paulo

R7.com/São Paulo: Poupatempo de SP terá serviços online para evitar aglomeração

R7.com/São Paulo: SP terá mutirão para morador de rua tirar RG e acessar auxílio federal

IG/São Paulo: Doria anuncia mutirão para que moradores de rua recebam auxílio de R$ 600

IstoÉ online/São Paulo: Doria decreta luto oficial enquanto durar pandemia em São Paulo

Rádio

Rádio CBN FM 90.5/São Paulo (total 3 min08 seg)
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Análise: A reportagem mais importante de hoje nos veículos do Grupo I de Jornais, Morumbi

News, São Paulo News, Gazeta de Pinheiros e Jomal do Butantã é o anúncio do governo do

estado sobre o relaxamento da quarentena no combate ao coronavírus e a reabertura gradual do

comércio apafür do dia 1 I para municípios que respeitaram o isolamento social. O governador

Joao Doria ressaltou que a saúde é mais importante que a reabeftura neste momento, e que nem

todos os municípios do estado estarão aptos a reabrir o comércio. A Secretaria de Segurança

Pública ftâ atuar nafrscalização e orientação sobre a importância de se permanecer em casa, são

ações educativas para o isolamento social. Inicialmente com 200 fiscais, as equipes receberão

dados do Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo, uma parceria entre o Govemo

do Estado e as principais operadoras de telefoniU para localizar pontos de aglomeração. A

fiscalização também faút advertência se o estabelecimento não atender às recomendações. A

Polícia Militar irá acompanhar os técnicos de saúde nas ações educativas.

A Rádio CBN entrevistou José Henrique Germann, secretário da Saúde, que falou sobre

o decreto de luto oficial pelas 3 mil mortes no Estado e o aumento de pacientes vindos de outros

estados, por falta de estrutura e leitos, para São Paulo, o que sobrecarega o sistema estadual.

O programa Leitura Dinâmica, da Rede TV também fez reportasem sobre o decreto do luto

oficial pelas 3 mil mortes no estado e a declaração do governador de que a quarentena continua

enquanto não atingir a meta de isolamento social.

Pontos positivos: Condução do governo do estado de São Paulo para atingir a meta de

isolamento social, com foco na saúde da população.

Riscos à imagem: ao adiar a flexibilização da quarentena e a abertura do comércio, o governo

acirca o embate com os apoiadores do govemo federal, que acreditam que o comércio deve ser

reaberto, para salvar a economia.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão em mídia da capital,

regional e redes sociais

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

São Paulo News/São Paulo: Flexibilizaçáo para abertura do comércio depende de isolam
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Morumbi News/São Paulo: Flexibilização para abertura do comércio depende de isolamento

Gazeta de Pinheiros/São Paulo: Flexibilização para abertura do comércio depende de isolamento

Jornal do Butantã/São Paulo: Flexibilizaçã,oparaabertura do comércio depende de isolamento

Rádio

Rádio CBN FM 90,5 (total: 3mim 05seg)

TV

Leitura Dinâmica/Rede TV/São Paulo
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Análise: a notícia mais importante de hoje é que o uso de máscaras ja e obrigatório no

estado de São Paulo e o comércio deve banar quem não estiver usando. O estabelecimento

que descumprir a determinação poderá receber multa. A reportagem ressaltou que a Polícia

Militar não vai frscalizar, mas tem o importante papel educativo, e deve dar o exemplo para a

população, o que nem sempre acontece, pois há vários relatos na reportagem de flagrantes com

agentes sem a máscara.

Em longa entrevista para a Rádio Cruzeiro de Sorocaba, Célia Leão, secretária dos

Direitos da Pessoa com Deficiência tratou, entre muitos assuntos, da vulnerabilidade deste

público por serem grupo de risco para o coronavírus.

Pontos positivos: ao tornar o uso de máscara obrigatório no estado, governo reforça cuidados

com a população.

Riscos à imagem: enquanto o governo exige o uso de máscaras paraa população, policiais

militares deixam de usar a proteção podem confundir a comunidade.

Ações de comunicação a serem tomadas: distribuir nota informativa sobre a obrigatoriedade

do uso de máscara para a imprensa. Acompanhar repercussão em mídia da capital, regional e

redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Rádio

Rádio CBN FM 90,5/São Paulo (total: 3min32seg)

Rádio Cruzeiro 92,3 FM/Sorocaba (total: 22min44 seg)

I
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Análise: as reportagens mais relevantes são do Diário do Grande ABC. Em Santo André,

policiais civis têm dificuldade para fazer teste para covid-19 em drive-thru montado no

estacionamento do Grand Plaza Shopping. O atendimento é feito mediante agendamento. E em

Diadema, apenas duas delegacias ficarão abertas com um delegado da Polícia Civil por plantão

nos finais de semana. Município chegou ater dez delegados plantonistas. Para o prefeito Lauro

Michels (PV) o número é insuficiente e não se justifica pela pandemia pelo novo coronavírus.

O prefeito também cobra a construção de um hospital de campanha na região. Em nota, a

Secretaria de Segurança Pública informou que não haverá fechamento de delegacias. Sobre

o hospital de campanha, o govemo do estado informou que repassou R$ 4,2 milhões para o

município, dinheiro que poderia ter sido usado para este fim.

Pontos positivos: não há.

Riscos à imagem: policiais civis com dificuldade dercalizar testes para covid-19 e corte de

delegados de 10 para I em plantões nos finais de semana em Diadema durante a pandemia.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar mídias e

reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Diário do Grande ABC/Santo André: Governo do Estado diminui o número de delegacias de

plantão em Diadema

Internet

Diário Online: Governo do Estado diminui o número de delegacias de plantão em Diadema

Diário Online: Policiais Civis reclamam de dificuldades para realizar testes de Covid-l

ì
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Análise: destaque do dia é reportagem do Correio Popular, de Campinas, sobre a falta de

máscaras e recursos para a Polícia Civil. De acordo com a reportagem, item de uso obrigatório,

em média oito máscafas modêlo PFF2N95 foram diStfibuídas no começo de abril para cada

agente, com um bilhete de que cada item duraria uma semana. Mas o fabricante especifica que

dura apenas um turno. Ainda de acordo com a reportagem, agentes estão comprando do próprio

bolso as máscaras de proteção facial. A Secretaria de Segurança Pública diz que tem distribuído

os itens de segurança.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: Falta máscara facial para gentes da Polícia Civil que trabalham diretamente

com o público.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar mídias regionais

e reações nas redes sociais. Preparar nota para atender eventuais demandas.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Correio Popular/Campinas: Policiais trabalham desprotegidos

Internet

Correio.com.brlCampinas : Policiais trabalham desprotegidos

lnPress I *ä?Ettl¡ 16



:#'
tU05t20l9

Análise: De acordo com o jornal Diário de São Paulo, o novo coronavírus matou ao menos

30 policiais em todo o país. Os números têm como base estatísticas oficiais dos estados,

que informam quase 5 mil pessoas afastadas das polícias Militar, Civil e Científica. Quase

5 mil policiais estão afastados em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Pernambuco;

6 estados se recusaram a apresentar números. Três dos policiais mortos eram da Polícia

Militar de São Paulo.

O Jornal de Piracicaba trouxe reportagem na qual a Associação de Delegados do Estado

de São Paulo (Adpesp) pede que policiais civis sejam incluídos nos testes para o covid-19 após

coletiva de imprensarealizada pelo governo do Estado na qual o coordenador do Comitê para o

covid-19, Dimas Covas, informou que 35 mil policiais militares serão testados na primeira fase.

Os policiais civis e demais profissionais da segurança pública serão testados.

Pontos positivos: policiais serão testados para covid-19

Riscos à imagem: altos números de afastamento e morte de policiais. Testagem apenas de

policiais militares na primeira fase de testagem no estado.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar mídias da

capital e regionais.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Diário de S.Paulo/São Paulo: Coronavírus matou 30 policiais em quatro dos estados mais

afetados

Jornal de Piracicaba/Piracicaba: Covid-19: Adpesp questiona início da testagem apenas em

policiais militares

L--
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Análise: o portal do Diário do Grande ABC fez um paralelo e reportou que desde que o novo

coronavírus causou a primeira morte na região no dia 25 de março, já matou mais pessoas do

que os casos de homicídio doloso (quando há intenção de matar) e latfoeínios (roubo Sêguido

de morte) em todo 2019. Em 50 dias, a covid- 19 matou 290 pessoas no Grande ABC.

Pontos positivos: não há.

Riscos à imagem: aumento dos casos de morte por covid-l9 na região do ABC

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar mídias regionais

e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Diário online/Santo André: Covid-19 mata mais que crimes

ì
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Análise: Jomal da Cultura de hoje trouxe reportagem sobre lockdown pelo Brasil. Em São Paulo

não está vigente o lockdown, mas medida pode estar próxima. Estudo feito por matemático da

Unicamp calculou que se o n{vel de isolamento não voltar para próximo a 60V'o e for mantida

ataxa de contágio observada durante um mês até 10 de maio, o Estado terá em junho 53 mil

novas infecções por dia, 20 mil só na capital, onde ataxa de isolamento social está há nove dias

em 48o/o. A ocupação dos leitos das UTIs no estado está em 87 ,2o/o e a taxa de contágio acima

de 1. Dimas Covas diz que existem critérios internacionais, como ataxa de ocupação das UTIs

estar acima de90% e ataxa de contágio estar acima de I é para se avaliar o lockdown.

Diário do Grande ABC, hoje no impresso, fezum paralelo e reportou que desde que o

novo coronavírus causou a primeira morte na região no dia 25 de maryo, já matou mais pessoas

do que os casos de homicídio doloso (quando há intenção de matar) e latrocínios (roubo seguido

de morte) em todo 2019. Ao todo, em 50 dias, a covid-19 matou 290 pessoas no Grande ABC.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: possível necessidade de lockdown, que tem bastante resistência de parte da

população, risco de desgaste político.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar mídias e

reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

TV

Jornal da Cultura/TV Cultura/São Paulo: O isolamento controlado não é suficiente para

conter o vírus

Impresso

Diário do Grande ABC/Santo André: Covid-19 mata mais que crimes
')
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Análise: A Polícia Civil de São Paulo tem225 policiais afastados por covid-l9. Destes, 5l

foram confirmados e outros 174 são suspeitos. A Secretaria de Segurança Pública irá começar

amanhã a testagem de todos os policiais e seus familiares. De acordo com repoftagem da CNN,

a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP) entrou com uma

ação na Justiça para pedir rcalizaçáo imediata de testes para policiais civis. A medida é uma

reação à decisão do govemo do Estado ao início da testagem em policiais militares. Segundo

reportagem da Rádio Jovem Pan AM, são 800 os policiais do estado, entre civis e militares, que

estão aflastados.

