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SUBQUESTTO I I RACTOCINTO BASTCO

O anúncio aguardado por milhões foi dado primeiro em São Paulo. Na tarde do dia 17

de janeiro de202I, um domingo, a enfermeira MônicaCalazans, de 54 anos, recebeu a primeira

dose do imunizante que bloqueia as formas mais severas da Covid-19, doença causada pelo

novo coronavírus, o SARS-CoY-2. Mônica dava início à campanha de vacinaçäo no estado,

dois dias antes de todo país, e impulsionava ânimo novo na contenção dapandemia que, naquela

data, havia vitimado quase 2 1 0 mil brasileiros.

A injeção de Mônica ocoffeu minutos depois da aprovação pela Anvisa do uso da

Coronavac, desenvolvida pela biofarmacêutica Sinovac Life Science, em parceria com o

Instituto Butantan. No mês anterior, o governador João Doria havia assegurado a aquisição de

2 milhões de doses davacina, uma leva que se somaria às mais de 3 milhões de doses até então

produzidas pelo instituto. Em dezembro, Doria já estimava que o início da imunização no estado

fosse em janeiro, com atendimento prioritário aos maiores de 75 anos e aos profìssionais de

saúde, ainda que o Governo Federal não avançasse com um plano nacional de vacinação.

O esforço do Governo de São Paulo para colocar uma campanha nas ruas estava mais

do que justificado. Um dia antes de Mônica mostrar às câmeras de TV o seu caftão de vacinação,

a Secretaria Estadual de Saúde havia compartilhado números alarmantes. São Paulo

contabilizav a 49 ,9 mil óbitos e 7 ,62 milhão de casos. A pandemia que varria o mundo não dava

sinais de arrefecimento. Porém, a luz que indicava a possibilidade de dias melhores na saúde

do país começava a ser difundida no púlpito do Palácio dos Bandeirantes.

"A corrida pela vida é contra o tempo. Não podemos ignorar o senso de urgência diante

de uma pandemia. Assim estão agindo líderes de outros países, imunizando suas populações e

oferecendo esperança a todos. Não há razão para não fazermos o mesmo no Brasil", disse João

Dória, em matéria divulgada em dezembro pelo portal do Governo de São Paulol, replicada por

órgãos de imprensa de todo o Brasil,

Ao citar outros líderes, Doria deixava clara a importância do trabalho em conjunto, da

união de toda a sociedade. Ele assegurou que o Governo de São Paulo, embora liderasse os

esforços no país para a importação de vacinas e insumos, repassaria ao Ministério da Saúde

parte significativa da produção do Butantan. Ficaria apenas com a quantidade que the foi

designada pelo próprio ministério, dentro de uma política de divisão entre os entes federativos,

previamente compactuada.

t https://www.saopaulo.sp.gov.br/sala-de-imprensa/release/doria-anuncia-chegada-de-2-milhoes-de-doses-
da-vacina-do-bu Lan ta n-nesta-sexta/
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A luta de São Paulo, e de todo o Brasil, já dura quase um ano. O caso no 1 registrado no

país foi justamente na capital paulista. Em26 de fevereiro de2020, um senhor de 61 anos, que

havia passado alguns dias na ltíÃia, era diagnóstico com a Covid-19. Dois dias antes, ele dava

entrada no Hospital Israelita Alber"t Einstein, com os sintomas da doença. Um mês depois, o

estado já sofria com 1,5 mil casos e se aproximava das 100 mortes.

O Governo de São Paulo investiu pesado no combate. Adquiriu respiradores e transferiu

recursos paraa construção de hospitais de campanha- dentre eles, o do estádio Pacaembu, na

capital paulista, cuja capacidade foi de 2,1 mil leitos. Em março, Doria autorizava o repasse de

R$ 40 milhões para os 556 municípios com menos de 100 mil habitantes. "Toclos os valores

deverão ser destinados para custeio, compra de insumos e a montagem e operação de hospitais

de campanhalpara coronavírus]", anunciava o governador no dia 27 daquele mês.

O desafio que a rede pública de saúde enfrentava, e enfrenta, não tem precedentes

históricos. Ainda persistem os milhares de casos diários, muitos deles demandando internações.

Desafio imenso e também sem paralelos é o que se apresenta aos profissionais de comunicaçâo

do Estado. Cabem a eles não apenas atualizar a sociedade sobre os dados da pandemia e as

iniciativas de contenção praticadas pelo governo, respeitando os princípios de transparência e

publicidade dos órgãos públicos. Eles também precisam propagar um discurso assertivo, que

incentive as práticas de higiene e isolamento, comprovadamente eficazes na luta contra o

contágio. E, ainda, devem encorajar a população para, de cabeça erguida, levar com otimismo

suas rotinas, mesmo que de maneira mais restrita.

Parte desses profissionais se concentra na Unidade de Comunicaçáo, órgão do Sistema

de Comunicação do Governo Estadual (Sicom). Criada em agosto de 2007, a unidade executa

uma lista grande de tarefas: difundir informações sobre direitos dos cidadãos e serviços

públicos; divulgar as ações desenvolvidas pelo Estado; estimular a sociedade, muito em caráter

educativo, a participar do debate e aprimoramento das políticas públicas; e, por fim, adequar e

propagar as mensagens do Poder Executivo, de forma a ampliar a assimilação por parte de todo

o público, presente em diferentes segmentos sociais.

A unidade se utiliza das ramificações da Sicom espalhadas nos órgãos de administração

direta e indireta do governo para cumprir as diretrizes acima. Para isso, também emprega os

canais do governo, como o portal e as redes sociais, nos quais são abefios diálogos diretos com

os visitantes. Nos últimos anos, ajudou a conduzir diferentes campanhas, que abrangiam

projetos educacionais, de segurança pública, de investimentos, de infraestrutura e, claro, de

saúde. Desde fevereiro de 2020, no entanto, os esforços de toda a estrutura da unidade se

voltaram ao avanço da Covid-19.Eranecessário construir meios para que a população recebesse
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informações claras, rápidas e completas sobre como o governo se empenhayana contenção da

pandemia.

Decidiu-se por dar espaço aos porta-vozes. Subiam ao microfone João Doria e membros

do comitê de enfretamento, o Centro de Contingência do Estado, formado por especialistas em

saúde integrantes do governo, dentre eles o inlbctologista l)avid Uip. 0 discurso adotado tem

sido o da ciência. Nas coletivas, que no primeiro semestre de 2020 eram quase diárias, estava

claro o respeito às decisões de ordem médica, que determinavam o isolamento social, a

higienização das mãos e o uso de máscaras. Nenhum medicamento prévio sem o aval dos órgãos

internacionais de saúde era repassado.

A coneção das informações é imprescindível. Por se tratar de uma doença em que a

medicina tateia por tratamentos e ainda tenta decifrar os efeitos no organismo, muita pesquisa

vem sendo realizada. Pela ânsia da população por boas notícias, os resultados parciais desses

experimentos, no aguardo da verificação completa dos órgãos competentes, acabam sendo

tlivulgadt-rs e [orrraclos corrro vertlatles absolulas. Cour o alcancc tlas ledes st.ruiais, ussas

distorções se potencializam. A população é inundadaporfake news.

A Unidade de Comunicaçáo tenta contornar o problema, primeiro, colocando os porta-

vozes como fontes seguras; segundo, produzindo notícias. Mais do que nos discursos, asfakes

news passaram a ser dissolvidas em boletins diários do governo. Estabeleceu-se nos veículos

do Estado, como o portal, uma base de conteúdo sobre o avanço da pandemia. Criou-se uma

pagina exclusiva, a saopaulo.sp.gov.br/coronavirus l, na qual, em tempo real, os informes sobre

as políticas de combate são atualizados. A página também hospeda material de campanhas

educativas, como o vídeo sobre a importância das máscaras para impedir a transmissão do vírus.

Divulga, ainda, os passos de todos os gastos do Estado, garantindo transparência a todo o

processo.

Agora, com a campanha de vacinação em vigor, os desafios serão maiores. Além da

manutenção dos informes sobre a pandemia e da própria campanha, que também ganhou uma

pâgina exclusiva (vacinaja.sp.gov.br), caberâ à comunicação do governo fofialecer junto à

opinião pública a importância de não só se tomar o imunizante, mas prosseguir, por algum

tempo, com as práticas de contenção já utilizadas.

Nesse caminho, o bom diálogo com os jornalistas será estratégico. Para fortalecer

justamente o trabalho de assessoria de imprensa, construímos o plano de ação que segue adiante. a\
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suBeunsrro 2 | ESTRATÉcI¡.s DE RELACIoNAMENTo coM a uÍur¿.

Antes de indicar medidas para fortalecer o contato entre o Poder Executivo e os

jornalistas, é preciso jogar luz sobre como esse relacionamento foi sendo construído ao longo

do áno. Em jáneiro de 2021, de foimá èxcluSiia, iéáliZàmõS ùmá Sondagem Com þiofissionáiS

de imprensa, que puderam avaliar o posicionamento do govemo frente àpandemia. A avaliação,

no geral, foi positiva, embora haja pontos que demandem aperfeiçoamento. São situações que,

justamente, este plano buscará contomar.

A pesquisa foi encaminhada a quase 300 jornalistas que atuam em redações de

impressos, rádios e TVs, espalhados na capital e em grandes cidades, do interior e litoral do

estado. Trata-se de uma parcela representativa dos milhares que possuem o sistema de saúde de

São Paulo como meta diária de apurações. Ao serem indagados se conheciam as iniciativas de

Doria e equipe na contenção da doença, 70,3o/o disseram estar muito ou suficientemente

infonnatlos (gráfiuo I);639'o afinnararn que o guvefiru é trarrsparerrte na exposição tlessas ações

(gráfico 2);67% indicaram que recebem com frequência e de forma satisfatória os materiais de

divulgação encaminhados pela comunicação estadual (gráfico 3); 66% consideram a

comunicação do govemo eficiente ou bem realizada (gráfico 4); e 67% avaliam como

apropriada a linha de discurso adotada pelos que estäo à frente das ações (gráfico 5) .

Na contramão, os números também são relevantes:29,60/o disseram conhecer pouco ou

quase nada do trabalho do governo (gráfico l);37% afirmam que a administração estadual não

é transparente (gráfico 2); 26% recebem pouco ou quase nenhuma informação sobre as

iniciativas de combate à pandemia (gráfico 3); e um terço considera a comunicaçáo realizada

ineficiente (gráfico 4) e avalia como inapropriado ou pouco apropriado o discurso dos líderes

(gráfico 5).

Figura 1- Gráficos de sondagem com imprensa
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O levantamento apontou como a apuração tem sido feita. Quase metade dos jornalistas

entrevistados,4S,S%o, disse obter informações sobre o governo por releases e sugestões de pauta

oficiais; 29,6yo buscaram essas informações nas coletivas; apenas 7,4o/o ptocuralam o site; e

3,7o/o, as redes do govemo. Em contrapartida, 55,6yo estariam dispostos a participar de eventos

digitais, como lives, com a presença dos porta-vozes.

Com o cenário indicado na pesquisa e o histórico apresentado no Raciocínio Básico, já

é possível estabelecer alguns objetivos de relacionamento com a mídia a serem buscados pela

Unidade de Comunicação. De imediato, listamos cinco:

. Gerar notícias e adaptâ-Ias a diferentes mídias;

. Unificar o discurso do Estado contra a pandemia;

o Desenvolver plataformas de informações seguras;

o Entrar de forma positiva na agenda dos jornais;

o Tomar os veículos como parceiros no engajamento do público

O último objetivo lalvez seja o mais difícil. Exige parceria com a imprensa, no sentido

de torná-la ferramenta para o diálogo com a sociedade. Antes de engajar o público, portanto, é

preciso engajar quem ajudarâ a levar as informações a ele. E aí esfâ um obstáculo que é

atravessado mais rápido quando os envolvidos identificam um lema nos discursos dos porta-

vozes. Esse lema precisa contemplar, primeiro, o caminho de comunicaçáo jâtrilhado até aqui;

e, segundo, a perspectiva otimista em relação à chegada da vacina, entendida como mais uma

janela para o protagonismo do Estado na luta contra o novo coronavírus. Diante de posturas

negativas em relação ao imunizante, por vezes erguidas por lideranças políticas, caberá a São

Paulo mostrar o quanto será importante a vacinação em massa para conter os casos e óbitos.

Sugerimos como lema: Vacine-se. Por você, por quem você ama, por todos nós. Não

se trata de um slogan, algo a ser replicado em peças publicitárias e que fugiria do escopo de

trabalho definido nesta concorrência. As duas frases funcionariam mais como um norte para a

produção voltada à assessoria de imprensa, que perpassará diferentes mídias.

O lema condensa o conteúdo que vem sendo trabalhado neste ano nas páginas do

governo, como o hotsite "Vacina Já". Além disso, valida as falas de João Doria, balizadas em

dados científicos, que colocam a vacinação como o fio de esperança para dias melhores. "Hoje

éodiaV.Éodiadavacina,éodiadaverdade,éodiadavitória,éodiadavida",disseo
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governador2, no dia Il dejaneiro, em evento que inaugurou a campanha de vacinação do

Estado. "A vacina deve começar imediatamente. Cada dia conta. Cada vida também." Por fim,

acompanha também o movimento editorial já iniciado pelos grandes jornais. No dia 28 de

janeiro, o consórcio de veículos formado por Folha de S.Paulo, Uol, O Estado de S. Paulo, O

GLobo, GI e Extra lançou uma campanha em prol do imunizante.l

Mais do que um lema, a unificação de textos e discursos dos porta-vozes exige a

formulação de mensagens-chaves. A definição dessas mensagens ocorrerá na primeira semana

de trabalho, durante reuniões de alinhamento entre a Unidade de Comunicação e a contratada,

cujo cronograma será explicado mais à frente. Porém, de imediato, é possível esboçar algumas:

1) O Governo de São Paulo não mede esforços para conter a pandemia e dar alento à

sua população. O pioneirismo no país na busca pela vacina comprova esse empenho.

2) O governo defende a primazia da ciência médica e os órgãos de saúde sobre as

deuisões de culrbaLe au vírus.

3) A vacina é o único tratamento efr.cazpara diminuir o contágio, proteger a população

dos casos graves da doença e evitar o colapso na rede de atendimento.

4) O uso de máscaras, a higiene constante das mãos e o distanciamento social ainda

são medidas preventivas eficazes.

5) O Governo de São Paulo prezapela transparência em todas as suas práticas. É fonte

segura sobre os números da pandemia no estado.

6) O Instituto Butantan, ligado à Secretaria Estadual de Saúde, é o principal produtor

de imunobiológicos do Brasil. Possui capacidade de fabricar em torno de 1 milhão

de vacinas por dia. Meta suficiente para abastecer todo o país.

7) Mesmo com o Butantan e os acordos pioneiros paru a busca de imunizantes, São

Paulo respeita a sua cota no plano nacional de vacinação. O Governo do Estado

entende que a pandemia só será vencida com a união de todo o Brasil.

Os objetivos, o lema e as mensagens-chaves farão parte do Plano Estratégico de

Assessoria de Imprensa. Ele descreverá as iniciativas e os produtos a serem executados em um

prazo de 12 meses, mas com resultados duradouros, e positivos, paru a imagem do Estado junto

2 https://www.em.com.br/app/noticia/polilica/2o2tlo1./17/interna_-politica,1229924/doria-a-vacina-e-uma-
licao-pa ra-voces-a uto rita rios-q u e-d es preza m-a-vid a.shtm I

3 https://wwwL.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021"101/consorcio-de-veiculos-de-imprensa-lanca-
ca m pa n ha-em-prol-da-va cina-contra-a-covid-19.shtm I

\

(

I

(

t



(

(

(.

(

{

i
(

(

(

(

I

(

t 
'iðrtner:h.*hh

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

{

à opinião pública. O plano, cuja prévia é esta proposta, foi dividido em três diretrizes, que

chamaremos de rotas: Inteligência, Conteúdo e Aproximação.

A primeira rota, a de Inteligência, trarâ subsídios para que os gestores de comunicação

tomem as decisões mais acertadas. Eles receberão desde relatórios de monitoramento diário dos

principais veículos até informes especiais, como manual de gerenciamento de crise e

mapeamento de jornalistas e influenciadores. Nessa fase, também se consolidarão as

mensagens-chaves, previamente listadas acima, e o teor do discurso a ser adotado no

atendimento à imprensa.

A de Conteúdo abordarâ as peças, textos, áudios, vídeos e plataformas que auxiliarão

repórteres e editores. Tudo que será produzido farâ valer a unidade de discurso em prol da

vacina, da ciência e da efetividade das ações do Governo de São Paulo na contenção da

pandemia. Por fim, na terceira rota, a de Aproximação, o foco será o contato com os jomalistas,

público-alvo desta concorrência. A ideia é fazer desses profissionais, com ética e

tlansparência, um canal segurù para infurmar a população.

As três serão executadas de forma ininterrupta e quase paralelamente, embora a de

Inteligência se inicie na primeira semana de trabalho, duas semanas antes das outras duas. Nas

três, os processos serão cíclicos, em que o alcance de um gere efeitos na performance do outro.

Assim, no meio dessas interaçcies é que vão se desenvolvendo as boas práticas de comunicaçäo

pública.

Nas próximas páginas, abordaremos com mais detalhes as iniciativas correspondentes

a cada uma dessas rotas.

SUBQUESITO 3 I AÇOES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA CONTRATADA

Como dito, as ações serão realizadas ao longo de 12 meses. Ao fim do período, com os

ajustes adequados, sobretudo em relação ao cenário, e som novas orientações de conteúdo, a

tríade de rotas recomeça a girar. Para início de trabalho, propomos as tarefas explicadas na

sequência.

Rota de Inteligência

A primeira semana será de aprofundamento. Reuniões com gestores de comunicação do

governo indicarão o que tem sido feito na ârea, princrpalmente em relação à assessoria de r\

imprensa e aos informes sobre a Covid-l9. O levantamento, somado ao já apurado para a
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construção desta proposta, darâ subsídios para a primeira versão do Plano de Comunicação

Estratégica, um documento com o descritivo do que será executado e em qual tempo. Ele

poderá ser alterado sempre que o cenário mudar ou as medidas não surtirem os efeitos

esperados.