Ao jornal Oi Diário, de Suzano, o secretário de Desenvolvimento Regional respondeu

aos questionamentos dos prefeitos do Condemat sobre como o governo do Estado vai garantir

atendimento aos pacientes com covid-19, ampliação das taxas de isolamento e estratégias para

a reabertura responsável da economia a partir de junho.

Enquanto aregião de Sumaré registrou 15 novos casos de coronavírusem24 horas, o

município de Americana contabilizou a diminuição dos acidentes com feridos em 72o/o, por

conta do isolamento para conter a pandemia pelo covid-19.

Pontos positivos: começo da testagem para policiais militares no Estado de São Paulo

Riscos à imagem: apesar de também estarem na linha de frente com o público, policiais civis

não serão testados nesta etapa

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar mídias e

reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Diário OnlineÆ)iário do Grande ABC/Santo André: Polícia Civil de SP tem 225 po

afastados por Covid-19

Diário do Litoral Online/Santos: Polícia Civil de São Paulo tem 225 policiais

função da pandemia de Covid-l9

CNN Brasil Online: Policiais Civis de São Paulo vão à Justiça por testes de Covid
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Oi Diário/Suzano: Secretário de Desenvolvimento Marco Vnholi responde ao OI os desafios

do Condemat na luta contra o Covid-I9

O Liberal/American a : Acidentes com ferido s diminuem 7 2o/o

Rádio

Rádio Jovem Pan 620 AM/São Paulo (total 4min e 52 segundos)

Rádio Jovem Pan 6204M/São Paulo: Destaques do Jornal da Manhã (total4 min e 58 segundos)

Tribuna Liberal/Sumaré: Com 15 novos casos de Covid em24h,região já tem216'positivos'

I
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Análise: hoje a notícia mais importante é que São Paulo entra na segunda fase de testagem, na

qual serão aplicados testes de RT-PCR para contatos dos pacientes graves e, em um segundo

momento, em pacientes sintomáticos leves. Nestâ fase também serão testâdos policiais,

independentemente de terem tido contato com infectados, profissionais das áreas de saúde e

segurança pública, população privada de liberdade, doadores de sangue, pessoas que vivem

em asilos e casas de repouso, jovens da Fundação Casa e pessoas que vivem em orfanatos.

Para isso, o governador anunciou a compra de 2 milhões de testes rápidos para diagnóstico do

novo coronavírus.

A Globonews no programa Em Ponto e o jomal Tododia de Americana noticiaram o

início de testagem em policiais civis e militares, e a Tribuna Liberal de Sumaré fez reportagem

sobre o afastamento de 225 policiais civis em São Paulo por covid.

Pontos positivos: testagem entra na segunda fase e sintomáticos leves serão testados no Estado

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: distribuir release sobre segunda fase da testagem

para a imprensa, acompanhar repercussão, monitorar audiência e reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Exame.com/São Paulo: SP anuncia teste em massa para pacientes com sintomas leves da

covid-19

A Tribuna.com.br/Santos: São Paulo inicia testes para pacientes com sintomas leves da

Covid-19

Impresso

Tribuna Liberal/Sumaré: Polícia Civil de SP tem 225 afastados por confirmação ou suspeita

de covid

Tododia/Americana/Campinas: começa testagem em policiais civis e militares

Jornal de Piracibaca: São Paulo inicia testes para pacientes com sintomas leves da covid-19
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Rádio

Rádio Jovem Pan 620 AM/São Paulo (total:l1minl2seg)

Rádio Jovem Pan 6204M/São Paulo (total:4min58seg)

TV

Em Ponto/Globonews/São Paulo: SP faz testagens de Covid-19 em policiais

(
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Análise: enquanto o Diário de Santa Bârbara, impresso de Santa BârbraD'Oeste, informou que

225 policiais civis de São Paulo estão afastados em razáo da pandemia pelo novo coronavírus,

o Correio Popular, de Campinas, noticiou Que a testagem em policiais começou somente na

capital, para policiais e familiares. Os agentes de segurança pública dos municípios do interior

e das regiões metropolitanas começarão a ser testados na primeira quinzena de junho.

O Jornal de Piracicaba, de Piracicaba, noticiou que o estado começou a aplicar testes

RT-PCR para contatos dos pacientes graves e, em um segundo momento, aplicarâ em pacientes

sintomáticos leves. Nesta fase também serão testados policiais, profissionais das áreas de saúde

e segurança pública, população privada de liberdade, doadores de sangue, pessoas que vivem

em asilos e casas de repouso, jovens da Fundação Casa e pessoas que vivem em orfanatos. Em

Limeira, A Tribuna de Limeira, informou que o município registrou três mortes por covid-19 e

que o governo do Estado estuda a necessidade de lockdown.

Pontos positivos: começo da testagem de policiais e sintomáticos leves no Estado

Riscos à imagem: Sem testes suficientes para todo o Estado, somente a capital começou a testar

os agentes de segurança.

Ações de comunicação a serem tomadas: monitorar audiência e reações nas redes sociais e

mídias regionais, acompanhar desdobramentos na mídia regional.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Jornal de Piracicaba/Piracicaba: São Paulo inicia testes para pacientes com sintomas leves

Correio Popular/Campinas: Teste em policiais é aberto só na capital por enquanto

Tribuna de Liemeira/Limeira: Município confirma terceira morte

Diário de Santa Bárbara/Santa Bárbara D'Oeste: 225 policiais civis estão afastados em

função da pandemia no Estado

Internet

Correio.com.brlCampinas: teste em policiais é aberto só na capital

/',
/ ^r,/I,V
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Análise: no programaAquina Band, na TB Bandeirantes, a infectologista Nise Yamaguchi falou

sobre o protocolo, as discussões e pesquisas sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento

coRtra a novocoronavíruß. O toxioologista, AnthoRy Wong defendeu o uso da hidroxielofoquiha

no tratamento de pacientes com sintomas leves ou moderados da covid-19. O General médico da

defesa civil do Amapá Pedromar Valadares falou sobre protocolo de uso da hidroxicloroquina

em pacientes com covid no Estado do Amapá. A âncora e o infectologista Sérgio Cimerman

falaram sobre as medidas de isolamento em São Paulo. Sérgio Cimerman disse que o isolamento

social é a única medida com embasamento científico que é eficiente no combate ao coronavírus

e também falou sobre um possível lockdown na capital.

Pontos positivos: a única ação com respaldo científico apresentada foi a adotada pelo governo

do estado de São Paulo.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

TV

Aqui na Band/Bandeirantes/São Paulo: Convidados discutem sobre as pesquisas,

medicamentos e vacinas contra a covid-19 - parte 3

,/)
/ Nl =
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Análise: o SP 1 , da TV Globo, noticiou que 12 presos de São Paulo já morreram por covid- 19.

O número representa 40o/n do total de presos mortos no Brasil pelo novo coronavírus. De

acoido com a Secretafiâ Estâduál de AdministiaÇão PenitenCiáfia, os prédios e carros são

higienizados diariamente.

CNN Brasil reportou que decreto irâ ofrcializar o bloqueio de ao menos l1 cidades do

litoral de São Paulo durante o megaferiado na capital, que começa no dia 20, para contenção da

covid-19.

A Folha da Região, de Araçatuba, fez reportagem para reforçar que desde março, a

orientação épara que as pessoas façam boletim ocorrência de casos mais leves pela internet,

em vez de ir até a delegacia, por conta do isolamento social para conter o contágio pelo novo

coronavírus.

Pontos positivos: Ao bloquear acesso ao litoral, governo do estado mostra posicionamento e

ação no controle à pandemia.

Riscos à imagem: Morte de presos, cidadãos que estão sob custódia do estado. Críticas e

protestos de apoiadores do governo federal pelo bloqueio de acessos ao litoral no feriado.

Ações de comunicação a serem tomadas: distribuir de nota com esclarecimento sobre

a necessidade do bloqueio, acompanhar repercussão, monitorar audiência e reações nas

redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Folha da Região/Araçatuba: Ocorrências de casos de menor gravidade devem ser feitas

eletronicamente

)
Internet

Folha da Região Online/Araçatuba: Ocorrências de casos de menor gravidade devem ser

feitas eletronicamente

CNN Brasil Online: Ao menos I I cidades do litoral de SP terão acessos com bloqueio no

megaferiado
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SPI/TV Globo/São Paulo: Levantamento feito pelo Departamento Penitenciário Nacional

aponta que l2 preses de São Paulo já morreram com o novo coronavírus
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Análise: Os portais da Veja, CNN Brasil e Gl e a rádio Jovem Pan noticiaram que a prefeitura

de Florianópolis irá proibir moradores da cidade de São Paulo de alugar imóveis residenciais

por aplicativos ou platafotmas do busca e reserva no período de 20 a 25 de maio. A vigilância

sanitária de Florianópolis ainda deve reforçar a frscalização no aeroporto tentando identificar

viajantes de São Paulo com sintomas de covid.

A Folha de Araçatuba informou que o governo de São Paulo reforçou ações para vítimas

de violência doméstica. Relatório divulgado pelo Fórum brasileiro de Segurança Pública em20

de abril aponta crescimento de 44o/o no número de socorros prestados às vítimas de violência

doméstica se comparados os meses de março de 2019 e 2020. Durante a pandemia, boletins

podem ser registrados eletronicamente.

Pontos positivos: reforço de ações para vítimas de violência doméstica.

Riscos à imagem: moradores de São Paulo são proibidos de alugar imóvel para feriado em

Florianópolis por alto número de infectados pelo coronavírus.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Folha da Região/Araçatuba: SP reforça ações para vítimas de violência doméstica

Internet

Jornal de Franca: Estado de SP reforça ações para mulheres vítimas de violência doméstica

Jovem Pan: Prefeitura de Florianópolis proíbe aluguel de imóveis para paulistas

feriadão

Gl/Nacional: Com feriadão em São Paulo, Florianópolis fiscaliza chegada de pauli

intensifi ca barreiras sanitárias

e

Vejasãopaulo.com.br/São Paulo: Paulistanos são proibidos de alugar imóveis em Florianópolis

durante feriado
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Análise: A reportagem mais relevante de hoje é da Rádio Bandeirantes AM que traz a denúncia

de moradores do Jardim Rubro de que bailes funks continuam acontecendo todos os finais

de semana, mesmo dù¡ânte a qùarenteha dO nOVo coronaVífus, cáusando a$loméiáções e

perturbando a comunidade com barulho. Preocupam os moradores também o compartilhamento

de copos, narguilés e drogas, além de moradores infectados se recusarem a usar máscaras.

Moradores relatam, ainda, que mesmo chamando a polícia, o problema persiste. Segundo a

reportagem, de acordo com o último balanço da prefeitura, o distrito da Vila Curuçá, onde fica

o Jardim Rubro, jâteve 70 mortes por covid confirmadas ou suspeitas.

afiliada da TV Globo em Presidente Prudente noticiou que, segundo a Secretaria de

Segurança Pública, cerca de 1500 dos I l3 mil policiais do Estado foram afastados por suspeita

ou confirmação de covid, e que a testagem dos agentes de segurança continua.

Diário do Litoral online informou que o governo de São Paulo reforçou ações para

vítimas de violência doméstica. Relatório divulgado pelo Fórum brasileiro de Segurança

Pública em20 de abril aponta crescimento de 44o/o no número de socorros prestados às vítimas

de violência doméstica se comparados os meses de março de2019 e2020. Durante a pandemia,

boletins podem ser registrados eletronicamente.

Pontos positivos: reforço de ações para vítimas de violência doméstica.

Riscos à imagem: Aglomerações em bailes funk continuam a desafiar a quarentena.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Diário do Litoral online: Govemo de São Paulo reforça ações para mulheres vítimas de

violência doméstica

Correio.com.br/Campinas: Dois carcereiros são afastados por suspeita

Impresso

Primeira Página/São Carlos: Prefeitura realiza série de ações para combater coronavírus

InPress I *ã?HEf) 8q



Rádio

Rádio Bandeirantes 840 AM/São Paulo (total:3minl lseg)

TV

FN l"-edição7Tv Globo/Presidente Prudente: Secretaria-deSegurança Púb-rca inforrna que

cerca de 1500 dos 113 mil policiais foram afastados por suspeita ou confirmação de covid 19

t.,
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Análise: Portal R7 informou que documento pedindo a reabertura do comércio foi entregue à

Secretaria de Segurança Pública na segunda-feira, dia 18, por associações que representam 80

lojistâS da á¡reA do Bom Retifo e dá Santá lfigêniá, na CáþitáI. GoVernõ de SP negã decreto

de lockdown que circula na intemet. Mas São Paulo ainda tenta promover a ampliação do

isolamento social, que incluiu a tentativa de adoção de um novo rodízio, a retomada do rodizio

antigo e a antecipação de feriados municipais e estaduais.

Jornal O Dia informou que o govemo de São Paulo reforçou ações para vítimas de

violência doméstica. Relatório divulgado pelo Fórum brasileiro de Segurança Pública em 20

de abril aponta crescimento de 44Yo no número de socomos prestados às vítimas de violência

doméstica se comparados os meses de março de 2019 e 2020. Durante a pandemia, boletins

podem ser registrados eletronicamente.

Pontos positivos: reforço de ações paravitimas de violência doméstica.

Riscos à imagem: atividades não essenciais pressionam govemo por reabeftura.

Ações de comunicação a serem tomadas: enviar nota de esclarecimento do governador sobre

a necessidade do isolamento social. Acompanhar repercussão, monitorar audiência e reações

nas redes sociais e mídia.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

O Dia/São Paulo: Govemo de São Paulo reforça ações para mulheres vítimas de violência

doméstica

Internet

R7.com/São Paulo: Comerciantes do centro de SP pedem por reabertura ao

TV

Jornal Hoje/TV Globo/São Paulo: Covid-19 pelos estados
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Análise: A Folha da Cidade, de Araraquara, informou que o governo de São Paulo reforçou

ações para vítimas de violência doméstica. Relatório divulgado pelo Fórum brasileiro de

Segurança Pública em 20 de abril aponta crescimento de 44o/o no número de socorros prestados

às vítimas de violência doméstica se comparados os meses de março de2019 e2020. Durante

a pandemia, boletins podem ser registrados eletronicamente.

Pontos positivos: reforço de ações paravitimas de violência doméstica

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Folha da Cidade/Araraquara: Governo de São Paulo reforça ações para mulheres vítimas de

violência doméstica
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Análise: o portal R7 divulgou que é falso um vídeo que circula nas redes sociais, principalmente

nos canais de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que afirma que integrantes da Polícia

no

o isolamento social e a favor da reabertura do comércio e de serviços , realizado no domingo,

24 de maio, na avenida Paulista, no centro da capital. Os policiais que estavam na manifestação

prestavam homenagem ao soldado Lucas Alexandre Leite, de 25 anos, que moffeu em serviço

na noite do sábado, dia23,na zona leste da cidade de São Paulo.

Pontos positivos: esclarecimento, a fake news de que agentes da Polícia Militar de São Paulo

apoiaram manifestação contra isolamento social no estado.

Riscos à imagem: vídeo falso circulando nas redes sociais

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

R7.com/São Paulo: É fulro que Polícia Militar prestou continência a manifestantes em SP

(_
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Análise: O Jornal de Franca informou que o governo de São Paulo reforçou ações para vítimas

de violência doméstica. Relatório divulgado pelo Fórum brasileiro de Segurança Pública em20

de abril aponta crescimento de 44%¡ no númerode socorros prestados àsvítimas de violência

doméstica se comparados os meses de março de 2019 e 2020. Durante a pandemia, boletins

podem ser registrados eletronicamente.

Rádio BandNews FM e a Rádio Jovem Pan AM de São Paulo e FM de Dracena

esclareceram que é falso o vídeo que Eduardo Bolsonaro postou afirmando que integrantes

da Polícia Militar do Estado de São Paulo prestaram continência aos manifestantes presentes

no ato contra o isolamento social e a favor da reabertura do comércio e de serviços, realizado

no domingo, 24 de maio, na avenida Paulista, no centro da capital. A Secretaria de Segurança

Pública esclareceu que os policiais prestavam homenagem ao soldado Lucas Alexandre Leite, de

25 anos, que morreu em serviço na noite do sábado, dia23,nazona leste da cidade de São Paulo.

Em apanhado de notícias pelo mundo e pelo Brasil sobre coronavírus no portal UOL

Notícias consta a previsão de Dimas Covas de que deverá haver casos de covid até outubro,

principalmente pela baixa adesão ao isolamento social, que está abaixo de 50Yo no estado.

Pontos positivos: reforço de ações para vítimas de violência doméstica. Esclarecimento da fake

news de que agentes da Polícia Militar de São Paulo apoiaram manifestação contra isolamento

social no estado.

Riscos à imagem: vídeo falso circulando nas redes sociais

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Portal Gazeta de Votorantim/Votorantim: Pandemia reduz registro de ocorrências em

Votorantim

UOL Notícias: Coronavírus: Últimas notícias e o que sabemos até esta segunda-feira
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Impresso

Jornal de Franca: Ações para mulheres vítimas de violência doméstica são reforçadas no

estado de SP

Rádio BandNews FM 96,9/5ão Paulo (total: 4min47seg)

Rádio Jovem Pan 620 AM/São Paulo (total: 5min23seg)

Rádio Jovem Pan l0l,SFM/Dracena (total 5min27seg)
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Análise: A confirmação de Covid- l9 em um policial civil lotado na cadeia anexa ao 2" Distrito

Policial (DP), no bairro São Bernardo, em Campinas, na última quinta-feira, preocupou os

PU liciaisque atuam nos distritos que integram as duas seccionais da cidude, jâ que é para a

cadeia que são levados presos em flagrantes e detidos em mandados.

Pontos positivos: não há.

Riscos à imagem: casos de covid crescendo entre agentes de segurança.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídia regional.

Notícias mais relevantes do dia:

ImDresso

Correio Popular/Campinas: Confirmação de casos de covid-19 preocupa policiais

Internet

Correio.com.br/Campinas: Confirmação de casos de covid-19 preocupa policiais
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Análise: Portal Gl noticiou que o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, instalou dois

contêineres refrigerados para o armazenamento de até 36 corpos de pacientes com Covid-19.

Em nota, a universidade de eampinas informanue a estrutura só será utilizada caso extrapole a

atual capacidade do hospital, que conta com sete geladeiras.

Pontos positivos: não há.

Riscos à imagem: avanço de mortes por covid no estado.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídia regional e nacional.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Gazeta de Votorantim/Votorantim: Pandemia rcduz registro de ocorrências policiais em

Votorantim

Sematário daZona Norte/São Paulo: Precisamos falar sobre violência doméstica

Internet

G1/Nacional: Coronavírus: HC da Unicamp instala contêineres refrigerados para almazenar

corpos

Revista Veja São Paulo: Se eu fosse prefeito, jâ teria decretaedo lockdown
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Análise: Estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) apontam queda

de 41,8o/o no número de prisões em Marilia durante o período de isolamento social devido a

pandemia do covid-19. Os principais indicadores registraram diminuição de efetividade no mês

de abril em comparativo com o ano passado

Pontos positivos: queda na violência em Marilia.

Riscos à imagem: não há.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Jornal da Manhã/Marília: Número de prisões efetuadas cai 41,8o/o durante isolamento
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Análise: O atendimento a casos de suicídio e de tentativa de suicídio aumentou com a pandemia

de coronavírus, de acordo com o diretor médico de socorristas do Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência (Samu) na capital paulista, Francis Fujii.

Pontos positivos: náo hâ.

Riscos à imagem: nã,ohâ.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

UOL Notícias: Atendimento do Samu relacionado a suicídio cresce durante a pandemia

'-)

{
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Análise: Na Rádio BandnewsFM, João Doria voltou a delender a ação da Polícia Militar na

Avenida Paulista durante os protestos. Disse que estão proibidas manifestações de grupos

opostos no mesmo dia e local. Doria disse, ainda, que protestos violentos podem legitimar

discursos autoritários.