No plano, constaräo o lema e as mensagens-chaves, previamente sugeridos aqui, que

unificarão os discursos dos porta-vozes. Também estabelecerá os monitoramentos de jornais e

das redes. Na análise do clipping de imprensa, que resultará em relatórios diários, será levado

em consideraçáo do teor da notícia às falas dos porta-vozes, passando pela relevância do

veículo, sua orientação editorial e a sua distribuição. Haverá, ainda, um relatório semanal e um

mensal, com o Íesumo do que foi a cobertura no período e uma avaliação dos pontos fortes e

fracos do atendimento à imprensa. No mensal, haverá um índice exclusivo para mensurar o

alcance das matérias e o seu potencial de engajamento, positivo ou negativo.

Ainda dentro da Inteligência, serão promovidas análises frequentes dos portais e redes

do Governo de São Paulo, sobletudo nos informes lelacionados à vacina e a outras práticas de

combate à pandemia. Saberemos por elas como tem sido o crescimento dos acessos e quais os

conteúdos mais visualizados. São análises também das redes de forma geral, com foco nas

respostas e demais interações dos usuários a esses conteúdos. Para o levantamento, serão

utilizadas ferramentas específicas de data driven, çomo Google Analytics, Google Search

Console; Navegg e Dito. Todos os dados serão relevantes, primeiro, para aprimorar o que vem

sendo divulgado, principalmente as sugestões de pauta; segundo, por indicar como o público

tem entendido a comunicação do governo. Os ruídos seriam captados e corrigidos logo que

surgirem.

Até como apoio ao levantamento das redes será confeccionado o mapeamento de

jornalistas, influenciadores digitais e líderes de opinião. Para cada personalidade

identificada,haverâum descritivo sobre como ela se posiciona frente ao Governo de São Paulo

e às campanhas estaduais de saúde. O mapeamento servirá como pilar para as iniciativas de

aproximação, explicadas mais à frente. Será, inclusive, mais um documento vivo. Ao longo da

jornada, poderão aparecer novas lideranças, a serem captadas pelo radar das redes e que deverão

ser acompanhadas de perto.

Outro viés desta rota será apreparação de porta-vozes. Caso haja necessidade, poderá

ser organizado um media trøining, com o apoio da licitante, de forma a melhor capacitá-los no

atendimento aos repófteres. Mesmo que já tenham participado de um treinamento similar, em

toda prévia de entrevista, coletiva ou gravação para conteúdos digitais, os porta-vozes receberão

orientações sobre como proceder. Eles também terão em mãos os pupers e os Q&As, dois
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materiais de suporte. Os papers são textos com linguagem direta, muitas vezes em tópicos, que

aprofundarão os temas a serem trabalhados junto aos jornalistas. Haverá um paper, por

exemplo, sobre a vacina, outro sobre a capacidade de atendimento na rede de saúde, um terceiro

sobre o avanço dos contágios no estado e assim por diante. O conteúdo será direcionado também

por regiões .HaveÉtpapers, por exemplo, sobre os investimentos de saúde na região de Ribeirão

Preto, em Marília, no Litoral Sul Paulista, entre outros núcleos. Já os Q&As trarão conteúdos

similares, porém em versão de perguntas e respostas (questions and answers),levando em

consideração as prováveis demandas dos repófteres.

Por fim, arota de Inteligência avançará sobre o gerenciamento de crise. Junto com os

gestores de comunicação e os pofta-vozes será preparado um fluxo para apuraçäo, a definição

de estratégia e resposta à imprensa, a serem empregados em episódios com potencial de

prejudicar a imagem pública do Poder Executivo e demais instituições estaduais. O fluxo e

demais orientações formarão o Manual de Gerenciamento de Crise, em versão impressa e

digital, frara usu dus cuvulvidus.

Rota de Conteúdo

A partir da segunda semana, quando os encontros e levantamentos da fase de

Inteligência já tiverem tido resultados, inicia-se a produção dos textos, áudios e vídeos que

abastecerão o trabalho de assessoria de imprensa. O Plano de Comunicação Estratégica terá

indicado um cronograma completo de entregas. De antemão, é possível estabelecer uma prévia

dessa periodicidade.

A produção de releases e sugestões de pautas será intensa. Serão dois textos do tipo

por semana, com temas estabelecidos todas as manhãs de segunda*feira durante as reuniões

entre os jornalistas ligados à licitante e os gestores de comunicação do Estado. A cada 15 dias,

sob orientação e revisão da licitante, um pofia-voz assinará um artigo, com assunto também

definido nas reuniões entre jornalistas e gestores, que reforçarâ as mensagens-chaves. Os

releases, sugestões e artigos seguirão por e-mail e aplicativos de mensagens para o mailing de

imprensa, atualizado pelo mapeamento.

Os jornalistas receberão também, semanalmente, um boletim digital, ou newsletter,

sobre o andamento da pandemiae da campanha de vacinação. A peçatrarâ parle dos textos

trabalhados pela comunicação do governo nos portais próprios, infográficos, links para redes ,..\-.

sociais e serviços de streaming, nos quais também estará parte do conteúdo a ser criado.
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Outra novidade é o podcasl, que trarâ o emblema "Vacina Jâ". Gravados a cada 15 dias,

serão programas de 30 minutos em que o govemador ou um porta-voz do Executivo, ligado à

saúde, comentarão as ações de combate à pandemia, a colrida pela imunização coletiva e a

desconstrução de todas as notícias falsas que circulam pelas redes envolvendo a saúde no

estado. Seräo convidados parafazerem parte do debate especialistas fora do circuito politico, o

que daria aos episódios uma prova social, uma espécie de selo de que aquilo é um instrumento

exclusivamente de informação, e não uma estratégia para angariar votos. A primeira edição,

por exemplo, poderia ser um bate-papo entre João Doria e o microbiologista Átila Lamarino

sobre a imporlância da vacinação em massa no país.

O podcast será postado na plataforma Spotifu, mas não fi,carâ ali restrito. Alguns

programas terão transmissões ao vivo, como lives, acessadas nas páginas do governo no

Facebook e no YouTube. A gravaçáo também poderá ser repartida em pílulas de vídeo, de até

5 minutos, e divulgada novamente no YouTube. Haverá também pílulas de áudio, em que as

falas tlus pur[a-vuzes scr'ãu tlustauaúas c clruanririllatlas às rátlius. Elr algulras sernanas, essas

pílulas seguirãojunto com o texto de divulgação para as redações, podendo ser acionadas por

links, formando o que chamamos de release digital.

As pílulas, os textos, os áudios, as matérias e fotos relacionados às coletivas dos porta-

vozes (eventos explicados na sequência, na Rota de Aproximaçäo) abasteceräo o banco de

mídia, a ser hospedado na pétgina do portal do governo destinada às atualizações sobre a

pandemia. O banco poderá ser acessado a qualquer hora, a qualquer dia, pelos jornalistas. Esse

material ainda deverá ser aproveitado pelo núcleo digital da Unidade de Comunicação e se

transformar em cards, infográficos e demais conteúdos multimídia, para o calendário de

postagens nas redes sociais do governo.

Rota de Aproximação

O que for produzido dará suporte às estratégias para aprimorar o relacionamento do

Governo com a imprensa e, indiretamente, com toda a população. De imediato, o atendimento

diário aos repórteres será intensificado. Com o auxílio dos papers e Q&As, o retorno das

demandas por informações oficiais será mais rápido. A ideia é que um porla-voz sempre esteja

disponível para entrevistas breves, por telefone. Todas elas serão acompanhadas de perlo por

Uln ASSESSOT.

O acesso dos jornalistas ao conteúdo será amplo. Além do banco de mídia, eles poderão

se cadastrar para receber o material noticioso por e-mail ou por aplicativo de mensagens
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WhatsApp. Pelo aplicativo, em um grupo exclusivo, eles receberiam a newsletter, as pílulas

de áudio e vídeo, os links para os episódios de podcast e os alertas com as datas e locais das

coletivas.

Sobre as coletivas, elas serão intensificadas. Ocorrerão acada 15 dias, com apresença

se possível do governador, de um gestor da Secretaria de Saúde e de um representante do

Instituto Butantan. Por conta da pandemia, que forçaria uma presença restrita de repórteres, a

transmissão ao vivo será mantida, por meio dos canais do governo, incluindo as redes sociais.

As coletivas serão divididas para atender a veículos das diferentes regiões do estado. Haverá

momentos, por exemplo, em que os porta-vozes responderão de forma exclusiva aos repórteres

de cidades do Vale do Paraíba, do Vale do Ribeira e assim por diante.

Em cronograma pré-definido junto à comunicação do Governo, alguns porta-vozes da

Secretaria de Saúde farão visitas às redações dessas cidades, respeitando, claro, os protocolos

de segurança sanitëria. Nesses encontros, explicarão as iniciativas da administração estadual e

a catrrpatilia de vacitração uaquela localidade. Entregarão unr press' hil vts-r.Lcttúu us últilrus

releases e um informe completo sobre as ações do govemo.

O itinerário abrangerâ cidades-polos das 15 messoregiões do estado. Podemos citar

alguns destes veículos: rádio CBN Grandes Lagos e Diário da Região, em São José do Rio

Preto; rádio CMN e jornal A Cidade, em Ribeirão Preto; Folha da Região, de Araçatuba; Jornal

da Cidade, de Bauru; A Cidade e o Imparcial, de Araraquara; Jornal de Piracicaba e Gazeta

de Piracicaba; Correio Popular e CBN, de Campinas; O Imparcial, de Presidente Prudente; O

Dia e Jornal da Manhã, de Marília; Diário de Assis, Folha de ltapetininga, Cruzeiro do Sul e

Cruzeiro FM, de Sorocaba; O Vale, em São José dos Campos; Jornal da Região, de Jundiaí;

Todo Dia, de Americana; A Tribuna, de Santos; O Diário de Mogi, de Mogi das Cruzes; O

Diário, de Barretos; Diário de Suzano e Diário da Região, de Osasco; Diário do Grande ABC,

de Santo André; e a Gazeta, de Taubaté.

Mais do que construir relacionamentos, as visitas funcionarão também para reforçar

junto aos jornalistas a importância de se confiar em fontes seguras, como as do Estado, na

cobertura sobre saúde. No campo digital, esse reforço também estará presente. Os profissionais

de imprensa serão convidados a parlicipar de palestras on-line, abertas a perguntas.

Especialistas e porta-vozes do governo, ao vivo, tirarão dúvidas sobre o vírus, contágio,

evolução do tratamento da Covid-19, o perigo do uso de medicamentos não aprovados por

órgãos competentes e, claro, a importância da vacinação em massa.
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SUBQUESITO 4 I MATERIAIS A SEREM PRODUZIDOS

Recapitulando as ações das três rotas, os materiais de suporte serão os seguintes:

Plano Estratégico: documento vivo com a descrição das iniciativas e o cronograma de

execução, cuja prévia é esta proposta.

Mapeamento de jornalistas e influenciadores: ficha detalhada de jornalistas, veiculos e

influenciadores digitais que tenham interesse em assuntos ligados à saúde.

Manual de Gerenciamento de Crise: guia com orientações e fluxo sobre como os gestores

deverão proceder em episódios com potencial de crise de imagem.

Releases, sugestões de pauta, notas e artigos: textos a serem encaminhados ao mailing de

imprensa, destacando as ações do Governo no período e abrindo espaço positivo na agenda dos

jornais.

Presskit: material formado por textos informativos a serem distribuídos durante as visitas às

redações.

Relatórios de rrronitoraruento: análise úiâria, senranal e trclsal das nratér'ias levaltatlas ¡relu

clipping. Levarâ em consideraçáo a positividade, o alcance e a repercussão dos conteúdos.

Alertas de monitoramento: por meio de e-mail e aplicativos de mensagens, os gestores serão

informados em tempo real sobre notícias relevantes, não capturadas pelo clipping.

Papers e Q&As: informes de supofte aos porta-vozes. Seräo úteis, sobretudo, na preparação

para entrevistas e coletivas.

Newsletter SP Contra o Novo Coronavírzs: boletim digital sobre as ações do governo de

combate à pandemia e em prol da vacina, a ser disparado parajornalistas por e-mail e por

aplicativo de mensagem.

Podcast: gravações no formato de programas de rádio que abordarão o combate à pandemia,

com a presença de um porta-voz do governo e um convidado. Serão disponibilizadas na

plataforma de streaming Spotifu.

Pílulas de áudio e vídeo: das coletivas e das gravações do podcast serão retirados trechos,

editados e disponibilizados nas redes do governo; e, no caso das pílulas de áudio, encaminhadas

às redações de rádios.

Release digital: textos utilizados como sugestões de pauta, acrescidos das pílulas de áudio e

vídeo, capturadas sobretudo nas coletivas.

Conteúdo multimídia: textos, áudios e imagens trabalhados pela assessoria de imprensa, que,

com auxílio do núcleo digital do governo, enriqueceriam o calendário de postagens nas redes

do Estado.

a\

')



ÊrtfluÏßfl 0
N0v0 cùnnuhwnus

M¿16 for atingida na manhá da ultima quâdà{erà, dra 20.
O Governo já encam¡nhou 125 mil doses ô 64 prelertu.ôs.

ñaste primêiro moñ€¡to, prcñssionais d€ eúdo, idosos
com mais de 60 anos e pesgoas com defic¡éncrð v¡vendo

cm ¡nl¡tu¡çòcs dê long¡ pcmànônc¡¡, ¡nd¡genûs aldeados
e qúilombolòs receberåo a5 dose5.

vac¡nados
no Estado

f;ì""
Ma¡s de '

tCûN'tßï0
il0v0c080ilAvßus

Ái

IICONTßII O
N0v0 cnnqMAvtßus

a
1' 'h,.

@Aû

lo

Subj(t

stt0llTflA t
\olu tqÈ¡^Áyßts

-..;.

:.- ''r.:.::i --

EÑffi
ffi

Conversa abeÉa
sobre o início da vacinação em SP

itr;nl,l\ß110
il|v0 c0nîNi,ytß./s

JL.rtl

Governador
DORIA

Méd¡co
VARELA

ffivacinaJá
\3y' SP Cont€ o Corcnavirus

a-

ô

Conversa aberta
sbre o início dã vâcioaçäo em SP

ßÐ

vt0NTßti 0

Conversa abeÉa
sobre o início da vacinação em SP

,ICONTßû A
Nqu0mnqilAwnus

DIMAS COVAS
D¡retor do

¡nst¡tuto Butantan

ATILA LAMARINO
aióloqo

ffitVaclna ¡á
\þ;/ SP Contra o Coronavfrus

a-

ô

Conversa aberta
sbre o ¡nício da vacinâção eñ SP

GDG}
DtüÆ covß

?Cqil\ßn 0
\0r0 tarüNÅtl{us

AIIU UMAR¡ÑO

-.l-*#æê..'

øQ
ooNlen

to

@ iIrìr'r,r o fla?ó.o'.¡,iytrrr

<.< ll >>

Ï,F.TFI

ta,-ú ølú91 orsÉ(Ðû1" -

@



L-

:--:

,'----.

---j\



,"brtrnrs
hi¡C.hh

SUBQUESITO 5 I OPORTUNIDADBS DE MIDIA POSITIVA

1) Avacinação eo Butantan

Entre as instituições ligadas ao Governo de São Paulo, o Instituto Butantan talvez seja o que

mais tenha recebido holofotes nos últimos meses. Não poderia ser diferente, já que o trabalho

ali desempenhado por dezenas de servidores resultarânaimunização de milhões de brasileiros.

Os avanços do Butantan nas entregas das vacinas, produzidas com insumos do laboratório

chinês Sinovac, podem conquistar ainda mais espaço nas agendas dos jornais. Isso porque a

corrente pela imunização dos brasileiros estará nas pautas de cobertura por um longo tempo.

Mais do que dir,ulgar números, com a transparência exigida aos órgãos públicos, é preciso

destacar a voz de quem está por trás dessa produção. É necessário também estabelecer o

instituto e, consequentemente, o Governo de São Paulo como autoridades nesta trajetória rumo

ao fim da pandemia.

A própria história cíclica do Butantan renderia espaços positivos. O órgão começou a ser

planejado em 1899, quando o Governo de São Paulo buscava desenvolver um centro científico

para combater o surto de peste bubônica, que assolava as cidades que rodeavam o porto de

Santos. O instituto foi inaugurado três anos depois. Em 120 anos, ajudou a sociedade brasileira

a atravessar outros surtos, sempre colocando a ciôncia acima de qualquer discussão. Hoje, volta

a ser a esperança por dias melhores.

A estrutura tecnológica do Butantan também seria um ponto a se destacar. A capacidade de

fabricação do instituto está estimada em até 1 milhão de doses de Coronavac por diaa. Com os

insumos em dia, ele terá produzido, em torno de cinco meses, vacinas suficientes paraimunizar

70o/o da população - parcela que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), seria

suficiente para que o país alcançasse a esperada "imunidade de rebanho"s.

2) História de dedicação dos servidores

Não só o Butantan renderia boas pautas. Os profissionais que 1á estão, também. Para que o

Governo de São Paulo consiga ser avaliado como ponto de apoio do Brasil no combate à

pandemia, tornar conhecidos os homens e mulheres que estão produzindo a vacina é

fundamental. A história de vida dessas pessoas, que fatalmente colocaram a dedicação à ciência

a https:l lagencia brasil.ebc.co m. br/sa u d elnoTicia/2020-12/instituto-buta nta n-in icia-prod u cao-da-vacina-
coronavac
s https://www.correiobraziliense.com.br/mundo/2020/1,1/4891,802-oms-diz-que-60--a-70--da-populacao-tera-
q u e-ser-vacinada-pa ra-im u n idade-d e-reba n ho. htm I
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acima de muitas coisas, ganharia espaços significativos entre as manchetes de jornais, rádios e

programas de TV.

Por trás dessas histórias, é possível destacar o empenho do Governo de São Paulo em prover

estrutura adequada ao trabalho dos servidores. Em contraponto ao Governo Federal, que cortou6

quase l0o/o da cota de importação de equipamentos e insumos paraa pesquisa científica, a

administração estadual vem realizando melhorias no instituto. Entre as mais recentes, a

viabllização de um aporte privado de R$ 130 milhões, destinado justamente à nova fábrica da

Coronavac. A superação dos servidores do Butantan, que culminou na fabricação em tempo

recorde da vacina contra o novo coronavírus, é a bandeira do Estado de São Paulo em prol da

ciência.