Para evitar possível transmissão do novo coronavírus por peças usadas, a campanha

Inverno Solidário vai arrecadar apenas cobertores novos. O Comitê Empresarial Solidário doou

60 mil novos cobertores para o projeto.

O programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, trouxe reportagem sobre as baixas nas

polícias civil e militar. Em 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.

Vários veículos pelo Brasil e pelo estado de São Paulo divulgaram a informação

distribuída pelaAgência Brasil de que a empresa que o Consórcio Nordeste acusa de ter desviado

R$ 48,7 milhões que os nove estados nordestinos destinaram à compra de 300 respiradores

chineses ofereceu o mesmo serviço a órgãos federais e a outros estados, de acordo com o

secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Telles Barbosa.

Pontos positivos: Início do programa Invemo Solidário.

Riscos à imagem: aumento do número de covid no estado e entre agentes de segurança e açáo

da Polícia Militar em protestos.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Jornal de Piracicaba: Acusada de fraude, empresa tentou vender respiradores a

Policarquia/Rio de Janeiro: Acusada de fraude, empresa tentou vender respiradores a outros

estados
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TV

Brasil Urgente/TV Bandeirantes/São Paulo: Número de policiais infectados aumenta a

cada dia

Bom dia Brasil/TV Globo: Reabertura do comércio em vários estados do Brasil em meio a

pandemia

Internet

Gl/Nacional: Médico critica 'colega'que usou seu registro para atender em SP: 'Terrível'

R7.com/São Paulo: SP abre 50 centros para moradores de rua e affecada cobertores

UOL Notícias: Acusada de fraude, empresa tentou vender respiradores a outros estados

Jovem Pan: Empresa acusada de fraude na Bahia ofereceu respiradores a outros estados

G1/Nacional: Prefeita de Sorocaba anuncia multa para comerciantes que extrapolarem horário

de funcionamento

Rádio

Rádio Bandnews FM 96,9/5ão Paulo (total: 5minl9seg)

Rádio SP-Rio 101,5 FM/São José dos Campos (total: 1min2lseg)

+
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Análise: Notícia distribuída pela Agência Brasil, publicada em diversos veículos, informa que

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. O número

corresponde a3,60/o do efetivo, que tem cerca de 113 mil agentes. Foram l6 agentes mortos

pela covid-19, sendo 10 militares e 6 civis. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

(SSP-SP) informou que começou a testagem massiva no dia 15 de maio na capital paulista nas

três polícias. Foram feitos mais de 68 mil testes em policiais que moram ou trabalham na capital

e em parentes que vivem com eles.

O govemo de São Paulo anunciou o repasse de R$ 500 mil em doação de mil

mobiliários, entre camas e colchões, para a implantação de alojamentos provisórios designados

prioritariamente às pessoas em situação de rua. A ação ocorrerá nos 50 municípios mais

populosos do Estado, com mais de 100 mil habitantes, para o enfrentamento à pandemia causada

pelo coronavírus.

Pontos positivos: testagem de policiais e familiares e doação de mobiliários, para proteger

moradores de rua da pandemia pela covid-19.

Riscos à imagem: avanço de infectados e mortes por covid entre agentes de segurança.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Poliarquia/Rio de Janeiro: SP: mais de 4 mil policiais estão afastados por suspeita de covid-19

Folha de ltapetininga/Itapetininga: Govemo de SP implanta 50 novos centros de acolhida

para pessoas em situação de rua

El País: Mortes em operações policiais aumentam no Brasil, apesar da quarentena

Jornal de Piracicaba/Piracicaba: Mais de 4 mil policiais estão afastados por

Covid-19 em São Paulo

Jornal de Piracicaba/Piracicaba: Delegado Rinaldo Puia conta como superou a covid-19

Diário do Alto Tietê/Suzano: Estado implanta 50 centros de acolhimento para vulneráveis

ta
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Mogi News/Mogi das Cruzes: Estado implanta 50 centros de acolhimento para vulneráveis

Internet

Gl/Nacional: Delegado da Polícia Civil Joaquim Dias morre de Covid-19 em SP

UOL Notícias/Úttimas Notícias/São Paulo: SP: mais de 4 mil policiais estão afästados por

suspeita de covid-19

Úttimo Segundo/IG/São Paulo: SP: Mais de 4 mil policiais afastados por suspeita de Covid-19

Veja São Paulo.com.br/São Paulo: SP: mais de 4 mil policiais estão afastados por suspeita de

Covid-19

IstoÉ onfine/São Paulo: SP: mais de 4 mil policiais estão afastados por suspeita de covid-19

A Tribuna.com.br/Santos: Mais de 4 mil policiais estão afastados por suspeita de Covid-19

em São Paulo

TV

SBT Interior.com/São José do Rio Preto: Agentes penitenciários revelam insegurançapara

enfrentar covid-19
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Análise: Jornal de Piracicaba trouxe a informação distribuída ontem pela Agência Brasil de

que 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. O número

correspondea3,60/o do efetivo, que tem cerca de 113 mil agentes. Foram l6 agentes mortos

pela covid-19, sendo 10 militares e 6 civis. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

(SSP-SP) informou que começou a testagem massiva no dia 15 de maio na capital paulista nas

três polícias. Foram feitos mais de 68 mil testes em policiais que moram ou trabalham na capital

e em parentes que vivem com eles.

Pontos positivos: testagem de policiais e familiares

Riscos à imagem: avanço de infectados e mortes por covid entre agentes de segurança

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Jornal de Piracicaba/Piracicaba: SP: mais de 4 mil policiais estão afastados por suspeita de

covid-19

Cruzeiro do Sul/Sorocaba: Quarentena reduz criminalidade em Sorocaba

Internet

Portal Hortolândia: Com a retomada responsável e consciente do comércio, população precisa

manter isolamento social e intensificarhigienização das mãos

Portal Hortolândia: Hortolândia confirma a 16" morte por Covid-19

Cruzeiro do Sul online/Sorocaba: Quarentena redtz criminalidade em Sorocaba
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Análise: AFolha de S.Paulo onlinenoticiou que os golpes virtuais, especialmente os estelionatos,

dispararam durante a pandemia de Covid-19. De acordo com relatório da Apura Cybersecurity

Intelligence, empresa especializada em ameaças digitais, entre 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 para920.866.

A Folha de S.Paulo noticiou que os golpes viftuais, especialmente os estelionatos,

dispararam durante a pandemia de Covid- 19. De acordo com relatório da Apura Cybersecurity

Intelligence, empresa especializada em ameaças digitais, entre março e maio últimos, um

aumento de mais de 4lo/o de sites suspeitos com coronavírus e Covid no domínio atuando no

Brasil: passaram de 2.236 para 920.866.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: aumento de crimes virtuais durante a pandemia.

Ações de comunicação a serem tomadas: sugerir entrevistas e artigos de delegados

especializados em crimes cibernéticos a veículos de comunicação, parc alertar a população e

orientar o que fazer em caso de cair em fraudes, acompanhar repercussão, monitorar audiência

e reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Folha de S.Paulo online/São Paulo: Criminosos aproveitam pandemia de Covid-I9 para

aplicar golpes virtuais
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Análise: Reporlagem do SP TV da TV Globo informou que cidades do ABC Paulista poderão

ingressarna fase laranja de flexibilização da quarentena na semana que vem, segundo informações

da coletiva do governo de SP. Também durante a coletiva teve atualizaçáo dos números da

covid-19 no estado, que registrou mais 281 mortes por covid-19 de ontem para hoje, os casos

já chegaram a 134.585 no total. A reportagem informou que há,715% de ocupação de leitos de

UTI no estado; na Grande SP, a ocupação é de 80,5yo. Houve também o anúncio de que 970

respiradores já foram distribuídos, e que mais 700 devem ser entregues até o fim da semana no

estado. A respeito das possíveis manifestações no fim de semana, o general Camilo afirmou que

a Polícia de São Paulo estará preparadapara o evento.

De acordo com reportagem da Revista Veja, dados da Secretaria de Segurança Pública

do Estado de São Paulo mostram queda de 32o/o nas apreensões de drogas no mês de abril,

comparado ao mesmo período do ano passado (2957 registros ante 4321). Segundo as

autoridades, essa questão tem relação direta com o isolamento social pela covid-19. Por isso,

muitos traficantes intensificaram a venda de drogas em aplicativos de relacionamento.

Pontos positivos: Coletiva ftaz transparência dos dados e transição das cidades do ABC para

a fase laranJla.

Riscos à imagem: pressão dos prefeitos para flexibilização precoce, aumento de crimes virtuais

e venda de drogas por aplicativos de paquera durante a pandemia.

Ações de comunicação a serem tomadas: sugerir entrevistas e artigos de delegados

especializados em crimes cibernéticos a veículos de comunicaçáo, para alertar a população e

orientar o que fazer em caso de cair em fraudes, acompanhar repercussão, monitorar audiência

e reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Veja/São Paulo: Match tóxico

Primeira Página/São Carlos: Força Tarefa vistoria bares e restaurantes em Operação Notuma

Folha de S.Paulo/São Paulo: Golpes virtuais na pandemia vão de live clonada a pesquisa fake

O Estado do Mato Grosso do Sul/Campo Grande: Criminosos aproveitam pandemia para
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multiplicar golpes virtuais

Gazeta de VotorantimA/otorantim: Acidentes de trânsito caem35Yo durante a quarentena em

Votorantim

lnternet

Veja.com/São Paulo: Tráfico de drogas via aplicativos de relacionamento cresce na pandemia

TV

SPI/TV Globo: Coletiva do Govemo de SP
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Análise: em coletiva de imprensa, governador de São Paulo anuncia que está entregando 830

novos respiradores e confirma mais I mil em junho. João Doria disse também que o estado

chegarâ ao total de 8.800 leitos. Em coletiva, governador também comentou os atos do fim

de semana.

Na Baixada Santista, o Diário do Litoral, de Santos, noticiou que o deputado estadual

Tenente Coimbra (PSL) protocolou um requerimento na Secretaria da Segurança Pública

cobrando uma posição do govemo sobre o suposto sucateamento do prédio do Instituto Médico

Legal (IML) de Santos que, segundo afirma, estaria entrando em colapso.

Pontos positivos: governo equipa hospitais do estado

Riscos à imagem: avanço da covid em todo o estado (e país)

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Diário do Litoral/Santos: Coimbra: IML pode entrar em colapso

Internet

Diário do Litoral Online/Santos: Tenente Coimbra teme que IML de Santos possa entrar

em colapso

Rádio

Rádio Excelsior Jovem Pan News 1410 AM/Rio Claro (total24min54seg)
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Análise: De acordo com o portal UOL Notícias, uma festa com cerca de mil pessoas foi

interrompida em Sorocaba. Por causa da quarentena , emrazáo da pandemia do novo coronavírus,

eventos com aglomerações estão proibidos na cidade. De acordo com informações da prefeitura,

a operação teve início com uma denúncia do Ministério Público. A Guarda Civil Municipal

(GCM), com apoio da Polícia Militar (PM), foram ao local. Três pessoas foram detidas, entre

eles um homem de 23 anos que se apresentou como um dos organizadores do evento. Autuado

por infração de medida sanitëria preventiva e desobediência, ele foi multado em R$ 6 mil.

Pontos positivos: fiscalização em aglomeração

Riscos à imagem: comunidade desrespeitando o isolamento social

Ações de comunicação a serem tomadas: continuar com as coletivas e repasse de informações

educativas sobre a importância de se manter o isolamento social, acompanhar repercussão,

monitorar audiência e reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

UOLNotícias/Últimas Notícias: SP: Polícia enceffa festa clandestina com cerca de mil pessoas

em Sorocaba

TV

Brasil Urgente/TV Bandeirantes/São Paulo: Número de policiais infectados aumenta a

cada dia

)
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Análise: Em nota à imprensa, o governador de São Paulo disse que vai agir se houver qualquer

tentativa de invasão a hospitais no estado. Foi uma resposta de João Doria à falar do presidente

Jair Bolsonaro, de que as pessoas deveriam entrar e filmar unidades de saúde para ver se os

leitos estavam ocupados mesmo. O governador afirmou que invadir e agredir são crimes e

qualquer tentativa de invasão de hospitais públicos municipais ou estaduais.

Pontos positivos: governador se adianta contra invasão em hospitais no estado

Riscos à imagem: ameaça de invasão aos hospitais públicos

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Rádio

Rádio CBN FM 90,5/São Paulo (total 3min19seg)

Rádio Bandnews FM 96,9/5ão Paulo (total 5min23seg)

Rádio Bandnews FM 96,9/5ão Paulo (total4min2lseg)
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Análise: Os deputados Coronel Telhada (PP), Sargento Neri (Avante) e Márcio Nakashima

(PDT), voltam a fazer frscalização surpresa em hospitais para covid- I 9 em SP. O grupo j á tinha

sido criticados pelo governador de SP por invadir o Hospital do Anhembi, na capital paulista,

no dia 4 de junho. Segundo a Prefeitura de Guarulhos, a entrada deles em unidades de saúde

da cidade nesta segunda foi permitida, apesar de não ter sido marcada. A ação foi chamada

pela prefeitura de São Paulo de 'invasão', por expor funcionários e pacientes que estavam

recebendo cuidados.

Rádio CBN FM noticiou que em São José do Rio Preto a Fundação Casa manteve um

menor, com coronavírus, isolado durante uma semana, em condições precárias.

Pontos positivos: não há

Riscos à imagem: deputados fazem vistorias não agendadas em hospitais. E menor com

covid-19 é mantido em condições precárias sob custória do Estado na Fundação Casa em São

José do Rio Preto.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Internet

Gl/Nacional: Funcionâria de petshop com Covid-19 desrespeita isolamento e trabalha doente

em São Carlos

Rádio

Rádio Jovem Pan 620 AM/São Paulo (total 2min24seg)

Rádio CBN FM 9005/São Paulo (total2 minl2seg)
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Análise: O governo de São Paulo anunciou que vai iniciar uma nova fase de testes em grupo

para covid-19 no estado,realizando233 milnovos exames em servidores públicos e populações

vulneráveis, como indígenas e idosos em abrigos.

Outro anúncio feito hoje é o de que o secretário de Segurança Pública, João Camilo Pires

de Campos, foi diagnosticado com o novo coronavírus. O general passou ontem por exame e

está em casa, assintomático. O governador João Doria também fez o teste, que deu negativo.

O jomal Valor Econômico, de São Paulo, fez duas reportagens especiais sobre alta da

criminalidade, de golpes on-line e da violência policial nas periferias durante a pandemia.

Moradores do Butantã, Morumbi e região reclamam de novos "pancadões", com

aglomeração e barulho. A PM afirma manter a operação Paz e Proteção em todo o estado.

Pontos positivos: ampliação das testagens no estado

Riscos à imagem: aumento do número de casos de covid-l9, secretário de Segurança Pública

infectado. Proliferação de focos de aglomerações em festas. Reportagens sobre alta de alguns

tipos de crimes durante a pandemia.

Ações de comunicação a serem tomadas: continuar com as coletivas e comunicação direta

com a imprensa e população com esclarecimentos sobre importância do isolamento social,

acompanhar repercussão, monitorar audiência e reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Estadão/São Paulo: Secretário da Segurança de São Paulo, general Campos é diagnosticado

com covid-19

Poliarquia/Rio de Janeiro: Secretário de Segurança Pública de SP está com covi

Jornal de Piracicaba: Secretário de Segurança Pública de SP está com covid-19

Valor Econômico/São Paulo: As leis da periferia

Valor Econômico/São Paulo: O contágio do crime

Morumbi News/São Paulo: Pancadão volta mesmo na pandemia

Jornal de Piracicaba: Secretário de Segurança Pública de SP

Gazeta de Taubaté: Em três meses, Covid-19 mata mais que

d-19

l

com id-19

iolência em S. Joséda
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O Vale/São José dos Campos: Em três meses, Covid-19 mata mais que um ano da violência

em S. José

Internet

UOL Noticias/Últimas Notícias: Secretário de Segurança de SP é diagnosticado com o novo

coronavírus

IstoÉ online/São Paulo: Secretário de Segurança Pública de SP está com covid-19

Jovem Pan: Secretário de Segurança Pública de São Paulo está com Covid-19

Exame.com: Secretário de Segurança Pública de SP está com coronavírus

Valor Econômico online/São Paulo: Homicídios, golpes on-line e violência policial aumentam

durante pandemia

GlÆ'{acional: Governo de SP anuncia nova fase de testes de grupo para Covid-19 em servidores

públicos e populações vulneráveis

Rádio

Rádio Bandnews FM 96,9/5ão Paulo (total lminO5seg)

Rádio Bandnews FM 96,9/5ão Paulo (total2minl0seg)

I
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Análise: Veículos do Grupo 1 de Jornais noticiaram que moradores do Butantã, Morumbi e

região reclamam de novos "pancadões", com aglomeração e barulho, mesmo durante apandemia

pelo novo coronavírus. A PM afirma manter a operação Paz e Proteção em todo o estado.

Pontos positivos: não há.

Riscos à imagem: festas com aglomerações acontecem pela cidade

Ações de comunicação a serem tomadas: reforçar em coletivas e notas para a imprensa a

necessidade de isolamento social, acompanhar repercussão, monitorar audiência e reações nas

redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

São Paulo News/São Paulo: Pancadão volta mesmo na pandemia

Gazeta de Pinheiros/São Paulo: Pancadão volta mesmo na pandemia

Morumbi News/São Paulo: Pancadão volta mesmo na pandemia

Jornal do Butantã/São Paulo: Pancadão volta mesmo na pandemia
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Análise: Jornal de Jundiaí, interior de São Paulo, noticiou que no mês de maio, 75 pessoas

morreram em decomência da covid-19 no município. Ao todo, 167 jundiaienses perderam suas

vidas para o novo coronavírus.

O Jornal Atos, de Lorena, também noticiou alta nas mortes por covid no litoral Norte de

São Paulo. Informou também o aumento de vítimas de assassinato nos primeiros cinco meses do

ano, mesmo com o isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus na RMVale.

Pontos positivos: não há.

Riscos à imagem: aumento de números de vítimas por covid-19 no estado, e altos índices de

violência.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Jornal Atos/Lorena: Mesmo em quarentena, região tem aumento de assassinatos

Jornal de Jundiaí/Jundiaí: Covid mata 12 vezes mais que o trânsito de Jundiaí em maio

l

d
\
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Análise: De acordo com a Folha da Região, em Araçatuba quatro policiais civis de Araçatuba

estão afastados das funções após confirmação de contaminação pela covid-19. Com o objetivo

de reduzir os riscos entre a população e funcionários do plantão policial, que é ambiente fechado

com grande circulação de pessoas, delegado pede para que a população opte pela delegacia

eletrônica, e procure o plantão policial apenas em casos de urgência.

Pontos positivos: ocorrências podem ser feitas pela internet

Riscos à imagem: avanço nos casos de covid pelo estado.

Ações de comunicação a serem tomadas: acompanhar repercussão, monitorar audiência e

reações nas redes sociais e mídias.

Notícias mais relevantes do dia:

Impresso

Folha da Região/Araçatuba: Quatro policiais civis testam positivo para covid-19 e delegado

faz apeTo à população

Folha de Itatiba/Itatiba: Aumentam os homicídios nos cinco primeiros meses com pandemia

derrubando demais números

Jornal de Franca/Franca: Covid-l9: furto de veículos cai 49Yo e roubo 45o/o em abril em SP,

mostra estudo

Internet

Folha da Região Online/Araçatuba: Quatro policiais civis testam positivo para covid-19 e

delegado faz apelo à população

InPress I *""?EIt-l¡ 445



' a :.

ldrrr'
,ù

3.4.
ExPERTÊxcu.,
CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO E
PERFIL E
HABILIDADE DOS
PROFISSIONAIS

I PORTER
I NOVELLI

d
b t1+



w
São Paulo, 09 de fevereiro de 2021

À

COMISSÂ.O JULGADORA DA LICITAÇÃO

SECRETARIA DE GOVERNO - UNIDADE DE COMLINICAÇÃO

PROPOSTA TECNICA

Concorrênc ia n' 04 12020

Processo SG-PRC - 2020102921

In Press Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda

CNPJ 0t.097 .6361000 1 -66

Inscrição estadual: isenta

Inscrição municipal: 244992-0

A InPress Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda, em atendimento ao

item3.4. do Conteúdo da Proposta Técnica do processo licitatório acima citado, tem a honra de

apresentar os itens que se seguem:

a) Relação nominal dos principais clientes, com período de atendimento;

b) Instalações, infraestrutura e recursos materiais disponíveis para a execução do

contrato bem como suporte administrativo inerente às atividades a serem executadas;

c) Sistemática de atendimento, com descrição das atividades a serem cumpridas e prazos,

declarando desde já a completa disponibilidade para cada atendimento solicitado;

d) Perfil profissional da equipe destacada para a prestação dos serviços (quantificação e

qualificação dos profissionais que serão colocados à disposição).