3) Pioneirismo de São Paulo

A tão esperada imunização do país começou por São Paulo. Na capital, mais precisamente

no Hospital das Clínicas, a enfermeira MônicaCalazans recebeu a primeira dose da Coronavac,

em uma cerimônia conduzida por João Doria, minutos depois de a vacina ter sido aprovada pela

Anvisa. O ato simbólico selava o pioneirismo. Em meio a mudanças frequentes no comando da

saúde na esfera federal, que retardaram a assinatura de acordos com laboratórios produtores de

vacina, foi o empenho do Governo do Estado que, indiretamente, viabilizou o plano nacional

de imunização.

Há espaço na mídia para que essa liderança do Estado seja mais destacada, e não com o

foco político, que colocaria em lados opostos Doria e Bolsonaro em uma pretensa disputa pela

presidência, em2022. A condução da saúde em São Paulo guarda pontos positivos ainda não

assimilados pela grande mídia. Devem existir, por exemplo, bons relatos sobre o planejamento

estratégico do governo na busca do imunizante ou sobre os obstáculos que a administração teve

de superar durante as negociações com o laboratório chinês. A forma humana como foram

tomadas algumas decisões também chamaria a atenção de editores. Ganhou ampla cobertura,

com citações em grandes jornais, a reação emocionada da equipe do Butantan ao abrir o

envelope contendo o resultado de eficácia da Coronavac.

O Governo de São Paulo provou, também, que trabalha pelo bem do país, ao respeitar a cota

que lhe cabia no número de doses, repassando à Brasília a maior parte da produção das vacinas.

Mais do que pioneirismo, trata-se de um empenho pelo coletivo que meÍece ser melhor =L
divulgado.

6 https://wwwL.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/O1,/governo-corta-beneficios-fiscais-para-pesquisa-
cientifica-e-atinge-projetos-d e-buta nta n-e-fiocru z-na-pa n d emia.shtm I
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SUBQUESITO 6 I IDENTIFICAçÃO DOS RISCOS À IMAGEM

1) Crescimento dasfake news

O uso maciço das redes sociais, no Brasil e no mundo, trouxe ganhos evidentes para a

comunicação cotporativa, sobretudo para estratégias de engajamento de milhões de pessoas,

como é o caso das campanhas de vacinação. Porém, o verso da moeda, que é a propagação de

informações falsas em grande volume e velocidade, é de difícil solução. Em casos em que vidas

estão em jogo, como os que vivemos nesta pandemia, conter as chamadas fake news gatlha

ainda mais importância.

Independentemente de onde surgiu o boato, ele precisa ser contido de maneira rápida, antes

que cause danos à imagem do governo e, pior, atrapalhe o planejamento de vacinação no Estado,

que precisa atingir uma cobeftura significativa da população para, assim, conter a pandemia.

Sem muito est'orço de pesquisa, é possível identiticar algumas notícias inventadas que

tumultuaram, por exemplo, a comida pelo imunizante. Há quem jurasse, por exemplo, que a

Coronavac, por não ter uma eftcácia de I00%o, não era aplicada pelo governo chinês em sua

população; ou que a vacina causaria efeitos colaterais sérios, que levaram muitos dos que o

testaram à morte.

Não foram poucas também as notícias falsas envolvendo a administração estadual. Doria

algumas vezes teve que se pronunciar para desmentir fechamentos coercivos de comércios,

repasses indevidos a prefeituras aliadas e até o favorecimento a clubes de futebol na fila para a

vacinaT. Independentemente de seu conteúdo, o combate àsfakes news serâ sempre realizado

com informação correta, bom uso dos veículos oficiais, incluindo portais e redes, bem como a

construção de um relacionamento forte com imprensa e influenciadores.

2) Politização da saúde -'ì\
O Brasil vive tempos de polarização política. Toda ação do Poder Executivo, seja na esfera

federal ou estadual, passa a ser enquadrada nessa disputa e interpretada, por vezes, de forma

equivocada. Os avanços dos programas de saúde em São Paulo, sobretudo os de combate à

pandemia, entram nesse prisma. Mesmo quando as notícias são notoriamente positivas para

todo o Brasil, como provam o início da vacinação e a distribuição, a todos os Estados, do

7 https://br.bolavip.com/futebol/Fake-news-envolvendo-Covid-19-e-governador-Joo-Doria-atinge-o-So-Paulo-
Governo-d o-estad o-se-m a n ifesta-oficia lm ente-20201211-0001. htm I
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imunizante produzido no Instituto Butantan, elas acabam sendo propagadas de forma

pejorativa, associadas a um suposto marketing com vistas às eleições futuras. Os riscos pata a

imagem do Estado acabam sendo grandes.

A comunicação pública precisa estar atenta a essas repercussões e, com dados corretos e

muita transparência, rebater o viés negativo. É preciso deixar explícito que, embora haja

divergências entre o Palácio dos Bandeirantes e o Palácio do Planalto sobre as formas de se

conduzir a saúde, a solução parc a pandemia é um esforço que demanda união. Portanto, é

necessário deixar claro, antes de tudo, que todas as iniciativas adotadas por São Paulo, dentre

elas a de buscar acordos rápidos para a produção davacina, não são eleitoreiras. Apenas visam

atenuar a pressão nos hospitais e, principalmente, salvar vidas.

3) Medidas impopulares

Já se sabe que a contenção da pandemia envolve sacrifícios de toda ordem por parte da

população. Diante de tantas pesquisas envolvendo medicamentos que, até agora, não indicaram

um caminho seguro para a cura, as únicas medidas eficazes contra o novo coronavírus são a

higienização constante das mãos, dos alimentos e o isolamento social. Este último é mais dificil

de ser assimilado, por sua condição mais restritiva à liberdade de ir e vir. No entanto, pelo bem

geral, fez-se necessário a imposição por parte do poder público, dificilmente bem recebida.

Recentemente, por exemplo, Doria anunciou ações restritivas ao funcionamento do

comércio não essencial, como bares e restaurantes, valendo para todas as cidades do estados. A

justificativa está no aumento dos casos de Covid-19, com média diëtria em janeiro superior a 10

mil. Assim como ocorleu nas outras vezes em que essa medida foi necessária, as reclamações

serão intensas. Cabe à comunicação do govemo divulgar, sobretudo via imprensa, as razões

para essa decisão. Deve deixar claro, com base em dados empíricos de órgãos respeitáveis,

como a OMS, que o fechamento é a única saída possível. É preciso destacar que o governo tem

por objetivo, antes de tudo, reduzir o contágio, mesmo que isso signifique insatisfação

momentânea de seus eleitores. O intuito, enfim, é engajar a população pat1 com paciência,

superar as dificuldades e assim,lâna frente, comemorar dias melhores.

B https://www.pode1360.com.br/coronavirus/doria-anuncia-aumento-de-restricoes-para-conter-pandemia-em-
sao-pa u lo/
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1o de abril de2020

A morte de uma sargento da Polícia Militar de São Paulo foi destaque no jornal Bora

São Paulo, da TV BANDEIRANTES (São Paulo). "A Secretaria de Segurança Pública não

confirmou se a agente tinha alguma outra doença, principalmente das respiratórias, que poderia

ter agravado o caso, infelizmente. Então, essa é a primeira morte na corporação (...).

Infelizmente, ela não resistiu e morreu. Nossas condolências à família dela e à corporação".

O portal UOL NOTÍCIAS informou sobre boatos a respeito de assaltos que estariam

resultando em ataques a dependentes na cracolândia. "Sobre o atropelamento que aconteceu

anteontem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo não se pronunciou até a

publicação desta reportagem. O Corpo de Bombeiros, que fez a remoção dos feridos, informou

que pelo menos um deles foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia. O hospital

também não se pronunciou até o momento", informou o veículo.

Pontos positivos: A inexistência de informações exatas sobre comorbidades que possam ter

agravado o caso da sargento e também sobre os ataques a dependentes da cracolândia (amatéÅa

tratou os casos como "boatos").

Riscos à imagem: Risco à vida de agentes públicos expostos à Covid-19 (podendo, inclusive,

ser portadores de comorbidades) durante o trabalho e também a insegurança sistêmica e o risco

à vida de quem vive e passa pela cracolândia.

Ações sugeridas: Apresentar aos veículos que noticiaram as matérias, por meio da assessorioa

de imprensa, as ações de prevenção à Covid-l9 implementadas pela PM de São Paulo para

resguardar a saúde de seus agentes e personagens reais (policiais militares) portadores de

comorbidades que estejam cumprindo suas funções em regime de home office ou fazendo

serviços internos nos quartéis. Também seria estratégico investigar se tais casos de assaltos

ocorridos na cracolândia têm ou não relação direta com os ataques que estão ocorrendo a

dependentes por meio de depoimentos de pessoas que trabalham na região e testemunham

diariamente a realidade do local. Após essa investigação, caso sejam confirmados que são

boatos, sugerir entrevistas com esses personagens.
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2 de abril de 2020

As rádios CBN (capital), BANDEIRANTES (capital) e CAPITAL (capital)

informaram sobre o número de agentes de segurança pública afastados, em São Paulo, com

suspeitas de Covid-19 à época: 560. "Os números incluem policiais militares e civis, bombeiros

e agentes da polícia científr.ca", informou a jornalista Carla Motta na CAPITAL. Na CBN,

Natacha Mazzaro destacou que, na segunda-feira, uma sargento jâhavia falecido pela doença,

informando que ela era "ex-fumanle".

Na TV, no jomal RedeTV! News, da REDETV! (capital), o jornalista Murilo Rincon

entrou ao vivo para informar que "isso também acontece aqui na capital paulista, onde 120 dos

cerca de 6 mil guardas civis metropolitanos também estão em isolamento por suspeita da

doença, inclusive dois deles foram diagnosticados com a Covid-l9". E completou: "A

Secretaria de Segurança também informou que tem orientado os policiais que sentirem algum

tipo de sintoma, como febre, tosse e dor de gargantaa procurarem imediatamente a corporação,

para que sejam afastados de suas funções. Informou também que tem fornecido todos os

equipamentos de segurança necessários para todo o efetivo, como luvas e máscaras". Durante

o SPTV, da GLOBO (capital), o âncora César Tralli falou brevemente de um levantamento do

portal Gl que teria mostrado que hospitais públicos e particulares da Grande SP jâ afastarum

por volta de 1.42I funcionários à época e que "a Secretaria de Segurança Pública disse que 565

policiais e bombeiros estão afastados também por causa da Covid-19. Isso representa aí quase

0,5o/o de quase 1 13 mil profissionais".

Os portais ISTOÉ ONLINE (capital), ESTADÄO (capital), UoL NOTÍCIAS (capital),

JOVEM PAN (capital) e R7 (capital) noticiaram o afastamento dos agentes de segurança em

São Paulo. Dentre eles, destacaram-se as publicações do UOL NOTÍChS e ESTADÄO, que

publicaram matéria da agência ESTADÃO CONTEÚDO, em que reproduziram, na íntegra, a

nota da Secretaria de Segurança Pública a respeito dos afastamentos.

Apesar da pauta delicada, as publicações possuíram tom positivo com relação à atuação

do governo estadual, à medida que destacaram as providências emergenciais tomadas pela SSP

e minimizaram o impacto dos afastamentos em comparação ao efetivo total à disposição da

sociedade paulista: apenas 0,SYo.

Pauta menos explorada nesta data, mas importante no contexto da pandemia e

igualmente positiva para o Executivo estadual, foi a criação do Boletim de Ocorrência on-line.

"A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ampliou o serviço da delegacia eletrônica e
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passou a disponibilizar, por causa da pandemia da Covid-l9, o registro de ocorrências de

violência doméstica on-line", informou uma matéria do portal UOL NOTÍCIAS (capital). É

bom se lembrar de que as delegacias da mulher continuam abertas 24 hotas, assim como os

abrigos para acolhimento de vítimas, além das estruturas do Judiciário e do Ministério Público.

Pontos positivos: Abordagem amistosa quanto à atuação do governo estadual, pois destacaram

as providências emergenciais tomadas pela SSP e minimizaram o impacto dos afastamentos em

comparação ao efetivo total à disposição da sociedade paulista. Além disso, destacaram que a

SSP ampliou o serviço da delegacia eletrônica e passou a disponibilizar,por causa da pandemia

da Covid-19, o registro de oconências de violência doméstica on-line. Também foi positivo o

destaque sobre as delegacias da mulher continuarem abertas 24 horas, assim como os abrigos

para acolhimento de vítimas, além das estruturas do Judiciário e do Ministério Público.

Riscos à imagem: Exposiçâo dos agentes públicos à Covid-19 durante o trabalho e desproteçäo

da sociedade em função do contingente afastado por estar com sintomas ou com diagnóstico

positivo de Covid-19.

Ações sugeridas: Trabalho de assessoria de imprensa com personagens (agentes públicos da

SSP) testados (negativos para Covid-19), realizando suas atividades e tomando todas as

medidas sanitárias de prevenção à doença. O intuito é demonstrat,naprfÍica, que o contingente

afastado não é uma ameaça à segurança e à saúde pública de São Paulo.
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3 de abril de2020

Na capital paulista, os impressos O DiA, GAZETAe DIÁRIO COMERCI ALtratarum

do afastamento de policiais com suspeita de Covid-l9. "Mais de 500 policiais de SP estão

afbstados por suspeita de Covid-19", destacou o primeiro; "Mais de 500 policiais do estado

estão afastados", informou o segundo; e "Polícia Civil já tem 150 agentes com suspeita de

coronavírus", noticiou o terceiro.

Embora, nessa data, os principais portais de notícia não tenham tratado do assunto, a

tendência temâticajá vinha sendo capitaneada por eles desde o dia anterior. Desdobraram-se

em coberturas quanto aos reflexos da pandemia na segurança pública, especialmente, o R7, o

UOL NOTÍCIAS, a ISTOÉ ONLINE e os BLOGS DO ESTADÃO, com publicações sobre o

afastamento de policiais. O UOL NOTÍChS também trabalhou temas relacionado s ao trazer

manchetes como "Boatos sobre assaltos geram ataques a quem vive na cracolândia, dizpastor"

e "Subnotificação de violência doméstica preocupa e SP libera B.O. on-line".

A exemplo dos portais de notícia, os veículos de TV da capital não veicularam matérias

a respeito desse eixo temático em 3 de abril de 2020, mas já vinham colocando os primeiros

impactos do novo coronavírus na segurança pública em evidência desde o dia anterior. A

RHDtr'l'V, por exemplo, intbrmou sobre policiais e bombeiros atästados em decorrência da

suspeita de contaminação. Já a GLOBO evidenciou a quarentena de profissionais da saúde com

sintomas da doença.

Entre as emissoras de rádio, a JOVEM PAN destacou as denúncias recebidas pela

Prefeitura de São Paulo sobre comércios abertos após decreto autorizando apenas o

funcionamento de serviços essenciais. Já a TRIANON privilegiou os mais de 500 policiais

afastados por suspeita de Covid-19.

No interior do estado, a segurança pública também se confirmou como principal

enfoque do dia. Publicaram quanto ao afastamento de policiais os portais: R¡pÓRtBR

DIÁHO (Grande ABC), DIÁRIO DE MOGI (Mogi das Cruzes), o JORNAL DE FRANCA

(Franca) e A TRIBUNA (Santos). Entre os impressos, falaram do tema a GAZETA DE

PIRACICABA (Piracicaba), o uÁRtO DO RIO CLARO (Rio Claro), o DIÁRIO DE MOGI

(Mogi das Cruzes) e o JORNAL TRIBUNA (Ribeirão Preto).

Pontos positivos: A maioria dos veículos de mídia não ter repercutido o afastamento de

policiais com suspeita de Covid-19, por mais que o assunto estivesse na pauta semanal da

imprensa. --{...
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Riscos à imagem: Questionamentos sobre preocupação do governo paulista com a saúde dos

agentes públicos expostos à Covid-19 durante o trabalho e a sensação de insegurança social em

função do contingente afastado.

Ações sugeridas: Atuação das assessorias de comunicação, alinhando o discurso sobre as ações

de prevenção à Covid-19 que estão sendo adotadas pelo governo em todos os órgãos públicos.

Acredita-se que isso poderia neutralizar as pautas negativas que pennearam nos últimos dias,

além de reforçar a preocupação do govemo com a população e com o funcionalismo público

diante da pandemia.
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4 de abril cle 2020

Nessa data, um sábado, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras

de rádio e TV da capital paulista não veicularam notícias relevantes, para fins desta análise, a

respeito da pandemia da Covid-19.

No interior do estado, o impresso JORNAL DE BARRETOS (Banetos) sinalizou o

registro de denúncias relacionadas à violôncia doméstica recebidas na delegacia virtual. A

publicação destacou que o registro de boletins de ocomência por meio do serviço on-line era

uma novidade e pontuou ainda se tratar de uma ferramenta da Secretaria de Segurança Pública.

Já o JORNAL DEBATE (Lins) noticiou sobre os mais de 500 policiais afastados das atividades

por suspeita de contágio com o novo coronavírus. O JORNAL DE PIRACICABA (Piracicaba),

por sua vez, informou que "todos os diagnósticos positivos de Covid-19 são da rede privada",

em relação às confirmações da doença no município.

Pontos positivos: Possibilidade de registro de casos de violência doméstica îa delegacia

virtual, o que foi destacado como uma novidade positiva.

Riscos à imagem: Exposição negativa dos afastamentos de policiais em função dos

diagnósticos de Covid- 1 9.

Ações sugeridas: Propor pautas sobre a importância do aumento do número de testagens para

o acompanhamento e controle da doença. Ainda que isso aponte para a elevada aceleração no

número de casos, é importante demonstrar que saber a realidade é melhor do que casos de

subnotificações.
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5 de abril de2020

Nessa data, um domingo, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras

de rádio e TV da capital paulista não veicularam notícias relevantes, para fins desta análise, a

respeito da segurança pública no contexto da pandemia da Covid-19. No interior do estado, o

único veículo impresso atratar do eixo temático aqui analisado, o PRIMEIRA eÁCntA lSao

Carlos), repercutiu a decisão da prefeitura em acompanhar o decreto estadual.