Cordialmente,

Legal: Ariadne Gasparini Pedroso

cPF 056.515.098-19

In Press Assessoria de Imprensa e Comunicação Estratégica Ltda

-ã

ö

|,:

CNPJ 0t.097 .63610001 -66
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Relnção nominal clos principais clientes atendidos e período de ¿rtenclimento

{

Desdq 0512005White Martins

Desde 0112014Visa

Desde 0112015Vale S.A.

Desde rr/2001 LZ ( )Unilever

Desde 0512015 /LrXUFC

Desde 0912019
4-/1Secretaria de Govemo de SP (Fotos)

Desde 0612018Secretaria da Educação de SP

Desde 05/2018Secretaria de Segurança Pública de SP

Desde 0712019Siemens

Desde 0712019Samsung

Desde 0112015Santander

Desde 0912015Royal Canin

Desde 0112016Roche

Desde lll20l7Norsk Hydro

Desde 0112020Mc Donald's

Desde 0512009Mattel

Desde 0412015Klabin

Desde 0712018Johnson&Johnson Brasil

Desde 0712014Itambé

Desde lll2014GSK

Desde 0312018Fundação Renova

Desde 0312020Ernest & Young

Desde 0512015Dia Supermercados

Desde 0312010Claro S/A

Desde 0812014Camil Alimentos

Desde 1112015Blablacar

Desde 0512013Autodesk

Desde 0512012Arcelor Mittal

Desde 02/2015Ajinomoto

Desde 1212009AES Eletropaulo

PERIODO ATENDIMENTONOME CLIENTE

I

i

(

d
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Instalações, inlì'aestr"utura e recursos nlateriais clisponíveis:

Fundada há pouco mais de três décadas, a InPress faz parte do Grupo InPress, um dos

três maiores na Comunicação Corporativa do País (Anuário da Comunicação Corporativa Mega

Brasil 2020). Com escritórios próprios em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro e parcerias

nas demais capitais do país, o grupo conta com mais de 380 colaboradores entre jomalistas,

relações públicas, publicitários, profissionais de rádio e TV de mídias digitais, entre outras

especializações. Nosso primeiro escritório foi criado no Rio de Janeiro em 1988. Três anos

depois, a InPress abriu escritório em São Paulo e, em 2003, fundou a unidade de Brasília. Desde

1999 a InPress é associada à Porter Novelli Intemational, uma das l0 maiores agências de

relações públicas do mundo, com sede em Nova York, EUA, e escritórios em mais de 60 países

localizados em todos os continentes. A associação possibilita um constante intercâmbio de

conhecimento, informação e troca de experiências em programas de comunicação global. Em

julho de 2014, a InPress e a Omnicom DAS Group formalizaram seus então 15 anos de parceria.

Hoje somos mais que uma agência de comunicação integrada, lormamos o Grupo InPress,

com empresas que contam com amplo portfólio de produtos e serviços, que serão colocados à

disposição da Secretaria de Desenvolvimento Regional. A empresa atende atualmente a cerca

de 130 clientes dos setores público e privado, associações, entidades e organizações.

A InPress Porter Novelli construiu a imagem de uma empresa criativa e focada em

resultados. Sua vantagem competitiva está no planej amento estratégico das ações de seus clientes,

divididos por áreas e/ou especializações: Área pública, Corporativo, Consumo, Tecnologia,

Telecomunicações, Marketing Esportivo, Mídia, Saúde e Cultura & Entretenimento.

Como assessoria de comunicação, a InPress Porter Novelli está estruturudapara oferecer

todos os serviços e soluções paraaâreade comunicação de seus clientes.

Entre esses serviços podemos citar:

. Relações com as Mídias

" Corporate e public affairs

. Planejamento Estratégico de Comunicação

. Desenvolvimento de Políticas de Comunicação

. Programas de Relações Públicas

. Gerenciamento de Crise

. Marketing de Relacionamento e de Influência

. Media Training

. Desenvolvimento de Manual de Relacionamento com a Imprensa

./ì
"r/ 

/
/1 /.,',// r/././ ,/(lv '
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. Análise de Clipping
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. Posicionamento de Imagem

. Pesquisa de Imagem junto à Mídia

. Pesquisas com públicos específicos

. Organização de Eventos

. Comunicação lntema

. Desenvolvimento de Conteúdo para WEB

. Mídias digitais

. Produção de conteúdos multimídia

. Auditoria de imagem

. Data e Analytics

. Planejamento e Criação

Noss¿rs premiações

A excelência da InPress na entrega de resultados aos clientes vem sendo reconhecida ao

longo dos anos por uma série de prêmios nacionais e intemacionais em comunicação corporativa e

relações públicas. Em maio de2}I9,aagênciarecebeu o Prêmio Master Series do Top Mega Brasil,

um dos maiores reconhecimentos nacionais na área de Comunicação, por ter sido a única agência a

vencer a premiação regional em todas as cinco edições.

Em 2020, foi reconhecida pela terceira vez pelo Mega Brasil como a melhor agência do

Brasil. Em 2018, além da premiação nacional, foi também a tetracampeã na região Sudeste. Nesse

mesmo ano, a InPress mereceu a comenda máxima do Jatobá na categoria Digital, além do Sabre

Awards Latam em duas categorias: Brasil e Digital Campain e SuperiorAchievement in Reputation

Management.

O PR Scope, principal estudo sobre o mercado de comunicação corporativa e relações

públicas do Brasil, revelou em sua edição de 2019 que a InPress Porter Novelli é considerada a

agência mais exemplar do mercado. Na visão de clientes e grandes marcas, a agência mantém

características que a destacam nesse quesito como planejamento estratégico, serviços

qualidade na entrega e capacidade criativa. A pesquisa ainda aponta que a InPress é a

o maior número de profissionais admirados ou reconhecidos pelo mercado.

Em agosto de2}ll, o mesmo PR Scope já havia classificado a InPress PorterNovelli como

agência número 1 na percepção do mercado, a mais bem recomendada por seus clientes e a que tem

o maior número de profissionais admirados. No ranking global de percepção de mercado, a InPress

liderou em cinco dos l1 atributos avaliados: qualidade de entrega, comunicação de marca/produto,

integrados/360'prevenção e gestão de crises, relações com veículos e influenciadores e
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Além disso, foi escolhidaaagênciado ano pelos profissionais de agências entrevistados. Em 2015, a

InPress já havia sido considerada pelo estudo a agência de comunicação com as melhores avaliações

em percepção de mercado, a mais reconhecida e a mais atraente.

Em20l6, a agência foi considerada uma das melhores empresas para trabalhar pelo ranking

Great Place to Work.

Em20l3, jâhavia passado a integrar a Galeria de "Mestres do Jomalismo" e ser considerada

por cinco anos como hors concours no prêmio Comunique-se, um dos de maior prestígio e

reconhecimento no Brasil, ao garantir o primeiro lugar pela terceira vez consecutiva. A escolha se

deu na categoria Agência de Comunicaçáo, pelo conjunto de trabalhos da InPress. Naquela edição,

os vencedores nas diversas categorias foram escolhidos pelo voto direto de 80 mil profissionais de

comunicação de todo o País. Depois do intervalo inelegível, em2019 a InPress voltou ao prêmio,

tendo ficado entra as três maiores agências de comunicação do Brasil.

Também em 2013, com o mote "Innovation and Excitement", a InPress conquistou o

Certificado de Excelência do Sabre Awards, organizado por The Holmes Report, referência global

em relações públicas e comunicação corporativa. O prêmio foi concedido ao lançamento do Time

Nissan, uma seleção de atletas olímpicos e paralímpicos patrocinados pela montadora. A InPress

organizou um evento especial para apresentação da equipe, numa conferência de imprensa não-

convencional, usando como recursos um curta-metragem no estilo de um reality-show, um roteiro

com estações de treinamento para os atletas no próprio local das entrevistas e convocação dos

jornalistas e veículos por meio de vídeo-teasers. O mesmo case conquistou o Grand Prix do Festival

Intemacional Wave - a InPress foi a única agência de RP nas Américas a ser agraciada com um

Grand Prix naquela edição do Wave.

Ao longo dasuahistória, aagênciaconquistouaindamais de umadezenadeprêmiosnacionais

da Aberje nas categorias Hotsite, Mídias Sociais, Mídia Digital, Comunicação e Relacionamento

com a Imprensa. Os prêmios regionais da Aberje para a InPress somam mais de 20, em

categorias.

Em20I6, a empresa foi agraciada com dois troféus categoria ouro do Prêmio Lusó

Criatividade pelos cases Beauty Skin Deep, de Vasenol (Unilever), na categoria Plano de Relações

Públicas, e Uma Árvore, uma Yoz, também da Unilever, categoria Responsabilidade SociaV

Ambiental. A campanh aYaloúzar o Advogado #EdeLei, feita para a Associação dos Advogados de

São Paulo -AASP, recebeu um bronze na categoria Plano de Relações Públicas. O case de Vasenol

aindafez shortlist em duas categorias no PR Cannes Festival20l6.

Em2014, a InPress foi vencedora, pela quinta edição consecutiva, do prêmio Consumidor

de Imprensa/ComunicaçãoModerno de Excelência em Serviços ao Cliente, na categoria
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Em 2015, além de dois prêmios Aberje, a InPress venceu a premiação intemacional SABRE Awars

Latam2015 na categoria Corporate Image com o case'o # vemprocoracao - Mundial 2014 - Cuiabá

Vira o Jogo e Ganha a Copa". O trabalho foi desenvolvido em conjunto pelas agências do Grupo

InPress - InPress, InPress Media Guide, InPress Oficina e Vbrand - para a Secopa/MT.

Escritórios no Brasil

São Paulo

Rua Henrique Schaumann,270 - Jardim Paulista

São Paulo - SP, 05413-010 - Tel: (1 1) 3323-1520

São três andares no moderno condomínio

comercial Pinheiros Corporate, compondo um ambiente

inovador e que convida à inspiração. Além das áreas

de atendimento, a InPress São Paulo dispõe de salas

multifuncionais para reuniões e treinamentos, eventos e

videoconferência.

Rio de Janeiro

Empresarial Estação Botafogo

Rua Voluntários da Pâtria,89 - Sala 501

Botafogo - Rio de Janeiro

Sala com ll7m2 com espaço para atendimento,

reuniões e treinamentos.

Brasília

SHS Quadra 06 Conjunto ABloco E salas 979,922,923,171,

Escritório de 250 m2

O escritório da InPress em Brasília tem localização

privilegiada, a I km do centro do poder público. Dispõe de

éxea para atendimento e espaços para reuniões.

I
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O Grupo InPress possui sólida infraestrutura de suporte às atividades, com cerca de 90

profissionais nas áreas administrativa, financeira, contabilidade, compras, recursos humanos,

jurídico, tecnologia, comunicação institucional e desenvolvimento de negócios. Para dar apoio

a esses colaboradores, a empresa investe em treinamento e softwares de gestão e processos,

como TOTVS, CRM, Tetrasoft, Job One (em implantação),ADP, Plano A, entre outros.

Tecnologia

A infraestrutura de tecnologia da InPress no Brasil é formada por um conjunto de

hardwares, softwares, sistemas, políticas e procedimentos suportados por especialistas em

Segurança da Informação e Tecnologia. Em seu ambiente tecnológico, a InPress possui:

. Links dedicados e redundantes, com acesso contínuo aos serviços web

. Firewalls Linux redundantes e virtualizados (ESX 5), para prevenção a intrusão e segurança

da rede corporativa

. Sistema de Proxy para monitoramento de acesso a web

. VPNs Site-to-site e Road Warrior para compartilhamento de recursos entre escritórios e

acesso remoto

. Rede MPLs paratrâfego de VoIP entre filiais

. Rede Wireless de uso exclusivo corporativo e wifi para visitantes

. Servidores de Antivírus que sincronizam suas atualizações diárias com as estações de trabalho

. Servidores de distribuição que fomecematualizações de segurança a sistemas operacionais e

softwares aplicativos

. Sistema de monitoramento e alerta sobre anomalias relacionadas à energia, servidores,

e links

. Servidores de arquivos espelhados com DFS e recurso de cópia sombra, para red

sistema de backup

. Sistema de backup ArcServer e unidades de fita LTO para backup diário e rotina de envio

semanal do conjunto de fitas dos últimos 7 dias a uma custódia, para armazenamento seguro

(medida que garante a recuperação dos dados no caso de um desastre nas instalações dos

escritórios)

. Sistema de inventário que varre alterações de hardware/software nos equipamentos

. Bloqueio e monitoramento de estações de trabalho para instalação de softwares irregulares

tórios simultaneamente. Sistema de videoconferência Polycom, capaz de interligar até 4 e
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. Sistema de e-mail Google Apps Business, com SLA de disponibilidade 99,9o/o

. Sistema Totvs Microsiga para apoio à gestão financeira e estratégica da empresa

. Sistema de timesheet para acompanhamento das demandas dos colaboradores junto aos

seus clientes

. Controle por restrição em nível de acesso a pastas de trabalho e sistemas

' Sistema de gestão de TI para controle de ativos, recursos, empréstimos, gestão de fornecedores

e atendimento

' Política de segurança da informação baseada nos termos da NBR ISO 21002, que se aplica a

todos os colaboradores, prestadores de serviços e parceiros.

Todo seu parque tecnológico é composto por equipamentos e softwares fornecidos

pelos maiores fabricantes de mercado, como por exemplo Cisco, IBM, Dell, HP, Apple, Adobe,

Microsoft, VmWare, dentre outros.

Inventário

. 120 estações de trabalho

. 15 servidores 'Windows 2008R2

. 8 servidores Linux

. 4 unidades de backup LTO

. 230 notebooks de última geração

. 20 impressoras de rede, com sistema de liberação de trabalhos por senha

. 6 roteadores Cisco para os links dedicados

. 4 roteadores D-link para os links ADSL

. 6 links de internet dedicados

. 2 MPLS para interligar os escritórios

. 4 links ADSL

. 3 aparelhos de videoconferência ponto a ponto

. 1 aparelho de videoconferência multiponto

. 3 centrais telefônicas

. 15 racks de 36Us com ativos de rede

. 18 switches de L3 - 48 portas

. 12 switches de L2 -24 portas;

. 60 patchpanels - 48 portas cat6

. 18 roteadores Wifi 802. 1 1x - Cisco
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. 8 leitores de proximidade para controle de acesso

. 90 câmeras CFTV

. 7 servidores DVR

.2 cãmeras digitais para filmagem em Full HD, Canon Mark II 5D;

. 2 kits de filmagem com sistemas de iluminaçäo, gravadores, rebatedores e microfones

. 4 ilhas de edição Windows com aplicativos Adobe Active Cloud

. 4 câmeras digitais de 12Mbps

. 5 gravadores de áudio

. 16 ilhas de edição Apple com aplicativos Adobe Active Cloud

. 22 televisores de LCD 50"
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Sistemírtica cle atendimento

O sistema de atendimento para a Unidade de Comunicação, órgão do governo do Estado

de São Paulo, seguirá o mesmo rigor técnico com que a InPress atende seus clientes há três

décadas. Nossa linha de trabalho compreende as seguintes etapas:

Plano de Comunicação

A elaboração de um Plano Estratégico de Comunicação partindo dos objetivos de

comunicação do órgão, estabelecendo metas, focos, mensagens-chave e as ações que deverão

ser realizadas para atingir mídias e públicos-alvo específicos. É a primeira etapa do atendimento.

Compreende:

1. Pesquisa de Imagem com a Mídia - Esta etapa deverá ser realizada junto aos

profissionais da imprensa de interesse da Unidade de Comunicação ligados ao objeto dessa

concorrência (e que também serão mapeados), para detectar a imagem que os principais

jornalistas e formadores de opinião têm sobre o órgão e sua atuação na área específica.

2. Imersão - A equipe de atendimento da InPress deve ter total conhecimento sobre a

atuação da Secom, sua relação com outros órgãos de governo e sobre suas responsabilidades.

Para que esse aprendizado seja possível, serão organizados encontros com a coordenação de

áreas-chave do órgão. Assim será possível definir, em conjunto com o cliente, as estratégias que

serão adotadas.

3. Política de Comunicação - Após o período de Imersão, será elaborada uma política

de comunicação, que compreenderá:

. Aplicação da metodologia PN Plus de planejamento estratégico

. Definição de objetivos de comunicação e key messages

. Elaboração de materiais, tais como textos institucionais, mode

releases, controles e outros.

. Definição de quem são os porta-vozes para a imprensa (quem

quem fala, quando fala)

fala, o que Tala,

. Manual de posicionamento de conteúdo (atualização permanente) para uniformizar as

informações divulgadas para imprensa pelos porta-vozes.

. Assuntos e áreas nas quais a Secom deseja ser pró-ativa ou reativa e áreas em que não

tem interesse em se pronunciar.

4. Ações (Planos Táticos) - Definidas as mensagens e áreas de exposição pró-ativa, o

próximo passo é estabelecer os planos de ação,

alvo desejado e com o segmento em discussão

acordo com o público-

los de avis

que serão organizados
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5. Público-alvo - Definição de todos os públicos que serão atingidos pelos trabalhos

de assessoria de comunicação, utilizando a mídia e os veículos de imprensa como principal

canal disseminador.

Estratégias iniciais

. Ter um planejamento de pautas e temas de interesse a serem oferecidos paraa imprensa. Definir

planejamento semestral, com espaço para que novos temas sejam trabalhados quando possível.

. Garantir prioridade no atendimento à imprensa, sempre encaminhando as respostas - mesmo

negativas -no pnazo estipulado. Trabalhar com clareza e transparência, mesmo nos momentos

de repercussão negatiyapata o órgão.

. Empreender ações contínuas de relacionamento, aproximando a Secretaria dos principais

jornalistas e formadores de opinião. Esta ação deve ser realizadaemtodas as áreas consideradas

estratégicas e em todas as regiões do Estado mapeadas.

. Conscientizaçáo do público interno - Realização de workshops sobre a importância da

imprensa como ferramenta estratégica, com a apresentação de cases de outras instituições

e empresas. O público-alvo serão os gestores da Secretaria e outros servidores estratégicos.

. Definição clara dos porta-vozes para áreas específicas, buscando preparar representantes

para o relacionamento com a imprensa e mostrar seu importante papel para a consolidação

da imagem do órgão e do governo.

. Dar retorno regular aos porta-vozes sobre as solicitações atendidas pela assessoria de imprensa

e os resultados da estratégia adotada. Esse procedimento aumenta o comprometimento das

áreas com o atendimento à imprensa.

. Antecipar fatos negativos e gerar notícias positivas.

. Os procedimentos da assessoria de imprensa devem incluir arealização de reuniões regulares

com áreas da Secretaria que possam gerar notícias positivas. A InPress deve sugerir

positivas constantemente, aumentando o relacionamento com a imprensa.

. Análise de oportunidades e ameaças - identificar ameaças étarefaque deve ser des

diariamente, a cada atendimento feito à imprensa. Para os momentos de crise, devem

estabelecidos procedimentos específi cos.

Ativiclades Regulares

A partir da definição da política de comunicação e do planejamento estratégico, a

InPress elaborará um programa de relacionamento com amidia, envolvendo:

$
> 474
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. Formulário para preenchimento da equipe de atendimento à imprensa, constando veículo

de comunicação, nome do jornalista, assunto e principais ganchos a serem explorados na

reportagem e pnazo para resposta ou entrevista.

. CentraTização da demanda da imprensa. O atendimento da assessoria de imprensa poderá ser

feito por telefone ou on-line.

. Avaliação e julgamento da conveniência das entrevistas.

' Garantia de que somente os porta-vozes autorizados poderão conceder entrevistas, desde que

orientadas pela assessoria de imprensa, mantendo o alinhamento da comunicação.