Entre os portais de notícia, o CRUZEIRO DO SUL ONLINE (Cruzeiro do Sul)

publicou matéria sobre a mudança dos principais tipos de crime desde o início da quarentena.

"Os dias de quarentena nas cidades paulistas, com a redução do movimento de pessoas como

prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), podem ter influência nos índices de criminalidade

e até de acidentes de trânsito. Sobre os crimes, algumas autoridades policiais desde já esperam

uma mudança de perfil dos delitos praticados a partir do dia 24 de março, quando começaram

a valer as medidas mais restritivas de circulação de pessoas nas ruas e funcionamento do

comércio decretadas pelo governador João Doria (PSDB) e acompanhadas pela prefeita de

Sorocaba, Jaqueline Coutinho (PSL). Os dados que poderão confirmar essa hipótese serão

divulgados no dia 25 pela Secretaria de Segurança Pública (SSP)", informou o veículo.

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: Medo pela insegurança social e possível despertar de uma sensação de que

as cidades paulistas podem virar "terras sem lei", jâ que autoridades policiais informaram que

esperam uma mudança de perfil dos delitos praticados durante a quarentena, o que pode

influenciar os índices de criminalidade e até os acidentes de trânsito

Ações sugeridas: Propor matérias com agentes públicos que defendam opiniões contrárias às

das autoridades policiais destacadas pela mídia e que afirmaram esperar uma mudança de perfil

dos delitos praticados durante a quarentena. Apresentar exemplos positivos de redução de

criminalidade e do número de acidentes de trânsito durante a quarentena em vëtrias cidades

paulistas.
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6 de abril de2020

No interior do estado, a única veiculação se deu entre as emissoras de rádio. No

município de São Carlos, a RÁOIO SÂ.O CARLOS destacou a confirmação, por parte da

Secretaria de Segurança Pública, de que 0,5Yo do efbtivo policial que atua no estado estava

afastado por suspeita de Covid- 19. Os dados são comuns ao destacado pelo restante da imprensa

entre os dias 2 e 3 de abril (correspondente a pouco mais de 500 policiais afastados), mas a

perspectiva em porcentagem traz sentimento mais positivo. Nesse sentido, o veículo recuperou

fala do governador João Doria em coletiva do dia 2 de abril, quanto à tranquilidade da

administração em relação ao efetivo disponível.

Pontos positivos: Tom positivo quanto à baixa taxa de policiais afastados em função da Covid-

19 em relação ao efetivo disponível.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Produzir um vídeo release com alguns agentes públicos daátreade segurança

em atividade, demonstrando que o at-astamento de pequeníssima parte do efetivo não afeta as

ações de combate à violência durante a quarentena.
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7 de abril de2020

Nessa data, uma terça-feira, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e

emissoras de rádio e TV da capital paulista não veicularam notícias relevantes, para fins desta

análise, a respeito da segurança pública no contexto da pandemia da Covid-19.

No interior do estado, o jornal impresso TODODIA (Americana e Campinas) tratou de

fala do então chefe do Ministério de Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quanto às

especulações sobre distúrbios sociais em função do cenário atípico imposto pela pandemia.

"Saque, convulsão social, é um termo abstrato. Não existe nenhum indicativo concreto. Me

parece que o problema está sendo equacionado pela fpasta da] economia", disse o ex-ministro

no texto da FolhaPress, agência de notícias republicada pelo TODODIA na ocasião.

A publicação menciona, ainda, o estado de São Paulo. "Após registrar ao menos três

saques a superrnercados em poucos dias, a cúpula da Secretaria de Segurança Pública decidiu

reforçar o policiamento preventivo nas ruas da capital e Região Metropolitana com equipes

especiais da Polícia Civil. Via de regra, o policiamento ostensivo é feito pela Polícia Militar."

O mesmo texto foi republicado pelo JORNAL DO COMMERCIO (Manaus) e pelo DIÁRIO

DO PARÁ (Belém).

Pontos positivos: Destaque para a fala do então Ministro de Justiça e Segurança Pública, Sérgio

Moro, afirmando que não existe indicativo concreto em relação a distúrbios sociais instaurados

er,r função do cenário atípico imposto pela pandemia.

Riscos à imagem: Menção aos saques ocorridos em supennercados e que repercutiu, inclusive,

na imprensa fora do estado de São Paulo.

Ações sugeridas: Propor à imprensa um release sobre ações conjuntas da Polícia Militar e da

Polícia Civil em todo o estado de São Paulo para reforço da segurança pública no contexto da

pandemia.
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8 de abril de2020

Essa foi uma data de publicações relativamente negativas em relação ao Governo de

São Paulo. A rádio JOVEM PAN pontuou que "as forças de segurança pública relatam a falta

de atenção do govemo com os agentes" em meio à pandemia da Covid-l9. A principal força

motriz da pauta são as manifestações de sindicatos, que mencionaram sobre afalta de material

de higiene e medo de perder seguidores afastados por doenças. Entre as representantes ouvidas,

estâ a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil de São Paulo, Raquel Gallinate,

que afirmou que as delegacias estão com efetivo reduzido. "O crescimento da doença entre os

policiais civis é agravado pela falta de medidas de proteção por parte do Governo do Estado,

como a distribuição de máscaras e álcool em gel nas delegacias."

A reportagem também conversou com oficiais da PMSP, que teriam confirmado o

mesmo receio de contaminação em razáo da suposta falta de material de higiene. A rádio

JOVEM PAN também relatou, em outra reportagem, que o novo coronavírus seria responsável

por oito vezes mais mortos do que os assassinatos no estado.

Na rádio CBN, durante o programa CBN Especial Coronavírus, a jornalista Fabíola

Cidral destacou a operação da Polícia Civil de São Paulo contra suspeitos de furto de produtos

hospitalares para revenda. Foram nove mandados de prisão e 14 de busca e apreensão.

Um apelo do governador João Doria para que as pessoas passassem o feriado de Páscoa

em casa foi destaque no porlal UOL NOTÍChS. "Durante entrevista concedida hoje no Palácio

dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o governador voltou afalar da necessidade de as

pessoas se manterem em casa, o quanto for possível, como melhor medida de proteção contra

o novo coronavírus", noticiou o veículo, que transcreveu, ainda, falas centrais de Doria: "Faço

aqui um apelo: por favor, não se dirijam especialmente ao litoral de São Paulo. Se possível,

fiquem em suas casas. Permaneçam em casa durante o período da Páscoa (...). As praias estão

fechadas, todas elas,do litoral norte à Baixada Santista e litoral sul. Nenhum acesso às praias

do litoral de São Paulo está permitido".

No interior do estado, a rádio 102,1 (Bragança Paulista), durante o programa Manhã Total,

entrevistou João Octaviano Machado Neto, secretário de Logística e Transportes de São Paulo.

A inserção foi muito positiva para o governo, vma vez que tratou das medidas de segurança

sanitária adotadas pelo Estado, objetivando a segurança dos caminhoneiros que trafegam pelas

estradas e pedágios eletrônicos. "LJma delas é a gratuidade temporária nos pedágios e a

suspensão da pesagem durante 90 dias, para evitar a aglomeração. O governador determinou
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que as pesagens fossem suspensas por 90 dias, porque a pesagem acaba gerando uma pequena

aglomeração; e tudo que nós não queremos neste momento é aglomeração, porque é por aí que

se propaga esse vírus. Então, essas praças de pedágio foram transformadas em pontos de apoio

aos caminhoneiros; e eles então podem parar ali e ter um ponto para descansar, fazet a sua

refeição, ter informações. Então isso está funcionando dessa forma", afirmou o secretário, que

ainda completou: "Além disso, serão distribuídos até 30 de julho, por determinação do

governador João Doria, 140 mil kits de alimentação e higiene para os caminhoneiros, para eles

poderem parar,fazer a sua higiene, ter condição de tomar um banho, lavar bem amáo; e também

um kit para ele ter um apoio de alimentação ao longo da sua viagem".

Pontos positivos: Destaque pala a fala do governador João Doria focada no apelo pata qve a

população pennaneça em casa durante o feriado de Páscoa, o que demonstra a preocupação do

governador com a saúde pública e com a vida das pessoas. Também foi positiva a entrevista

com o secretário de Logística e Transportes de Säo Paulo, Joäo Octaviano lVlachado Neto, uma

vez que tratou das medidas de segurança sanitária adotadas pelo Estado, objetivando a

segurança dos caminhoneiros que trafegam pelas estradas e pedágios eletrônicos.

Riscos à imagem: As manifèstações de sindicatos ligados à ârea de segurança social que

denunciam afalta de materiais de higiene e de proteção à Covid-l9 em delegacias e a falta de

atenção do governo com a saúde dos agentes de segurança no contexto da pandemia.

Ações sugeridas: Levantar possíveis personagens que têm se beneficiado das ações do governo

de São Paulo com relação ao combate à Covid-l9 e de supofie aos caminhoneiros nas praças

de pedágio do estado e, por meio de um release, propor a pautajustamente aos veículos de

mídia que destacaram a desatenção do governo paulista com a saúde dos agentes de segurança

nas delegacias.t
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9 de abril de2020

No interior do estado, o jornal impresso CORREIO DE ITAPETININGA (Itapetininga)

deu destaque para as novas possibilidades de registro nas delegacias virtuais de São Paulo,

disponibilizadas pelo governo. O veículo transcreveu fala do governador João Doria durante a

coletiva de anúncio de ampliação dos serviços: "O sistema da Polícia Civil do Estado de São

Paulo registrará, pela internet, a quase totalidade das ocorrências policiais. A única exceção são

ocorrências que dependem de coleta imediata de provas, como homicídios, latrocínios, estupros

e violência doméstica".

Já o impresso CRUZEIRO DO SUL (Sorocaba) ressaltou o fechamento das praias para

o feriado da Páscoa, medida determinada pelo governo estadual, a exemplo do JORNAL DE

JUNDIAÍ (Jundiaí): "Doria não quer o povo nas praias", anunciou em sua manchete. O DIÁRiO

POPULAR escolheu como destaque: "Feriado de Páscoa terá ações de fiscalização e orientação

nas praias".

Pontos positivos: A ampliação dos serviços nas delegacias virtuais disponibilizadas pelo

governo do estado de São Paulo.

Riscos à imagem: A manchete com tom sensacionalista do JORNAL DE, JUNDIAÍ: "Doria

não quer o povo nas praias".

Ações sugeridas: Destacar em release o quão positivas para o controle da pandemia podem ser

as ações de fechamento das praias por meio de exemplos internacionais de redução da taxa de

transmissibilidade da doença em função de lockdows já adotados.
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10 de abril de 2020

Na TV, o jornal SBT Brasil, do SBT, destacou a crescente preocupação das autoridades

públicas com relação ao avanço da Covid-19 nos presídios. "Três presos estão com a doença:

um no Cearâ, um no Paúte outro no Distrito Federal. O número de suspeitos chega a quase 120.

Trinta e quatro deles estão em Minas Gerais", informou a reportagem, que cita, ainda, São

Paulo. "Rio Grande do Sul e São Paulo tëm 24 cada. Em Santa Catarina,23 detentos podem

estar com o novo coronavírus. Para evitar o avanço da doença, alguns presos passaram a

cumprir prisão domiciliar."

Entre os portais de notícia, o R7 divulgou que dois homens foram afastados do trabalho

com suspeita de Covid-l9, por desrespeitarem a quarentena enquanto estavam em uma lotérica

no baino do Cambuci, no Centro de São Paulo.

Pontos positivos: A crescente preocupação das autoridades públicas com relação ao avanço da

Covid- 1 9 nos presídios.

Riscos à imagem: Possível sensação de insegurança que pode ser instaurada em função das

liberações de presidiários acometidos pela Covid-19 para cumprirem prisão domiciliar.

Ações sugeridas: Levantar dados positivos de histórico de liberação de presidiários por motivo

de doenças contagiosas e propor um release mostrando que os índices de criminalidade não

subiram nesses casos.
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11 de abril de 2020

No dia 11 de abril, as únicas publicações quanto à segurança pública no contexto da

pandemia da Covid-l9 ocorreram em portais de notícia da capital paulista. O YAHOO!

NOTÍCIAS e o Gl destacaram a açáo da Polícia Militar para encerrar um baile funk e fazer

cumprir o decreto estadual sobre a quarentena."A Polícia Militar de São Paulo foi acionada

para dispersar um baile funk na madrugada deste sábado (11), que aconteceu em Cidade

Tiradentes, bairro localizado no extremo leste da capital paulista, desrespeitando a quarentena

imposta pelo governo estadual desde 24 de março, por causa do novo coronavírus", informou

O YAHOOI NOTÍCIAS.

O G1 destacou que a "Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a

Polícia Militar foi acionada na madrugada deste sábado (11) para intervir em um baile funk que

aconteceu naZona Leste dacapital" e, em outro trecho, que "todo o estado de São Paulo está

em quarentena devido ao coronavírus desde o dia24 de março". E completou: "Determinada

pelo governador João Doria (PSDB), a medida obriga o fechamento do comércio e mantém os

serviços essenciais, como as áreas de saúde, alimentação e segurança. A princípio, a quarentena

no estado duraria até o dia 7 de abrlI, mas, com o crescimento das mortes pela Covid-L9 na

região, a medida foi prorrogada até o dia22".

O site do ESTADÃO deu manchete para aprisão de 10 pessoas por roubo de 2 milhões

de máscaras e 15 mil testes de coronavírus. "Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a

quadrilha de chineses agiu no aeroporto de Guarulhos, e assaltantes guardavam os materiais em

um galpão no bairro do ipiranga,Zona Sul da capital", informaram os repórteres Luiz Vassallo

e Fausto Macedo. "O líder da quadrilha é Zheng Xiao Yun, que se apresentou como

representante da Associaçáo Xangai no Brasil. Zhengjá chegou a ser condenado pela Justiça

Federal de São Paulo por tentar entrar com relógios falsificados no Brasil, junto de sua esposa,

Cataúna, em 2003. Em razão da prescrição, o processo foi extinto pelo Tribunal Regional

Federal da 3u Região."

Por fim, o site da VEJA informou sobre o buzinaço de manifestantes contrários à

quarentena determinada pelo govemo João Doria. À medida que cita os números da Covid-19

no estado, o tom da publicação foi positivo em relação ao isolamento social incentivado

pelas iniciativas do estado. "Após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prolrogar

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, 1 1, para protestar contra
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as medidas de isolamento social tomadas pela administração estadual como forma de combate

à pandemia do coronavírus. (...) O estado de São Paulo concentra o maior número de casos e

óbitos da Covid-l9 no país. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram reportados 8.419

mortes e 560 mortes. O país tem, ao todo,20.727 casos e I.I24 óbitos."

Pontos positivos: A prorrogação da quarentena e o tom positivo dado pela imprensa em relação

ao isolamento social incentivado pelas iniciativas do estado.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Ações sugeridas: Fazer com que as ações do govemador, especialmente a pronogação da

quarentena,façam um link com as medidas de isolamento que vêm sendo adotadas por outros

países, como forma de "provar" a efetividade das medidas de isolamento.
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12 de abril de 2020

A versão impressa do jornal EXPRESSO DA INFORMAÇAO (Rio de Janeiro)

repercutiu notícia do dia anterior a respeito de ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo

que dispersou um baile funk na'Lona Leste da capital paulista. A publicação ocupou um terço

de página e mencionou a prorro gação da quarentena determinada pelo governo estadual em

função do aumento nataxade mortes relacionadas ao novo coronavírus. A TRIBUNA (Santos)

também reporlou o caso e trouxe tom positivo à posição de João Doria ao mencionar os números

da pandemia em São Paulo.

Entre os portais de notícia, o site da CNN Brasil registrou nessa data a primeira morte

no Hospital de Campanha do Pacaembu, especialmente construído para receber os pacientes da

Covid-19. "IJm homem de 36 anos que sofria de doença de Chagas estava internado no local e

morreu, segundo informou a Secretaria da Saúde. Na capital paulista, além do Pacaembu, foi

rnontatla outra unidade rur cornplexo tlo Arrhernbi. Ao lodo, são 74 paaienLes internaclos nos

dois hospitais - 61 deles no do Pacaembu, dos quais 55 são considerados de baixa complexidade

e outros seis estão em uma sala de estabilização", informou o portal, que também mencionou

policiais vitimados pela doença: "No estado de São Paulo, são 8.765 casos conf,rrmados e 588

mortes -339 homens e249 mulheres. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, três policiais

militares e dois civis estão entre as vítimas".

Pontos positivos: O tom positivo dado pela imprensa em relação à prorogação da quarentena

determinada pelo governo estadual.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Propor, por meio de release, um comparativo das ações da Saúde do governo

João Doria com hospitais e médicos de 
'Wuhan 

- cidade chinesa onde a pandemia se originou

e já está sob controle-paratroca de informações sobre a Covid-19, mostrando que o estado de

São Paulo está no caminho certo.
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13 de abril de 2020

Entre os portais de notícia, o site do ESTADÄO seguiu repercutindo os

desdobramentos relacionados à prisão do chinês Zheng Xiao Yun, ou Marcos Zheng, "que está

preso sob a suspeita de liderar uma quadrilha flagrada e presa com 15 mil testes de coronavírus

e 2 milhões de equipamentos de prevenção roubados". O veículo trouxe trechos de manifestação

da Associação Chinesa no Brasil, que saiu em defesa de Zheng, seu vice-presidente: "Trata-se

de um cidadão do bem e contribuiu de forma significativapara estabelecer o laço de amizade

entre Brasil e China".

O ESTADÄ.O mencionou o govemo estadual. Segundo o texto, o chinês *jâ foi

sequestrado, viu uma secretária morrer a tiros e também se livrou de uma condenação por

supostamente trazer relógios falsificados para o Brasil". E completou: "De outro lado,

intermediou encontros de banqueiros e empresários chineses no Palácio dos Bandeirantes, sede

do governo paulista, e também com outros políticos. Diz ele ter feito aligação entre a Saúde do

governo João Doria (PSDB) com hospitais e médicos de Wuhan - cidade chinesa onde a

pandemia se originou -parutroca de informações sobre a Covid-l9".