. Desenvolvimento de um programa de aproximação de jornalistas-chave com os porta-vozes,

seja por meio de visitas e almoços, atendimento individualparaentrevistas, envio de newsletter

com notícias de interesse e impacto, etc.

. Redação de textos jornalísticos (press-releases e notas) e encaminhamento para as editorias

específicas.

. Redação e edição de artigos para serem oferecidos aos órgãos de comunicação.

. Coordenação e acompanhamento das principais entrevistas jornalísticas.

. Convite para que repórteres, editores e outros profissionais de imprensa conheçam

como funcionam as áreas e departamentos da Secretaria de Desenvolvimento Regional,

aproximando-os da realidade do trabalho e construindo um colchão de reputação necessários

para as horas de crise.

O PN Plus

O processo de trabalho utilizado pela InPress garante um atendimento diário próximo ao

cliente e a participação da agência desde o início/ concepção dos projetos, ações e campanhas,

contribuindo para a entrega de um planejamento estratégico focado e comprometido com o

negócio do cliente.

O PN Plus é a metodologia que sistematiza o planejamento estratégico a

mais eficácia no atingimento dos objetivos de divul gação específicos e pontuais

O PN Plus compreende as etapas a seguir:

L.,ri{l:i,; jJt;
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fim de tir

BUILP ;1 ai,Ji:: ':-

Faça as
perguntas
corretas

Explore e
aprenda

Supere o
problema

Agora é a
hora da

"big idea"

Desenvolva
o plano
tático

ASK IMMERSE SOLVE CREATE
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ASK: Entender o real desafio e qual é o problema de Comunicação. Nessa fase é de

devem ser feitas as perguntas corretas, A partir das conclusões, estabelecer prioridades e mapear

públicos de interesse.

IMMERSE: É a fase de explorar e aprender. Por meio de observação, questionamentos,

análises ou sondagem com os públicos de interesse, säo levantadas as barreiras que impedem

que os objetivos aconteçam.

THINK: Construir em cima do aprendizado. É a eÁpados insights, de buscar respostas

sobre como influenciar a mudança que queremos, principalmente no sentido de quebrar ou

contornar as barreiras que impedem que os objetivos sejam atingidos

SOLVE: A fase de superar os problemas. Desenvolvimento de estratégia central que

amarre todas as iniciativas envolvidas no projeto (assessoria de imprensa, relações públicas,

public affairs, entre outras), inclusive ações já em andamento na áxea de comunicação da

instituição. Deve considerar os objetivos estabelecidos e usar as informações já levantadas para

vencer as dificuldades.

CREATE: A hora da "big idea". Que linha seguir paratomar tudo algo real.

BUILD: O plano tâtico. Desenvolvimento das ações que levem ao atingimento das

metas propostas.

ASSESS: Momento de testar a viabilidade, mensuração dos resultados e correção de

rumos para manter o projeto trabalhando em favor do atingimento dos objetivos.
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Descrição das atividades a serem cumpridas, delimitando as atividades de cada membro

da equipe, incluindo os prazos a serem cumpridos em condições normais da prestação de

serviços e em atendimentos emergenciais e ainda declaração de disponibilidade para cada

atendimento solicitado.

",N^

3 semanas1 mês

Fábia Oliveira Prates

Sonia Azevedo

Teresa Cristina Costa Machado

TatianaFritz

Camila Kaseker

Fábio Cunha

a) Apoio à Unidade de Comunicação nas atividades de coordenação e assessoria

no planejamento de comunicação dos órgãos setoriais do SICOM, por meio de

diagnóstico das atividades e objetivos dos programas, ações e serviços em andamento

na Administração Pública, que inclui as principais atribuições e especificações,

como segue:

a.1. desenvolvimento de plano estratégico de comunicaçáo, a fim de informar de forma

efrcaz sobre as ações e programas da Administração Pública, englobando todos os órgãos

do SICOM - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Este

plano deve conter medidas de curto, médio e longo prazo, com propostas de execução que

possibilitem o fornecimento de informação adequada a todos os veículos de comunicação,

contemplando a forma e conteúdo da produção de informativos, sejam eles press releases,

avisos de pauta, artigos, notas, cartas e outros materiais necessários para sua execução;

Pruzo emergencialPrazo normal

Equipe envolvida

Atividades
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2 horas4 horas

José Ramos Filho

Fábia Oliveira Prates

Sonia Azevedo

Teresa Cristina Costa Machado

TatianaFritz

a.2. monitoramento diário da exposição daAdministração Pública Estadual na mídia (veículos

de comunicação, assim considerados os jornais, revistas, T! rádio e intemet).

Pruzo emergencialPrazo normal

Equipe envolvida

Atividades

(

4 horas8 horas

MonicaAnjos

José Ramos Filho

Fábia Oliveira Prates

Sonia Azevedo

Teresa Cristina Costa Machado

b) Apoio à Unidade de Comunicação na produção e gerenciamento de informaçõesvoltadas

à comunicação externa e interna dos órgãos setoriais do SICOM, incluindo ainda as

seguintes atribuições e especificações:

b.1) alimentação dünia do banco de dados já desenvolvido pela Unidade de Comunicação,

com informações detalhadas sobre os objetivos, recursos, prazos e resultados dos

programas, planos, ações e serviços da Administração Pública considerando que a coleta

de informações deve ser feita junto aos órgãos setoriais do SICOM;

Prazo emergencialPrazo normal

Equipe envolvida

Atividades

I
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4 horas8 horas

Lúcia Calasso

Claudia Onice Alves dos Santos

Christiana Rocha Miranda

Cássia Miguel

Regiane Marques

Patricia Odenbreit

Femanda Viegas

Tatiana Wolff

b.2. apoio na produção e divulgação de materiais de comunicação dos órgãos setoriais do

SICOM, com acompanhamento dos registros das divulgações;

Monica Anjos

Prazo emergencialPrazo normal

Equipe envolvida

Atividades

2 horas4 horas

Claudia Onice Alves dos Santos

Christiana Rocha Miranda

Cássia Miguel

Regiane Marques

Patricia Odenbreit

Fernanda Viegas

Tatiana Wolff
MonicaAnjos

José Ramos Filho

b.3. levantamento de informações, junto aos órgãos setoriais do SICOM,para a produção dos

relatórios diários e mensais dos resultados de divulgação das ações, programas e serviços da

Administração Pública;

Fábia Oliveira Prates

Prazo emergencialPrazo normal

Equipe envolvida

Atividades

d.
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4 horas8 horas

Lúcia Calasso

Claudia Onice Alves dos Santos

Christiana Rocha Miranda

Cássia Miguel

Regiane Marques

Patricia Odenbreit

Fernanda Viegas

b.4. edição das transcrições dos discursos e apresentações verbais da autoridade representante

do Poder Executivo e da autoridade representante desta Unidade de Comunicação, bem como

análise dos discursos e apresentações verbais das demais autoridades representantes do SICOM.

Pruzo emergencialPruzo normal

Equipe envolvida

Atividades

4 horas8 horas

Monica Anjos

José Ramos Filho

Fátbia Oliveira Prates

Sonia Azevedo

Teresa Cristina Costa Machado

TatianaFritz
Camila Kaseker

c) Coordenação e apoio diário no atendimento realizado por esta Unidade de

Comunicação, das solicitações dos veículos de comunicação (tais como jornais, revistas,

TV, rádio e internet), para os órgãos setoriais do SICOM com as seguintes atribuições

e especificações:

c.1. atendimento diário a jornalistas e gerenciamento das informações solicitadas pelos

veículos de comunicação,triagem e análise para posterior encaminhamento ao órgão setorial

do SICOM responsável;

Fábio Cunha

Prazo emergenciaiPraza normal

Equipe envolvida

Atividades

i
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1,5 horas3 horas

Lúcia Calasso

Claudia Onice Alves dos Santos

Christiana Rocha Miranda

Cássia Miguel

Regiane Marques

Patricia Odenbreit

Fernanda Viegas

Tatiana Wolff

c.2. apoio à Unidade de Comunicação, na qualidade de órgão central do SICOM, na seleção

e qualificação de porta-vozes e representantes da Administração Pública Estadual, que

irão realizar as atividades de atendimento e esclarecimento às solicitações dos veículos de

comunicação, tais como entrevistas ou prestação de esclarecimentos sobre ações, programas e

serviços, utilizando sempre critérios técnicos, o tema em pauta e seu enfoque estratégico;

Monica Anjos

Pruzo emergencialPrazo normal

Equipe envolvida

Atividades

5 dias10 horas

Fábia Oliveira Prates

Sonia Azevedo

Teresa Cristina Costa Machado

TatianaFritz

Camila Kaseker

c.3. avaliaçãoeplanejamento estratégicodeeventuais contatos ereuniões diretos epersonalizados

entre os veículos de comunicação e os representantes do SICOM, sempre objetivando uma

adequada divulgação das ações, projetos e serviços daAdministração Pública, respeitando-se

às obrigações legalmente instituídas de educar e informar à população do Estado;

Prazo emergencialPruzo normal

Equipe envolvida

Atividades
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2 horas4 horas

Tatiana Wolff
MonicaAnjos

José Ramos Filho

Fábia Oliveira Prates

Sonia Azevedo

Teresa Cristina Costa Machado

c.4. apoio na elaboração de relatórios específicos sobre temas relacionados a ações, projetos e

serviços da Administraçáo Pública Estadual, para servir como ferramenta de suporte às

ações de comunicação realizadas pela Unidade de Comunicação, junto aos veículos de

comunicação, no tocante à divulgação e publicação destes temas, atendendo ao disposto no

art. 37, 1o da Constituição Federal;

Prazo emergencialPrazo normal

Equipe envolvida

Atividades

2 dias

Lúcia Calasso

I

Claudia Onice Alves dos Santos

Christiana Rocha Miranda

Cássia Miguel

Regiane Marques

Patricia Odenbreit

Fernanda Viegas

Tatiana Wolff
Monica Anjos

José Ramos Filho

Fábia Oliveira Prates

Sonia Azevedo

Teresa Cristina Costa Machado

TatianaFritz

Camila Kaseker

c.5. controle do levantamento de informações sobre cada veículo de comunicação, realizado

por meio de pesquisas e atividades correlatas, de acordo com modelo a ser fomecido pela

Unidade de Comunicação.

Fábio Cunha

Prazo emergencialPrazo normal

Equipe envolvida

Atividades

I
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