O Gl noticiou o aumento dos casos de violência contra a mulher em São Paulo. "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 de 30o/o dos casos", informou a matéria, que

ainda ressaltou: "Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as Delegacias de Defesa da

Mulher também permanecem abertas durante a quarentena, pois são consideradas serviços

essenciais".

A rádio ABC (Santo André) transmitiu, na íntegra, a coletiva de imprensa do

governador João Doria. Durante seu pronunciamento, o chefe do Executivo estadual frisou a

importância do isolamento social e o compromisso de São Paulo com as medidas necessárias

no combate à Covid-l9. "Nunca um governador de São Paulo desejou limitar, impedir ou

restringir o direito de ir e vir. Mas também não desejamos e não faremos nenhum estímulo para

que as pessoas possam se aglutinar ou possam, circunstancialmente, deliberadamente ou não,

desrespeitar a orientaçáo da quarentena e desrespeitar o direito àvida; primeiro delaprópria,

depois dos seus familiares e, na sequência, dos seus vizinhos, da população."

"jr-

0

15L



(

(
(

(
(.

(.

Pontos positivos: O destaque ao posicionamento do governador João Doria em defesa das

medidas de isolamento e de preservação da saúde e da vida durante a quarentena decretada no

estado.

Riscos à imagem: A dúvida deixada no ar sobre ser injusta ou näo a prisäo do chinês Zheng

Xiao Yun, apontado como um dos interlocutores entre a Saúde do governo João Doria com

hospitais e médicos de V/uhan - cidade chinesa onde a pandemia se originou - para troca de

informações sobre a Covid-l9. E, também, o aumento dos casos de violência doméstica contra

a mulher em São Paulo no contexto da quarentena.

Ações sugeridas: Sugerir, por meio de release, pauta sobre a facilidade e a importância de se

fazer BO online durante a quarentena, como uma alternativa às mulheres que encontram

dificuldade de ir pessoalmente às delegacias em respeito às medidas de isolamento social e, até

mesmo, por estar sob o mesmo [et<l do agressor. O registro online deve ser sugerido como algo

rápido, simples e que pode ser feito em silêncio pela vítima, sem sair do lar.
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14 de abril de 2020

Nessa data, foi a rádio CBN quem deu destaque para a notícia relacionada ao aumento

da violência contra a mulher em São Paulo. "Um alerta muito importante nessa quarentena é

em relação à violência doméstica: os casos de r.iolência contra a mulher cresceram 30Yo no

estado de São Paulo durante a quarentena. (...) Também houve aumento do número de prisões

em flagrante nos casos de violência doméstica."

A rádio CBN também destacou a prisão, por parte da Polícia Civil de São Paulo, de

homens suspeitos de vender testes rápidos para o novo coronavírus na Zona Leste da capital

paulista. "A equipe de investigação recebeu a informação de que um indivíduo estaria

comercializando, por meio de contatos pelo aplicativo WhatsApp, a venda de testes para o

coronavírus. O teste rápido era oferecido por R$ 150. Os policiais se passaram por pessoas

interessadas e marcaram um encontro com os dois homens", disse à reporlagem o delegado

Danilo Moraes Moreira.

Ainda na CBN, foi destaque a assinatura, por parte do governador João Doria, de

decretos relacionados à pandemia. "Com a queda brusca na arrecadação por causa da

quarentena, o governador de São Paulo João Doria assinou hoje dois decretos relativos à

questão orçamentária em meio à pandemia de coronavírus", informou o jornalista Matheus

Meireles. "O primeiro determina o cofie de mais de R$ 655 milhões em diversas áreas. Outro

diz respeito aos bônus e antecipação do 13o salário dos servidores públicos."

O site do ESTADÃ.O esclareceufake news sobre medidas do govemo de São Paulo no

combate à pandemia. "lJma postagem no Facebook já alcançou mais de 16 mil

compartilhamentos e diz que são 'ordens do govemador Doria de São Paulo. Idoso é tratado

assim'. Esta versão do vídeo foi editada, e uma voz foi inserida para dar a impressão de que o

espectador da cena faz comenlários sobre a abordagem. No vídeo original, o responsável pela

imagem não fala nada", esclareceu o veículo, em publicação francamente positiva ao governo.

"O governador tucano chegou a cogitar em coletiva de imprensa na quinta-feira, 9, o uso da

Polícia Militar para garantir o isolamento social no estado de São Paulo. A medida causou

reação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que a classificaram como 'autoritária'. Na

segunda-feira,13, em nova entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Doria afirmou que

serão agentes da Vigilância Sanitária que devem começar a visitar comércios e outros

estabelecimentos não essenciais que insistem em ficar abertos em meio à quarentena contra o

novo coronavírus. A Polícia Militar dará apoio a esses agentes."
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O mesmo ESTAD,Ã.O discutiu, em texto assinado por Leonardo Magalhães Avelar e

Taisa Carneiro Mariano, os possíveis impactos da pandemia na segurança pública. Em

determinado trecho, os autores recon:em aos números apresentados por São Paulo: "Nesse

sentido, em análise dos dados do Estado de São Paulo em 2009, verifica-se que houve um

aumento das estatisticas relacionadas à criminalidade em comparação com o mesmo periodo

em 2008. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, após

mais de sete anos consecutivos de diminuição da consecução de crimes no estado, houve um

aumento de ocorrências em 10 modalidades de delito. No mesmo sentido, ocorreu um

incremento significativo em ilícitos contra o patrimônio, como latrocínios e roubos de

veículos".

A AGÊNCIA BRASIL divulgou matéria sobre ação da Polícia Militar do Estado de São

Paulo na prisão de um dos acusados de envolvimento no assassinato da missionária norte-

americana Dorothy Stang, crime que ocorreu em 2005 em Anapu (Pará). "Na delegacia foi

confirmado que havia um mandado cle prisão contra o aousado emiliclo em2013, em Marabá,

no Pará. A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a Secretaria de Segurança

Pública do Estado de São Paulo, que não divulgou o nome do preso."

Pontos positivos: Divulgação de medidas orçamentárias pelo governador João Doria no

contexto da pandemia, para alívio dos impactos econômicos. E, também, o fato do site do

ESTAD,Ã.O ter chamado defake news ùmvídeo de supostas denúncias de que seriam ordens

do governador de São Paulo Iratar maI a idosos.

Riscos à imagem: Possíveis impactos da pandemia na segurança pública, pois a mídia está

noticiando que houve um aumento de ocorrências em 10 modalidades de delito e um incremento

significativo em ilícitos contra o patrimônio, como latrocínios e roubos de veículos no contexto

da quarentena.

Ações sugeridas: Apresentar, em números, o impacto econômico positivo das medidas

orçamentárias anunciadas pelo governo, como uma sugestão de pauta para reforço dessa

medida. Além disso, produzir um vídeo sobre as medidas emergenciais promovidas pelos

órgãos de assistência social do estado de São Paulo para minimizar os impactos econômicos da

pandemia na vida da população, especialmente da mais vulnerável, como uma ação que visa,

inclusive, a manutenção da segurança pública e a desestimulação à criminalidade no contexto

da pandemia.
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15 de abril de 2020

A fuga de um preso com suspeita de Covid-l9 do Hospital Municipal de Taubaté foi

repercutida pelo portal G1. "A polícia foi acionada, e o homem foi localizado minutos depois.

Ele foi levado de volta para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Segundo a Polícia Civil, ele está sendo mantido detido na unidade com escolta policial feita por

uma equipe da Polícia Militar", informou o texto.

O impresso CRUZEIRO DO SUL (Sorocaba) publicou um editorial, intitulado "A outra

face do crime", em que discute os impactos da pandemia nos índices relacionados aos crimes

em São Paulo. A publicaçáo traz sentimento neutro em relação ao trabalho da Secretaria de

Segurança Pública.

Pontos positivos: A menção à breve localizaçáo, pela PM, do preso que fugiu do hospital e o

tom neutro dado pelo editorial do CRUZEIRO DO SUL sobre o trabalho da SSP no contexto

da pandemia, com relação aos índices de criminalidade.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Sugerir, em um release, fontes da PM sobre a importância do trabalho de

policiais militares que garantem a segurança tanto dos presos internados em unidades de saúde

quanto de toda a comunidade hospitalar. Napauta, apontar que os PM's que fazem esse trabalho

recebem do governo todos os materiais de higiene para a proteção deles próprios com relação

à Covid-19.
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16 de abril de 2020

O afastamento de policiais em razão da pandemia da Covid- 19 voltou a ser destaque na

imprensa em 16 de abril. O impresso A COMARCA REGIONAL (Avaré) informou que "mais

500 policiais civis e militares de São Paulo estão afastados por suspeita de Covid-19", segundo

confirmação feita pela Secretaria de Segurança Pública. Apesar disso, o impacto negativo é

minimizado pelo destaque de que o número de afastados é equivalente a apenas 0,5o/o daforça

policial disponível no estado de São Paulo.

Já o impresso PRIMEIRA PÁGINA (São Carlos) publicou artigo em que o autor André

Anuda exalta o aplicativo de monitoramento para orientar diagnósticos de Covid-l9,

desenvolvido pela estatal Prodesp para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Entre

outras iniciativas da empresa no combate ao coronavírus, Arruda destacou as soluções

relacionadas à delegacia virtual, no atendimento às necessidades manifestadas pela Secretaria

de Segurança Pública.

Pontos positivos: Impacto negativo dos afastamentos de agentes públicos de segurança ter sido

minimizado em comparuçáo ao efetivo total à disposição da sociedade paulista. Além disso,

destaque positivo para as criações da Prodesp no contexto da pandemia.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Ações sugeridas: Gravar depoimentos de cidadãos em situações reais do cotidiano e que

comprovem a sensação comum de que o patrulhamento e as ações de segurança pública estão

absolutamente normais durante a quarentena e divulgá-los, por meio de vídeo release, para os

veículos de imprensa de todo o estado.
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17 de abril de 2020

O site da FOLHA DE S.PAULO (capital), em matéria republicada pelo UOL e PODER

360, e a exemplo do que o ESTADÃO já,haviafeito, esclareceuumafake news envolvendo um

r,ídeo em que um policial militar estaria agredindo um idoso que teria desrespeitado a

quarentena. "Como verificado pelo projeto Comprova, as imagens foram captadas e publicadas

no Facebook pela primeira vez no dia 3 de dezembro de2019, antes do primeiro caso de Covid-

19 no Brasil. Não há qualquer relação do vídeo com a pandemia, ao contrário do que diz o texto

que acompanha as postagens sobre essa ser uma medida adotada pela 'Ditadura TraiDoria'. O

governador João Doria (PSDB) defende o isolamento social e já cogitou prender aqueles que

desobedecerem às regras."

Em outro trecho, o texto repassa informação da Secretaria de Segurança Pública do

Estado: "As imagens foram feitas quando dois policiais militares tentavam deter um homem

acusado de agredir a companheira em um posto de combustfvel. Um IPIVI (Inquédto Policial

Militar) foi instaurado para apurar a conduta dos profissionais no ato da prisão. A investigação

foi finalizada, e o inquérito foi encaminhado ao TJM (Tribunal de Justiça Militar)".

Pontos positivos: O lbto da imprensa estar tratando o caso do vídeo como Jake news e

comprovando como a suposta denúncia foi montada.

Riscos à imagem: O vídeo usado para criar afake news lratar, de fato, de um supcsto caso de

agressão de PM's a um cidadão, em outro contexto do denunciado pelafake news, mas, de toda

forma, ainda assim sendo um caso de agressão que está sendo investigado pelo TJM.

Ações sugeridas: Um release que exalta ações da mídia para desmascarurfake news como vma

das mais valiosas prestações de serviço atuais da imprensa à sociedade. Agentes da SSP e o

próprio governador João Doria poderiam ser disponibilizados como fontes à imprensa

interessada na pauta, tendo o caso do vídeo como exemplo a ser citado.
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18 de abril de 2020

O impresso JORNAL EM DIA (Bragança Paulista) informou que o Sindicato dos

Delegados de Polícia do Estado de São Paulo entraria com ação na Justiça contra um decreto

do governo estadual. "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 no contexto da pandemia da Covid-19", destacou o texto.

Em outro trecho, a reportagem também trata de questionamento do Sindicato dos

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, quanto aos bônus que seriam pagos em

contrapartida a resultados consolidados no ano anterior, não tendo relação com 2020. "Se

confirmada a açäo, o Sindicato ajuizarâ ação judicial necessáriapara fazer valer os direitos da

categoria."

Na rádio CRUZEIRO (Sorocaba), o delegado Acácio Aparecido Leite, da Delegacia de

Investigações Gerais, concedeu entrevista a respeito dos novos golpes aplicados por criminosos

na pandemia. Acácio prestou esclarecimentos e deu alertas à população, além de destacar as

femamentas da Secretaria de Segurança Pública no contexto da crise instalada em razáo da

Covid-l9, como o Boletim de Ocorrência Eletrônico.

Pontos positivos: A fala do delegado Acácio Aparecido Leite, que prestou serviço à população

quanto o que a SSP tem feito para combater a criminalidade no contexto gerado pela pandemia.

Riscos à imagem: Insatisfação de categorias específicas e, consequentemente, da opinião

pública quanto às medidas de corles em função do estado de calamidade instaurado pela

pandemia e, também, quanto ao não pagamento de bônus de professores tendo o ano 2019 como

referência (e não 2020).

Ações sugeridas: Vídeo release com dados e depoimentos sobre 100% das ações da SSP no

combate à criminalidade circunstancial e à manutenção da segurança pública no contexto da

pandemia.
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19 de abril de 2020

O impresso PRIMEIRA PAGINA (São Carlos) divulgou notíciapositiva a respeito dos índices

paulistas de criminalidade na quarentena. "Mesmo com todos os procedimentos e métodos

estabelecidos com a pandemia do coronavírus, índices criminais não apresentam alteração

significativa, se comparado com fevereiro e março de 2020 com o ano anterior", destacou o

texto.

O jornal O LIBERAL REGIONAL (Araçatuba), na coluna SRCemNotícia, de Nivaldo

Franco Bueno, mencionou de modo neutro a postergação da quarentena em todo o estado de

São Paulo. "O governador do estado anunciou durante coletiva, na sexta-feira, no Palácio dos

Bandeirantes, a prorro gação até o dia 10 de maio. Portanto, até lâ, o comércio seguirá fechado;

enquanto bares e restaurantes só poderão atender pelo delivery ou presencialmente sem

consumo no local", escreveu Bueno.

Pontos positivos: Repercussão positiva quanto à não diferenciação entre os níveis de

criminalidade nos meses de2020 analisados em comparaçáo ao mesmo período de2019. Além

disso, foi tratada com neutralidade a pronogação da quarentena no estado de São Paulo para

conter o avanço da Covid-19.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Destacar em release o quão positiva para o controle da pandemia pode ser a

prorrogação da quarentena a exemplo de ações idênticas adotadas em outros países que estão,

agola, em estágio mais controlado da pandemia.
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20 de abril de 2020

Na TV GLOBO, o Bom dia, Brasil rcalizou link ao vivo na Zona Norte de São Paulo,

onde fica o baino da Brasilândia, local em que 54 pessoas já tinham morrido emrazão da Covid-

19. "No sábado, ataxa de isolamento social no estado foi de 54%o,mas o ideal é que fique em

70yo", informou o jornalista Rafael Ihara. A âncora Glória Vanique mostrou vídeos em que

pessoas protagonizavam aglomeração na Zona Norte. Rodrigo Bocardi também expôs vídeos

semelhantes, com destaque para um baile funk da região. "A SSP falou que a PM foi chamada

para intervir em um baile funk no bairro de Taipas e que os policiais dispersaram a multidão.

Desde a quinta-feira,la PM] fez 177 opercções e apreendeu 40 suspeitos."

Pontos positivos: Atuação da PM em dispersar aglomerações e manutenção da posição

assumida pelo governo de São Paulo em defesa do isolamento social como principal medida no

combate à transmissão da Covid-l9.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Apresentar, em um release, dados concretos de diferentes regiões do estado

onde há maiores e menores taxas de isolamento social e como isso reflete, diretamente) em

estatísticas de regiões com mais e menos casos de Covid.
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2l cle abril de 2020

Na TV GLOBO, o Hora Um da Notícia informou que o Governo de São Paulo previa

zerat, no dia seguinte, a fila de testes para a Covid-l9. "Esta é uma notícia muito aguardada

aqui no estado de São Paulo", afitmou o repórter Felipe Gonçalves, que destacou o aumento da

capacidade da rede com seus 38 laboratórios associados. "Testar o maior número de pessoas

possível é uma das principais estratégias para enfrentar essa pandemia", disse. Publicações

dessa naturezajá posicionavam o Governo de São Paulo na liderança do combate à pandemia,

tanto pela capilaridade quanto pela dimensão dos seus desafios, em se tratando do mais

populoso membro da federação.

Em caráter de utilidade pública, o portal UOL NOTÍCIA publicou matéria sob o título

"O que acontece após a vítima de violência doméstica fazer um B.O. on-line?", em que

menciona a Secretaria de Segurança Pública. "Em São Paulo, embora não haja ainda dados

oficiais, que devem ser divulgados apenas no fim do mês, todos os dias o registro desse tipo de

ocorrência cresce entre I0%o e l5%o em relação ao dia anterior. Mas o que acontece depois que

uma mulher emite, de casa, esse grito de socorro? Conversamos com advogadas e a Secretaria

de Segurança Pública (SSP) para descobrir", explicou o texto. "De acordo com a SSP, é

imporlante que as vítimas guardem provas em lugar seguro, como fotos, vídeos e diálogos

escritos, pois elas são necessëttias para a materialidade dos casos e serão requisitadas pelos

delegados."

O impresso JORNAL DE JLINDIAÍ (Jundiaí) informou que a população do município

segue rotina do "novo normal" com orientações das autoridades públicas. "A assessoria de

imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Militar

também segue o padrão de orientação. Não sáo realizadas autuações nem multas a infratores

que desrespeitam a proibição de aglomelaçáo", explica o texto assinado pelo jornalista Édi

Gomes.

Luvas e máscaras para a corporação da Polícia Militar foram tema de matéria publicada

pelo impresso PRIMEIRA PÁGINA (São Carlos), que deu destaque para o novo modus

operandi das forças policiais no estado de São Paulo. "Segundo a Secretaria de Segurança

Pública (SSP), todas as medidas necessárias estão sendo tomadas paru garantir a proteção dos

policiaiscivis,militaresetécnico-científicosdoestado, acercadaCovid-l9",informaumtrecho

da matéria. Em outro, o veículo especula: "Ao certo, o número de policiais infectados tro 
"rtado _ri, 

.

não vem sendo divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), que teme a elevação de
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tensão entre os policiais, o que pode interferir na moral das tropas, que são fundamentais no

controle social para o Governo do Estado".

Na rádio VOX NEV/S (Americana), um boletim policial mencionou nota da Secretaria

de Segurança Pública. "Ontem, a Secretaria de Segurança Pública emitiu nota sobre golpes que

estãu serrtlu apliuatlus errt razãt: da Covid-19. Nurn tleles, na região tle Carnpirräs, unl hornern

perdeu R$ 5 mil acreditando que um neto precisava de tratamento contra a Covid-l9", informou

Keller Stocco ao fim de uma das edições do boletim Plantão Policial.

Pontos positivos: O estado de São Paulo estar sendo citado como líder no combate à pandemia,

tanto pela capilaridade quanto pela dimensão dos seus desafios, em se tratando do mais

populoso membro da federação. O fato do governo ter anunciado que no dia seguinte previa

zerar a fila de testes teve uma repercussão muito positiva na mídia.

Riscos à imagem: A inexatidão e a falta de clareza por parte da SSP quanto ao real número de

policiais infectados pela Covid-19 no estado de São Paulo.

Ações sugeridas: Divulgação de release com dados atualizados sobre o número de policiais

infectados pela Covid-19 no estado de São Paulo e que comprove que o efetivo nas ruas não foi

prejudicado, em comparação ao mesmo período do ano anterior.

(

(

(

(

(

(

-\.

^

I

b$



(

(

I

(

22 d,e abril de 2020

Na data, o portal da FOLHA DE S.PAULO (capital) repercutiu o anúncio de que a

organizaçáo social Poiesis avisou a seus funcionários de que reduziria pela metade os salários.

A Poiesis é responsável pela Casa das Rosas, a Casa Mário de Andrade, a Oficina Oswald de

Andrade e outros diversos programas e espaços do governo estadual; e o corte se integrou a um

contexto de prejuízos para o setor da cultura desde o início da pandemia. "A ërea da cultura é

uma das mais atingidas no contingenciamento de R$ 650 milhões anunciado pelo governo de

João Doria na semana passada por causa da crise do coronavírus. Dos R$ 650 mihões

contingenciados em todo o Governo do Estado, cerca de R$ 69 milhões (pouco mais de 10%)

serão retirados da pasta comandada por Sérgio Sá Leitão", informou o texto.

O tom da matéria se torna mais negativo logo adiante: "O governo Doria tenta se escorar

na MP para compensar uma queda de anecadação bilionária, também em decorrência da crise

provocada pela pandemia da Covid-19. A medida prevê a complementação de valores cortados,

ou parte desses valotes, por meio de obtenção do benefício emergencial oferecido pelo Govemo

Federal. Mas háumteto de R$ 1.813 no auxílio". Aqui, o uso do verbo "escorar" pressupõe

pretensão prévia de estabelecer reduções na cultura.

O portal Gl reportou o decreto municipal de Garça, que flexibilizou a quarentena

imposta pelo governo estadual. O veículo ouviu o prefeito João Carlos dos Santos, que indicou

como seu objetivo reconhecer a necessidade de também preservar a economia da cidade. "Esses

comerciantes precisam ter a atividade para preservar o seu negócio, tendo também a

oportunidade de atender seus clientes, com especial atenção às medidas de prevenção e sem

aglomeração, respeitando assim o decreto estadual", disse.

O G1 também ouviu o governo estadual: "Em nota, o Governo de SP disse que o decreto

estadual é bastante claro ao determinar a suspensão de atendimento presencial ao público em

estabelecimentos de comércio ou serviços não essenciais. (...) O decreto estipula, em seu artigo

terceiro, que a Secretaria de Segurança Pública atente, em caso de descumprimento do decreto,

ao disposto nos aftigos 268 e 330 do Código Penal, e fiscalize os estabelecimentos. A nota

informa ainda que o Ministério Público pode acionar o gestor público e prefeituras em casos

omissos. O governo de São Paulo informa diariamente que a população deve ficar em casa e

respeitar o isolamento social. E espera-se o mesmo dos municípios".

Mas o decreto em Garça ttouxe, pelo menos, outros dois a reboque. O mesmo Gl tratou

da flexibilizaçáo da quarentena nos municípios de Jaguariúna e Amparo. "As medidas
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contrariam as determinações do governo estadual, que 'considera inadmissível' medidas que

alteraram 'radicalmente as medidas estabelecidas pelo decreto da quarentena'."

Pontos positivos: O decreto estadual figurar na imprensa como soberano sobre decisões

municipais de flexibilização, de acordo com o tom das matérias.

Riscos à imagem: O corte de verbas pata a cultura, no contexto da pandemia, estar sendo

interpretado por parcela da população como uma pretensão prévia da atual gestão de estabelecer

reduções na pasta.

Ações sugeridas: Destacar em release o quão positivas para o controle da pandemia podem ser

as ações de lockdown por meio de exemplos internacionais de redução da taxa de

transmissibilidade da doença em função das mesmas medidas já adotadas.

ò

\



23 d,e abril de 2020

O portal YAHOO! NOTICIAS republicou a matéria, divulgada um dia antes pela

FOLHA, sobre o corte salarial anunciado aos funcionários pela organizaçäo cultural Poiesis,

responsável pela Casa das Rosas, a Casa Mário de Andrade, a Oficina Oswald de Andrade e

outros programas e espaços do governo estadual.

O portal R7 noticiou a morte do primeiro guarda civil em decorrência da Covid-L9 na

cidade de São Paulo e mencionou as forças estaduais de segurança. "Segundo a Secretaria de

Segurança Pública, 0,50lo dos II2.9l3 profissionais efetivos das polícias estão afastados por

suspeita ou diagnóstico de coronavírus. São, aproximadamente, 564 policiais. A porcentagem

chegou a 0,7Yo na última semana, o que representa aproximadamente 790 profissionais.

Segundo a SSP, parte dos policiais voltaram afrabalhar nesta segunda-feira (20), reduzindo a

porcentagem a 0,5o/o", informou o texto. "Ainda de acordo com a SSP, o afastamento é uma

orientação do Comitê de Contingência do Coronavírus. O quadro clínico dos profissionais

afastados é acompanhado pela instituição."

Pontos positivos: O baixo percentual de policiais afastados em função da Covid-19

Riscos à imagem: O corte de verbas para a cultura e a primeira morte de um guarda civil em

função da Covid-l9.

Ações sugeridas: Trabalho de assessoria de imprensa com personagens (agentes públicos da

SSP) testados (negativos para Covid-l9), realizando suas atividades e tomando todas as

medidas sanitárias de prevenção à doença. O intuito é demonstraÍ,naprëúica, que o contingente

afastado não é uma ameaça à segurança e à saúde pública de São Paulo.
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24 de abril de 2020

O impresso O DIA (São Paulo) reportou sobre a videoconferência feita pelo secretário

de Desenvolvimento Regional com prefeitos do estado de São Paulo a respeito da pandemia da

Covid-19. O encontro virtual ocorreu no contexto de crescentes anúncios de flexibilização por

parte dos executivos municipais do interior e demonstrou diálogo por parte do governo estadual.

"A flexibilizaçáo do isolamento social se destaca entre os temas debatidos. Nesse sentido, foi

informado que a Secretaria de Segurança Pública atuarâ na ftscalização e orientação sobre a

imporlância de permanecer em casa. Vale lembrar que o Estado iniciou, na terça-feira (i4), as

ações educativas para o isolamento social. Inicialmente, serão 200 fiscais do Estado envolvidos.

As equipes receberão dados do Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo, que

funciona em parceria entre o Governo de São Paulo e as principais operadoras de telefonia para

Iocalizar pontos de aglomeração urbanos e pedir a dispersão das pessoas para reduzir o risco de

contágio da Covid-19", informa o texto. Também publicaram a mesma notícia os impressos

FOLHA DA REGIÄ.O (Araçatuba) e JORNAL ESTAÇÃO lSao Paulo).

Pontos positivos: Diálogo estabelecido pelo Governo de São Paulo com as prefeituras

municipais que tendem à flexibilização das medidas de isolamento social. Também foi positiva

a repercussão da parceria entre o Governo de São Paulo e as principais operadoras de telefonia

para localizar pontos de aglomeração urbanos e pedir a dispersão das pessoas para reduzir o

risco de contágio da Covid-19.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Ações sugeridas: Vídeo release mostrando como se dá, naprâtica, aparceria do Governo com

operadoras de telefonia paralocalizar pontos de aglomeração urbanos.
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25 de abril de 2020

Nessa data, um sábado, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de

rádio e TV não veicularam notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Covid-19.

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Não há ações a serem sugeridas

26 de abril de 2020

O aumento no registro de homicídios dolosos no estado de São Paulo foi destaque em

publicação do impresso JORNAL DA CIDADE (Jundiaí). "Os homicídios dolosos

aumentaram 23Yo em março deste ano no estado de São Paulo, na comparação com o mesmo

mês do ano passado, passando de231para285 casos. O número de vítimas desse tipo de crime

passou de 255 para296. As estatísticas criminais foram divulgadas na tarde desta sexta-feira

(24) pela Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP)", informou o texto. "O número

de latrocínios - roubo seguido de morte * dobrou no mês passado ante o ano de 2079, passando

de nove casos para 1 8. Já o número de vítimas de tais crimes passou de I 0 para 18 . Os boletins

de ocorrência de estupro tiveram redução de 7 ,2Yo, na mesma base de comparação, com 7 4

crimes a menos - o número de registros no mês passou de 1.027 para 953. Já no indicador de

roubos em geral, a redução foi de 6,6yo. A quantidade passou de 21.99I para20.530 na

comparação dos meses de março de 2019 e 2020 (...)."

O impresso PRIMEIRA pÁCINa (São Carlos) informou do aumento na apreensão de

annas no município. "A cidade de São Carlos fechou o mês de março com um aumento nas

apreensões de armas de fogo, enquanto os registros de roubos no geral se mantiveram estáveis,

de acordo com dados oficiais, divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de

São Paulo", destacou. "Os furtos em geral obtiveram uma redução nas estatísticas, indo de 237

para 155 casos, enquanto o fuilo de veículo aumentou de 19 para23 casos registrados na

cidade." .".-\
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Pontos positivos: Aumento nas apreensões de armas de fogo pela SSP, além da redução nas

estatísticas de furtos e de roubos em geral e do número de estupro nos meses avaliados.

Riscos à imagem: Aumento no número de homicídios dolosos e de latrocínios nos meses

avaliados.

Ações sugeridas: Propor, via release à imprensa, paufa que comprove que os eventuais

aumentos de certos tipos de crimes nada têm a ver com o contexto de pandemia, pois o efetivo

de segurança pública se mantém o mesmo na comparação com os mesmos meses do ano

anterior.
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27 de abril de2020

"O desafio da segurança pública" foi o título que o impresso O VALE ONLINE (São

José dos Campos) escolheu para o editorial quanto ao que chamou de "violência endêmica" na

região. "Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontam que a

RMVale é a única região paulista com quadro de violência endêmica - trata-se da única com

taxa de homicídio superior a 10 vítimas por cada 100 mil habitantes, nível máximo considerado

tolerável pela OMS. E não é de hoje, o Vale do Paraíba ocupa o triste posto de região com maior

índice de violência no estado desde 2010", reportou o texto.

Pontos positivos: Não houve associação da "violência endêmica" sobre a qual fala o editorial

com o contexto de segurança pública em função da pandemia.

Riscos à imagem: O editorial trataa "violência endêmica" na citada região do estado como

algo que "näo é de hoje", podendo gerar questionamentos sobre a efetividade da atuação da

SSP no Vale do Paraíba.

Ações sugeridas: Enviar ao veículo um vídeo release com dados e depoimentos sobre 100%

das ações da SSP no combate à criminalidade no Vale do Paraíba nos últimos dez anos.
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28 de abril de 2020

As divulgações estatísticas da Secretaria de Segurança Pública continuaram

repercutindo nessa data. O impresso JORNAL DA MANHÄ (Marília) destacou a redução de

homicídios, trâftco de drogas, estupro e furtos no município, que viu crescer as mortes no

trânsito e roubos. "O isolamento social devido à pandemia de Covid-l9 contribuiu para a

diminuição dos delitos", informou o texto.

Publicação semelhante foi observada também no REPÓRTER DIÁRIO ONLINE

(Santo André), quanto às estatísticas do ABC. "A pandemia do novo coronavírus (Covid-19)

mudou o cenário da criminalidade na região no último mês. Dados divulgados pela Secretaria

de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) mostram que os casos de roubo caíram25,l8yo

em março se comparado ao mesmo mês do ano passado. Foram 2.164 ocorrências em 2019

contra 1 .619 este ano", destacou a matéria. " A maior redução ocoffeu em São Bernardo. Foram

43 5 crimes dessa modalidade em março de 2020 contra 602 no ano passado, variação de 27 ,7%o.

Na sequência aparece Diadema, com redução de 139 casos no intervalo de um ano. Foram 583

ocorrências em2019 contra 444 este ano, queda de 23,8o/o. Santo André também apresentou

índices melhores este ano, com 514 roubos contra 642 no ano passado, percentual l9,9o/o

menor."

Pontos positivos: O isolamento social proposto pelo Governo, devido à pandemia de Covid-

19, ter contribuído para a diminuição da criminalidade nos meses analisados.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Ações sugeridas: Preparar um release e distribuir à imprensa nacional com foco na importância

do isolamento social não só no combate à transmissão da Covid*19, como também na redução

das taxas de criminalidade no contexto da pandemia, como pode ser comprovado pelos dados

apresentados pela SSP.

t



(

(

(

(

(

29 d,e abril de 2020

Ainda na esteira das divulgações estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, o

impresso TODODIA (Americana) destacou a redução nos roubos de veículos na região. "Os

roubos de veículos tiveram queda de 13Yo de janeiro a março, ante o mesmo período do ano

passado, na somatória de ocorrências em Americana, S. Bárbara, N. Odessa, Sumaré e

Hortolândia. Foram 208 casos em20l9, contra 268 neste ano", noticiou.

O portal BARUERI NA REDE (Barueri) informou sobre denúncia de morador a

respeito de suposta omissão da PM em relação a comércios abertos na cidade. "lJm barueriense

denunciou a omissão de policiais militares em relação a comércios não essenciais abertos na

Rua Campos Sales, no Centro, o que vai contra os decretos municipal e estadual de isolamento

social. Segundo o morador, ele passava pela via quando viu diversas lojas abertas e pediu a dois

PMs que averiguassem a situação, que se recusaram a ftscalizar os locais", disse o texto. "O

Barueri na Rede procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) que, em

nota, informou que 'a Polícia Militar realiza trabalhos de conscientização, em parceria com a

Vigilância Sanitária, por meio de áudios transmitidos pelas viaturas policiais, informando os

riscos da exposição e as medidas de segurança a serem adotadas contra o coronavírus'."

Pontos positivos: O destaque sobre a redução nos roubos de veículos na região de Americana.

Riscos à imagem: Denúncia de morador a respeito de suposta omissão da PM em relação a

comércios abertos na cidade de Barueri.

Ações sugeridas: Enviar nota à imprensa com número total de intervenções da PM em

aglomerações em todo o estado de São Paulo no contexto da pandemia, fazendo valer o decreto

estadual.
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30 de abril de 2020

O impresso TzuBUNA DO NORTE (Pindamonhangaba), a exemplo de outros veículos

nos dias anteriores, destacou as estatísticas positivas divulgadas pela SSP. "Pindamonhangaba

apresentou, no mês de março, considerável queda em todos os índices de criminalidade. Os

dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, divulgados nesta

semana", informou amatéÅa, que trouxe uma foto de PMs e a legenda: "Parceria entre Guarda

Civil Metropolitana e as polícias Civil e Militar contribuiu para resultado". O editorial da edição

também mencionou o fato brevemente: "Dentro do cenário de segurança pública, o município

tem outra boa notícia: de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de

São Paulo, divulgados nesta semana, Pindamonhangaba apresentou, no mês de março,

considerável queda em todos os índices de criminalidade".

Jâ na capital, os impressos SÃO paulo NEWS, MORUMBI NEWS, GAZETA DE

PINHEIROS e JORNAL DO BUTANTÃ prestaram notícia diversa, mas sem relação com os

dados estatísticos da SSP. "Assaltos e furtos aumentam na região", informou o texto

compartilhado pelos veículos, que também reporlaram orientação da Secretaria de Segurança

Pública para que os boletins de ocorrência não deixem de ser preenchidos. "A SSP afirmou, em

nota, que as ações policiais, principalmente de patrulhamento, são reorientadas com base nos

indicadores criminais. Por isso, é essencial o registro do boletim de ocorrência. Além disso, o

documento auxilia no trabalho investigativo para a prisão dos autores", repoltou. "O govetnador

João Doria anunciou, no último dia24, aampliaçáo no atendimento da Delegacia Eletrônica. O

serviço passou a registrar uma série de crimes que antes só podiam ser registrados

presencialmente. "

O anúncio do governo estadual sobre a disponibilizaçáo de testes rápidos da Covid-19

para presidiários e moradores de abrigo ganhou repercussão positiva da agência

FOLHAPRESS, com texto republicado nos portais FOLHA DE S.PAULO (capital) e

ÚffMO SEGLTNDO. "O governo de São Paulo iniciarâ, até o dia 15 de maio, testes rápidos

em alguns grupos populacionais para identificar o novo coronavírus. Entre os grupos que serão

alvo da testagem râpida estão funcionários da Secretaria de Segurança Pública, da Saúde,

pessoas privadas de liberdade (do sistema prisional e da Fundação Casa), doadores de sangue e

pessoas qrie estão em abrigos, casas de repousos e comunidades terapêuticas,

independentemente de terem tido contato com infectados."

¿J^



Pontos positivos: Massiva repercussão, a exemplo dos dias anteriores, das estatísticas positivas

divulgadas pela SSP com relação à queda dos índices de criminalidade em diversas regiões do

estado de São Paulo.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Aproveitar as repercussões positivas com relação à queda dos índices de

criminalidade em diversas regiöes do estado de São Paulo e a relativa tendência da mídia em

concordar com as medidas de isolamento social decretadas pelo governador, sugere-se que

sejam destacadas as ações do poder executivo paratentar reduzir os impactos da pandemia na

economia das cidades e para ajudar a população, o que impactaria, possivelmente, ainda mais

positivamente na queda da criminalidade circunstancial.
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1o de maio de2020

No feriado do Dia do Trabalhador, a versão impressa da FOLHA DE S.PAULO

(capital) noticiou a expansão de testagem para presos e parentes de pacientes no estado. "O

Govetno de São Paulo iniciarâ, até o dia 15 de maio, arealização de testes rápidos em alguns

grupos populacionais para identificar o novo coronavírus. Entre os gmpos que serão alvo da

testagem rápida estão funcionários da Secretaria de Segurança Pública, da Saúde, pessoas

privadas de liberdade (do sistema prisional e da Fundação Casa), doadores de sangue e pessoas

que estão em abrigos, casas de repousos e comunidades terapêuticas, independentemente de

terem tido contato com infectados", informou. Com tom positivo para a administração estadual,

a publicação dá destaque a uma das ações do governo João Doria no combate inteligente à

pandemia em São Paulo.

A rádio CBN também divulgou a testagem rëtpida planejada pelo governo. "A testagem

vai ser ampliada e dividida em fases. (...) Na primeira, cerca de 1 milhão de exames vão ser

usados, dos quais 500 mil estão sendo comprados pelo Instituto Butantã, e os demais vieram do

Ministério da Saúde", informou a reportagem. Segundo o veículo, os testes têm resultado em

aproximadamente 15 minutos e detectam a presença de anticorpos para o vírus no sangue.

Pontos positivos: Repercussão positiva sobre a ações da administraçäo estadual no combate

inteligente à pandemia em São Paulo, especialmente quanto à expansão da testagem para presos

e parentes de pacientes no estado.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Ações sugeridas: Sugerir aos principais veículos de comunicação do país pautas com foco nos

esforços do Governo de São Paulo no combate à Covid-19, principalmente destacando a

diferença de atuação do governador João Doria em relação às atitudes negacionistas do

presidente Jair Bolsonaro.
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2 de maio de202

Nessa data, um sábado, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de

rádio e TV não veicularam notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Covid-19.

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Não há ações a serem sugeridas.

3 de maio de2020

Nessa data, um domingo, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras

de rádio e TV não veicularam notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Covid-

19.

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Não há ações a serem sugeridas.
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4 de maio de2020

A TV GLOBONEWS (capital) noticiou o documento elaborado pelo Instituto Sou da

Paz, com políticas públicas recomendadas para o combate à pandemia da Covid-19. Ao vivo

no jornal Em Ponto, a jornalista Júlia Thomaz Bastos entrevistou a diretora-executiva do

Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, sobre as medidas levantadas pela organizaçào. A

diretora enfatizou as medidas relacionadas à proteção dos profissionais de segurança pública.

O tom de toda a entrevista foi neutro em relação ao poder público.

O impresso JORNAL TzuBUNA (Ribeirão Preto) informou sobre o aumento do

número de homicídios e a diminuição no número de furtos e roubos no município, ainda

repercutindo os dados divulgados no fim de abril pela Secretaria de Segurança Pública. A

pandemia também foi mencionada enquanto contexto geral, a exemplo das matérias publicadas

em outros veículos a respeito das estatísticas oficiais do órgão.

Pontos positivos: A imprensa continua repercutindo a redução dos índices de fuitos e roubos

no contexto da pandemia, com base nos dados da SSP divulgados no mês anterior.

Riscos à imagem: A imprensa continua repercutindo o aumento do número de homicídios no

contexto da pandemia, com base nos dados da SSP divulgados no mês anterior.

Ações sugeridas: Sugere-se criação de pautas que mostrem o que os órgãos de segurança

pública estão fazendo para solucionar o aumento de casos de homicídios no contexto da

pandemia.
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5 de maio de2020

As estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública, contextualizando

pandemia e índices criminais em todo o estado, também foram divulgadas pelo impresso

FOLHA (Ribeirão Pires). O veículo destacou a diminuição no número de roubos de carros no

município de Rio Grande da Serra, com "apenas dois casos de roubos de veículos". Jâ o jornal

PzuMEIRA pÁCnqA (São Carlos) informou sobre afaltade EPIs paraaGuarda Municipal no

município. A reportagem, naturalmente, não mencionou o governo estadual.

Pontos positivos: A imprensa local repercute a redução dos índices de roubos de carros em

Ribeirão Pires no contexto da pandemia, com base nos dados da SSP divulgados no mês

anterior.

Riscos à imagem: Não há risco à imagem.

Ações sugeridas: Produção de release com compilado de redução de todos os índices de

criminalidade em vários municípios do estado de São Paulo no contexto da pandemia e

divulgação para a imprensa nacional.
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6 de maio de2020

A rádio CBN (capital) informou sobre a queda na taxa de isolamento em toda São

Paulo. "Ataxa de isolamento no estado de São Paulo ficou mais umavez abaixo dos 50%. O

índice registrado ontem foi de 47Yo e, com o avançar da pandemia, subiu para 55Yo, número

mínimo ideal para o isolamento no estado de São Paulo, de acordo com o Centro de

Contingenciamento do Coronavírus em São Paulo", noticiou o veículo.

Os portais UOL NOTÍCIA (capital), ISTOÉ ONLINE (capital) e IG (capital)

informaram sobre o decreto do govemador João Doria, que determinou luto oficial enquanto

durar a pandemia. "Segundo Doria, o objetivo da medida é lembrar os mortos por coronavírus

no estado. O decreto será publicado no Diário Oficial de amanhã", relatou o texto. "Até este

momento, São Paulo tem 37.853 casos confitmados de coronavírus, com 3.045 mortes. Ataxa

de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) está em torno de 67,2o/o, com

86,60/0 de ocupação na Grande São Paulo. Hâ3.404 pessoas internadas em UTIs em todo o

estado, com suspeita ou confirmação de coronavírus, além de 5.197 em tratamento em

enfermarias." A publicação é positiva e se contrasta, em grande medida, com as críticas feitas

por veículos de notícias ao posicionamento do Govemo Federal durante a pandemia.

O portal IG destacou, de uma entrevista coletiva concedidapor João Doria, que o Estado

"farâ um mutirão na capital paulista para fornecer registro de identidade, o RG, para pessoas

em situação de rua, buscando garuntir o acesso dessas pessoas ao auxílio emergencial de R$

600, pago pelo Governo Federal". Na esteira positiva, o veículo informou também que, "além

do fomecimento de RGs, Doria anunciou ainda o repasse de R$ 3 milhões aos centros de

acolhimento dos idosos". E completou: "Segundo o Governo do Estado, a medida deve

beneficiar 19 mil idosos em 590 abrigos espalhados pela capital, o interior e o litoral de São

Paulo. Esse dinheiro será utilizado para máscaras e luvas".

Pontos positivos: Repercussão I00%o a favor das ações do Governo de São Paulo quanto ao

atual momento social, como, por exemplo, decreto de luto oficial enquanto durar a pandemia e

mutirão para fornecer RG a pessoas em situação de rua, buscando garantir o acesso das mesmas

ao auxílio emergencial pago pelo governo federal.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

ç5



Ações sugeridas: Produção de release com compilado de ações do Governo de São Paulo

quanto ao atual momento social imposto pela pandemia e divulgação para a imprensa nacional,

principalmente destacando a diferença de atuação do govemador João Doria em relação às

atitudes negacionistas do presidente Jair Bolsonaro.
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7 de maio de2020

Os impressos SAO PAULO NEV/S (capital), MORUMBI NEWS (capital), GAZETA

DE PINHEIROS (capital) e JORNAL DO BUTANTÃ (capital) publicaram matéria sobre a

incerteza a respeito da volta do comércio. "O Governo do Estado de São Paulo estuda reabrir a

economia e adotar medidas de relaxamento da quarentena no combate ao coronavírus. A

Associação Comercial de São Paulo mostrou a importância da reabertura gradativa a partir de

11 de maio, em inúmeras reuniões com o poder público, além de alertar, com suas distritais na

capital, a falência de vários setores que abrigam milhões de trabalhadores em todo o estado. No

entanto, as ações do Plano São Paulo só serão adotadas em regiões e cidades que respeitarem o

isolamento social, afirmou o governador João Doria em evento no dia 24 de abril."

O jornal Leitura Dinâmica, da TV REDE TV! (São Paulo), falou sobre as mais de 3 mil

mortes então registradas por Covid-l9 no estado, dando ênfase à fala do governador João Doria:

"Temos dito e repetido aqui que nenhuma medida de flexibilização do isolamento social será

adotada no estado de São Paulo se não tivermos média entre 50o/o e 60%o (dos leitos livres). Essa

é a orientaçáo damedicina, da ciência e da saúde. Infelizmente, não estamos alcançando".

Pontos positivos: Postura firme do Govemo de São Paulo destacada na imprensa de estar

estudando a flexibilizaçáo para o comércio, mas apenas em regiões e cidades que respeitarem

o isolamento social e somente onde as taxas de ocupação de leitos estiverem estáveis de acordo

com as orientações da medicina e da ciência.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Destacar em release o quão positivas para o controle da pandemia podem ser

as ações de lockdown por meio de exemplos intemacionais de redução da taxa de

transmissibilidade da doença em função das mesmas medidas já adotadas.
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8 de maio de2020

A rádio CBN repercutiu o anúncio da Secretaria de Segurança Pública sobre a

obrigatoriedade do uso de máscara de proteção em todo o estado de São Paulo, nos

estabelecimentos fechados e por parte dos agentes de segurança. A publicação teve tom positivo

e ouviu comerciantes a respeito das adequações necessárias - alguns deles afirmando já

colocarem em prática aação ainda antes do decreto.

A secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, cedeu entrevista para

a rádio CRUZEIRO (Sorocaba) e falou, entre outras coisas, sobre a atenção do Governo do

Estado dispensada a esse público, num momento tão delicado como o da pandemia. "Porque a

informação nesse momento é a coisa mais importante que existe para todas as pessoas; e rádio

é muito ouvido, as pessoas gostam, participam. Então, eu quero agradecer em meu nome, em

nome da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo e também do Governo

do Estado de São Paulo, na pessoa do governador João Doria", disse Célia, que falou de modo

muito humanizado a respeito do isolamento social: 'Nós vivemos um momento de muita

dificuldade, de preocupações, de incertezas, de medo; e hoje, especialmente no dia de hoje, que

bom que a nossa entrevista é ao vivo, agora final da tarde, começo da noite, em que é muito

difícil para todos nós, quando o governador João Doria e toda a equipe da saúde, da ciência,

depois de estudos minuciosos, com números, como dados, ver que nós temos que continuar até

1" de junho ainda com o isolamento social. Os números são alarmantes, os números são

assustadores. É muito fácil pegar esses números em qualquer mídia do Brasil, ou até fora do

Brasil, mostrando que o Brasil, em São Paulo e em todos os estados, precisa tomar cuidado,

muito cuidado. Então, a gente continua com o isolamento social, que é sempre uma

preocupação, sempre uma tentação de não poder fazer aqullo que quer, ainda mais com o Dia

das Mães chegando. Mas a maior prova de amor hoje com as mães é você ficar longe delas, que

são pessoas com mais idade, para garantir a vida das pessoas".

Pontos positivos: Posicionamento favorável de todos os veículos quanto à postura do Governo

de São Paulo em permanecer com o lockdown para contenção do avanço da Covid- 1 9 no estado.
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Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Gcb



Ações sugeridas: Vídeo release com depoimentos de comerciantes de varias regiões do estado

favoráveis à manutenção do fechamento do comércio, mesmo às vésperas do Dia das Mães, por

concordarem com o posicionamento do Govemo do estado em relação ao combate à pandemia.
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9 de maio de2020

O impresso DIÁRIO DA GRANDE ABC (Santo André) noticiou a suposta irritação do

prefeito Lauro Michels (PV) com o governo de São Paulo após a diminuição de delegados de

plantão durante os fins de semana. "Nos fins de semana, haverá plantão em duas delegacias, 1o

DP e 3" DP, mas com apenas um delegado responsável pelas duas unidades", informou o

veículo. "Para Lauro, a decisão do governo paulista mostra que Doria não conhece Diadema e

não sabe o que estáfazendo no cargo." Com tom muito negativo, o jornal afrma que a "gestão

Doria minimiza o fato".

No mesmo DIÁRIO DA GRANDE ABC (Santo André), mas na sua versão on-line,

policiais civis foram ouvidos a respeito de supostas dificuldades para rcalizar testes de Covid-

19. "O Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo) alega que tem

encontrado dificuldade para agendar os testes de Covid- 19 que a Prefeitura de Santo André está

realizando com trabalhadores do comércio e atividades essenciais. A testagem foi iniciada na

última quarta-feira, em drive-thru montado no estacionamento do Grand Plaza Shopping; e os

atendimentos são feitos após agendamento com as associações profissionais e sindicatos",

noticiou.

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: A gestão de João Doria estar sendo acusada de minimizar os efeitos da

pandemia nos índices de criminalidade em função da diminuição de delegados de plantão

durante os fins de semana. Além disso, as denúncias de supostas dificuldades dos policiais civis

em realizar testes de Covid-l9 pode corroborar com tais acusações e denegrir a imagem do

Governo frente à opinião pública.

Ações sugeridas: Propor pautas para voltar a repercutir a redução dos índices de diversos

crimes no estado de São Paulo no contexto dapandemia, com base nos dados da SSP divulgados

no mês anterior.
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10 de maio de 2020

Em suas versões impressa e on-line, o jornal CORREIO POPULAR (Campinas)

afirmou ter apurado que alguns policiais civis no município estariam trabalhando sem proteção

contra a Covid-19. Com tom muito negativo, o veículo destacou que "vários agentes que atuam

em casos de investigação nas ruas ou no atendimento ao público estão precisando comprar o

acessório com dinheiro do próprio bolso para preservar a saúde". O veículo conversou com

Aparecido Lima de Carvalho, presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Campinas e Região

(Sinpol). "A Polícia Civil terá que fornecer máscaras a todos os policiais civis. Se isso não

ocorrer, primeiramente faremos contato com os delegados da io e 2o seccionais. E, caso o

problema persista, cobraremos dos escalões superiores. Se preciso, recofferemos à Justiça",

disse o sindicalista à publicação.

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: O Governo de São Paulo estar sendo acusado de não fornecer equipamentos

essenciais àpreservação da saúde e ao combate àtransmissão da Covid-19 aos seus próprios

agentes de segurança pública.

Ações sugeridas: Produzir um release e enviar ao CORREIO POPULAR destacando as ações

do Governo de São Paulo para proteger a saúde de seus agentes em todas as esferas da

administração pública.
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11 de maio de 2020

A versão impressa da FOLHA DE S.PAULO (capital) publicou um levantamento sobre

os policiais morlos por Covid-19 no país. Segundo a matéria,30 deles morreram nos quatro

estados mais afetados pela pandemia, sendo São Paulo o primeiro. "Quase 5 mil policiais estão

afastados em São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Pemambuco; seis estados se recusam a

apresentar números", informou a repofiagem.

A publicação usa tom negativo ao mencionar o posicionamento oficial do governo

paulista: "Em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, comandada pelo general João

Camilo Pires de Campos na gestão João Doria (PSDB), limitou-se a responder que'0,7Yo' da

tropa foi afastada preventivamente por causa da Covid-19".

O indiciamento, por parte do Ministério Público, de manifestantes que se mobilizaram

à porta do ministro Alexandre de Moraes (STF), em São Paulo, foi pauta do portal PODER

360 (Brasília). "A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que os manifestantes

foram presos em flagrante e soltos depois de pagamento de fiança. Um empresário de 35 anos,

que também foi levado pala a delegacia durante o protesto, foi autuado por perturbação de

sossego e liberado depois de registro do termo circunstanciado", afirmou o veículo.

O portal do JORNAL DE PIRACICABA (Piracicaba) deu destaque para a exigência da

Associação dos Delegados do Estado de São Paulo (Adpesp) para que os policiais civis sejam

incluídos nos testes para o novo coronavírus. A manifestação ocorreu após a coletiva de

imprensa realizada pelo Governo do Estado nessa segunda-feira (11), em que o presidente do

Instituto Butantã e coordenador do Comitê de Saúde Paraa Covid-l9, Dimas Covas, informou

que 35 mil policiais militares seriam testados para o novo coronavírus em um primeiro

momento. "Ainda de acordo com ele, somente em uma segunda fase - ainda sem data definida

- é que demais profissionais da segurança pública, como os policiais civis, seriam testados",

informou o jornal. No dia 13, a versão impressa do veículo republicou amatéria.

Pontos positivos: Ampliação de testagem para policiais militares anunciada pelo Governo do

Estado.

Riscos à imagem: A FOLHA DE S.PAULO ter usado tom negativo para informar o

posicionamento oficial do governo paulista quanto ao percentual da tropa afastada

preventivamente por causa da Covid-l9.
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Ações sugeridas: Trabalho de assessoria de imprensa com personagens (agentes públicos da

SSP) testados (negativos para Covid-l9), realizando suas atividades e tomando todas as

medidas sanitárias de prevenção à doença. O intuito é demonstrat,ttaprëúica, que o contingente

afastado não é uma ameaça à segurança pública de São Paulo.
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12 d,e maio de 2020

O portal G1 destacou a denúncia feita pelo Ministério Público contra os manifestantes

que se mobilizaram em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes (STF), em São Paulo.

"Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um engenheiro de 64 anos e um autônomo de 58

anos foram presos em flagrante no sábado (2) por difamação, injúria, ameaça e perturbação do

sossego alheio. Após pagarem fiança, foram colocados em liberdade. Um empresário de 35

anos, que também foi detido durante o protesto, foi autuado por perturbação de sossego e, após

registro do termo circunstanciado, foi liberado", informou amatéria.

O impresso AMAZÔNIA (Belém) também tratou da mesma pauta. "O protesto em

frente ao prédio de Moraes ocoffeu no último dia2. Segundo a Secretaria de Segurança Pública,

Alencar, engenheiro de 64 anos, e Bonzeri, profissional autônomo de 58 anos, foram presos por

policiais chamados pela Guarda Civil Metropolitana. Um empresário de 35 anos, também

detido durante o protesto, foi autuado por perturbação de sossego e, após registio do termo

circunstanciado, foi liberado", noticiou o jornal paraense.

O portal do ntÁRtO DO GRANDE ABC (Santo André) publicou matéria pessimista

quanto à evolução da Covid-l9 na região. "O novo coronavírus fez a primeira vítima fatal no

Grande ABC no dia 25 de março e, desde então, já matou mais pessoas na região do que os

casos de homicídio doloso (quando há intenção de matar) e latrocínios (roubo seguido de morte)

em todo o ano de 2019. Segundo levantamento realizado pelo Diário, no ano passado, os dois

crimes tiraram 178 vidas, enquanto que, em apenas 50 dias, a Covid-19 já matou 290 cidadãos

- de janeiro até ontem foram 38 casos de morte decorrentes dos dois delitos." O tom da

publicação é neutro com relação ao governo estadual. "Já nos dados criminais, Santo André foi

a cidade que perdeu mais pessoas no ano passado - somando homicídio doloso e latrocínios -,
com 53 vítimas, conforme registros da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São

Paulo."

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: O avanço da pandemia no estado, que é apontada como causa de mais mortes

do que os casos de homicídio doloso (quando há intenção de matar) e latrocínios (roubo seguido

de morte) em todo o ano de20l9. -q-
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Ações sugeridas: Importante dar mais atenção ao assunto, preparar porta-vozes sobre esse tema

e pensar em comunicaçáo, online e offline, que reforce a preocupação do Governo de São Paulo

com relação ao aumento de óbitos pela Covid-l9.
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13 de maio de 2020

O impresso O SUL (Porto Alegre) também publicou a respeito do indiciamento, por

parte do Ministério Público, de manifestantes que se mobilizaram na porta do ministro

Alexandre de Moraes (STF). A matéria cita de modo neutro, a exemplo do portal Gl no dia12,

a Secretaria de Segurança Pública, que divulgou informações a respeito da assinatura do termo

circunstanciado.

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Ações sugeridas: Não há ações a serem sugeridas.
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14 de maio de 2020

O portal do OIÁRIO DO ABC (Santo André) publicou matéria negativa sobre a

quantidade de policiais afastados por Covid-19. "A Polícia Civil do Estado de São Paulo tinha

225 policiais afastados por Covid-l9 ontem (13). Os dados são oficiais do Governo e 50o/o

superiores a um levantamento realizado pelo Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do

Estado de São Paulo), no dia 2 de abril", divulgou o veículo. "Na ocasião, eram cerca de 150

policiais afastados do trabalho por contágio ou suspeita de coronavírus. No total, de acordo com

os dados,51 policiais játiveram diagnóstico de Covid-l9 confirmado e outros 174 aindasäo

considerados casos suspeitos."

O impresso TRIBUNA DE SUMARÉ (Sumaré) informou que a região registrou mais

de 15 casos de coronavírus, somando 276 positivos desde o início da pandemia. "Novos casos

confirmados foram notificados pelas prefeituras de Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa e

Paulínia", destacou.

O número de casos da Covid-19 entre policiais civis de São Paulo foi pauta do portal

DIÁRIO DO LITORAL (Santos). "A Polícia Civil do Estado de São Paulo tittha225 policiais

afastados por Covid-19 ontem (13). Os dados são oficiais do Govemo e 50o/o superiores a um

levantamento realizado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo

(Sindpesp), no dia 2 de abrtl. Na ocasião, eram cerca de 150 policiais afastados do trabalho por

contágio ou suspeita de coronavírus", afìrmou. "No total, de acordo com os dados, 51 policiais

jâ tiveram diagnóstico de Covid-l9 confirmado e outros 174 ainda são considerados casos

suspeitos." A publicação foi positiva, à medida que destaca a testagem de todos os policiais

civis do estado por parte da Secretaria de Segurança Pública. De modo igualmente positivo, a

pauta foi tratada pela rádio CBN.

A TV CNN Brasil deu entonação negativa ao noticiar que policiais civis de São Paulo

iriam à Justiça por testes de Covid-19. "A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de

São Paulo (Adpesp) entrou com uma açáo na Justiça para pedir arealizaçáo imediata de testes

do novo coronavírus em policiais civis. A medida vem em reação a uma decisão do governo de

São Paulo, que anunciou na última segunda-feira (11) o início de diagnósticos em policiais

militares", afirmou a publicação.
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Pontos positivos: Não há pontos positivos
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Riscos à imagem: O Governo de São Paulo estar sendo acusado de negligenciar a saúde e a

vida de agentes de segurança e o acesso a testes por policiais civis.

Ações sugeridas: É importante mostrar com mais detalhes a atenção do Governo a esses

profissionais de segurança, mostrar que eles estäo incluídos em um grupo prioritário e quais

ações a gestão tem direcionado especialmente à classe..
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15 de maio de 2020

Em entrevista à rádio JOVEM PAN (capital), o coordenador do Centro de Contingência

da Covid-19 em SP, Dimas Covas, destacou os dois tipos de testes existentes e suas aplicações,

pontuando que o PCR estava sendo usado para pessoas internadas; e o teste de anticorpos,

conhecido como teste rápido, já estava sendo utilizado nesse dia (15), com a iniciação da

testagem nos servidores da segurança pública e seus familiares. A publicação teve tom positivo

para o governo estadual.

O jornalístico Em Ponto, da TV GLOBONEWS (capital), enfatizou a testagem de

policiais no estado de São Paulo. A repórter LíviaLaranjeira relatou que as testagens incluíam

também os familiares dos agentes de segurança. O tom editorial foi positivo, à medida que

enfatizou a importância da ação para a estratégia de combate do poder público ao novo

coronavírus.

O portal da JOVEM PAN também tratou da pauta ao entrevistar Dimas Covas, diretor

do Instituto Butantã e coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo.

"A segunda fase compreende a ampliação dos testes de RT-PCR, em um primeiro momento,

para os contatos dos pacientes graves e, em um segundo momento, a ampliação para os

pacientes sintomáticos leves. Na segunda-feira, os municípios vão receber a norma fécnica, jët

iniciando a testagem dos pacientes leves. Esses pacientes não estavam sendo atendidos até

então, porque existe a recomendação de que eles fiquem em casa. Agora vai ter uma sistemática

de que esses pacientes vão ser atendidos", explicou o executivo. Os portais ISTOÉ ONLINE

(capital), EXAME (capital), UOL NOTÍCIAS (capital) e POLIARQUIA (Rio de Janeiro)

também replicaram a publicação.

Pontos positivos: O tom positivo dado pela cobertura quanto à ampliação de testes de Covid-

19 para agentes de segurança pública em todo o estado de São Paulo, bem como para seus

familiares.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Preparar pavta e divulgar para toda a mídia nacional com foco na ampliação

de testes para agentes da área de segurança, inclusive de seus familiares, em todo o estado de

São Paulo.
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16 de maio de 2020

A prisäo, por pafte da Policia Civil de Säo Paulo, de homens que se manifestaram em

frente ao apartamento do ministro Alexandre de Moraes (STF) foi destaque no portal Gl.

"Segundo a Secretaria de Segurança Pública, um engenheiro de 64 anos e um autônomo de 58

anos foram presos em flagrante no sábado (2) por difamação, injúria, ameaça e perturbação ao

sossego alheio. Após pagarem fiança, foram colocados em liberdade. Um empresário de 35

anos, que também foi detido durante o protesto, foi autuado por perturbação de sossego e, após

registro do termo circunstanciado, foi liberado", informou a publicação.

O jornal impresso O IMPARCIAL (Prudente de Moraes) informou sobre o crescimento

das ocorrências relacionadas à violência doméstica na região. "Como anunciado em abril pelo

governador João Doria (PSDB), a Delegacia Dletrônica passou a legistrar casos de violência

doméstica, para que a vítima evite se deslocar para a unidade policial e diminua o risco de

contaminação pelo novo coronavírus. Vale observar que a medida também é vélida para

incentivar aquelas que têm receio em sair de casa para fazer a denúncia - seja por medo ou

constrangimento", lembrou a publicação.

Pontos positivos: A facilidade dos B.O.'s eletrônicos para que mulheres vítimas de violência

doméstica possam registrar denúncias sem sair de casa no contexto da pandemia.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Divulgar, a nível nacional, por meio de vídeo release, como é simples e

rápido fazer um B.O. na Delegacia Eletrônica e como essa funcionalidade ampliada pelo

Governo de São Paulo no contexto da pandemia tem permitido a mulheres denunciarem seus

agressores, mesmo em silêncio, dentro de casa.
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l7 de maio de 2020

O impresso CORREIO POPULAR (Campinas) destacou que os testes para coronavírus

estavam disponíveis, à época, apenas para policiais da capital paulista. A publicação teve tom

neutro. "O cronograma ainda está sendo estudado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP)

e deve ser divulgado nos próximos dias", informou.

Pontos positivos: Há testes disponíveis na cidade que representa um dos principais pólos de

concentração da Covid-l9. Além disso, o tom neutro da notícia faz com o público entenda uma

situação favorável e esperançosa para o futuro da capital no que tange à doença.

Riscos à imagem: A falta de testes para a população geral (disponíveis apenas para policiais)

soa de forma muito negativa para o governo num momento de crise pandêmica. A população

fica à mercê do adoecimento sem a correta detecção, o que pode prejudicar o tratamento dos

pacientes que venham a sofrer com quadros graves.

Ações sugeridas: Uma boa pauta a ser sugeridapara a imprensa é a cobertura da vacinação dos

policiais, mostrando como esse grupo está sendo, de alguma forma, protegido. Ou seja, podem

receber o diagnóstico da doença, em caso de apresentação de sintomas, com muita

assertividade. Uma entrevista com algum policial que tenha acabado de passar pelo teste pode

ser bem valiosa para enriquecer o material.

No município de Limeira, o impresso TRIBLINA DE LIMEIRA noticiou o registro da

terceira morte por Covid-19. "A informação é da Secretaria de Saúde, em nota distribuída pela

Secretaria de Comunicação Social. Foi colhido exame de PCR ainda na quinta-feira,14, que

resultou, hoje, como positivo para Covid-19."

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: Ainda que em número pouco significativo, uma morte por Covid-l9 em

momento de pandemia, certamente, atua como dado alarmante para a população da cidade. O

fato de o resultado positivo para a doença ter sido concluído apenas 3 dias após a confirmação -\*

da morte também é preocupante para os moradores.
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Ações sugeridas: Sugerir uma pauta que demonstre a relativa tranquilidade dos leitos

hospitalares da cidade pode ser bastante positivo, no sentido de expor o árduo trabalho do

Governo em prol da assistência médico-hospitalar aos moradores.
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18 de maio de 2020

A condução de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ao presídio, detidos após

manifestação na porta do apartamento do ministro Alexandre de Moraes (STF), foi destaque no

portal Gl. "Dois apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que participaram de

uma manifestação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes

foram transferidos nesta segunda-feira (18) para o Centro de Detenção Provisória de Diadema,

no ABC paulista, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária."

Pontos positivos: A manchete jornalística que frisa os homens como "apoiadores" do

presidente Jair Bolsonaro jáoferece um tom positivo no sentido de deixar claro o público adepto

às ideias do Governo.

Riscos à imagem: Controversamente, a prisão dos apoiadores do presidente deixa

subentendido o caráter forjador de regras por parte desse público apoiador. Em suma, não é

bom que a imagem dos seguidores do presidente seja associada a atos infratores, uma vez que

isso pode transparecer que se trata de um ensinamento do presidente.

Ações sugeridas: Promover uma reuntão online e bem organizada de um grupo de apoiadores

da figura do Govemo Estadual poderá servir para contrapor a cobertura do ato violento. A

reunião deve necessariamente acontecer por meio de uma sala virtual que permita o

cumprimento das medidas de isolamento social e seja apenas uma manifestação simbólica

contrária à violência.
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19 de maio de 2020

Em suas versões impressa e on-line, o jornal FOLHA DA REGIÃO (Araçatuba)

publicou matéria reforçando a importância da delegacia virtual, iniciativa da Secretaria de

Segurança Pública. "Estão sendo priorizados registros de boletins de ocorrência com flagrantes

e crimes mais graves, incluindo homicídio, lesão corporal, estupro e violência doméstica. No

entanto, até crimes de violência doméstica já podem ser registrados on-line pela própria vítima.

A opção para o registro desse tipo de crime foi validada pelo governador João Doria no mês

passado", informou.

Pontos positivos: O tom da notícia é muito positivo, rrma vez que elogia a açáo da Secretaria

de Segurança Pública apafür da criação da delegacia virtual, que passa a oferecer comodidade

à pessoa que precisa denunciar um crime no momento da pandemia. Sem o deslocamento até o

espaço fisico, a vítima pode se proteger contra a doença.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Ações sugeridas: Como a notícia é extremamente positivapara a imagem governamental, a

assessoria de imprensa pode trabalhar na proposição de pautas que apresentem casos de crimes

que foram registrados virtualmente. Vale utilizar a imagem, ainda que de forma distorcida, de

vítimas pertencentes a grupos de riscos para o coronavírus que topem conceder entrevista

falando sobre os beneficios da iniciativa.
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20 de maio de 2020

Os jornais FOLHA DA REGIAO (Araçatuba) e JORNAL DE FRANCA (Franca)

destacaram a atenção do governo estadual em relação ao combate à violência doméstica, em

matéria muito positiva. "Desde o início das medidas de isolamento social, o Governo de São

Paulo tem adotado iniciativas para garantir que as mulheres continuem com o direito de

denúncia em relação à violência doméstica gararfüdo e, ao mesmo tempo, cumpram a

determinação de distanciamento, fundamental para o controle da Covid-l9, doença causada

pelo novo coronavírus", relataram. "No estado de São Paulo, o Governo determinou que as

Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), vinculadas à Secretaria de Segurança Pública (SSP),

passassem a registrar eletronicamente os casos do tipo."

Pontos positivos: Como comentado aeima, ambas matérias são extremamente importantes para

a construção de uma imagem positiva do Governo de São Paulo. A proteção às mulheres contra

a violência doméstica e um sistema jâ cristalizado de opressão contra a mulher é pauta de

relevância na atualidade. Conta, portanto, muitos pontos para o Governo Estadual tomar partido

positivamente em questões desse cunho.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Umavez que se trata de uma pauta positiva para o Governo Estadual é de

excelente tom investir na produção de materiais de assessoria de imprensa focados em

comunicar essa temática, dando bastante atenção aos interesses do público nesse tipo de tema.
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2l d,e maio de 2020

No portal do jornal CORREIO POPULAR (Campinas), foi destaque o afastamento de

dois carcereiros da cadeia anexa ao 2o Distrito Policial (DP) por suspeita de Covid-19. "Mesmo

com as medidas da SSP e o fornecimento de máscara de proteção facial, álcool gel, luvas e

avental, outros policiais afirmam insegurança em relação à disseminação da doença na unidade,

já que o local é rotativo. A unidade abriga uma média de 12 presos por dia, que são enviados

das delegacias por prisões em flagrantes ou cumprimento de mandado de prisão", informou a

publicação. "Em nota, a SSP disse que a Polícia Civil tem adotado todas as medidas necessárias

para garantir a proteção dos agentes com a aquisição e distribuição de novos Equipamentos de

Proteção Individual (EPI), mudança dos protocolos de atendimento ao público e higienização

de todos os ambientes de trabalho."

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Riscos à imagem: A disseminação descontrolada Covid-19 no ambiente carcerário representa

um risco à segurança pública, na medida em que a soltura dos presos pode ser uma das saídas

necessárias para conter o avanço da doença. Isso, ceftamente, preocupa a população civil, que

poderia colher os frutos da insegurança pública.

Ações sugeridas: A proposição de releases institucionais que falem sobre a situação controlada

nos presídios é importante para tranquilizar a população sobre a contenção da doença nos

presídios e sobre o compromisso da SSP em garuntir a segurança pública.
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22 de maio de 2020

O reforço das ações, por parte do Governo do Estado, contra a violência doméstica na

pandemia rendeu matéria positiva na edição impressa de O DIA (capital). Quanto ao receio do

governo com relação à subnoti fr.caçäo , a matéria explicou que, em 2019 , " de 25 de março a 2I

de abril, 11.283 vítimas de violência domésticaftzeram boletim de ocorrência nas DDMs. Este

ano (2020), no mesmo período, já com a possibilidade do registro eletrônico, foram apenas

7.479".

Pontos positivos: A abordagem, de forma geral,foi positiva paraaimagem do Governo, porque

mostrou a preocupação estatal com a segurança da mulher. Além da pauta ser de interesse

público, o foco foi falar sobre os investimentos do Governo nesta pauta.

Riscos à imagem: Apesar das ações de incentivo adotadas pelo Governo para manutenção da

segurança da mulher, o número de denúncias registradas no ano da matéria foi negativo porque

apontou uma lacuna que precisa ser investigada e, caso necessário, corrigida pelo Governo.

Ações sugeridas: Mostrar à imprensa, por meio de material institucional e campanhas pagas,

o empenho do Governo em manter sempre acesa a preocupação com a segurança e a integridade

da mulher. Incentivar as pessoas, pelos materiais acima citados, a denunciarem qualquer

situação que represente risco à própria vida ou à vida de qualquer mulher conhecida.

Um apelo de empresários do comércio ao governo estadual foi pauta do portal R7

(capital). "Comerciantes da Região Central de São Paulo vêm se mobilizando pela reabertura

de suas lojas, fechadas desde o final de março, quando entrou em vigor a quarentena em todo o

estado de São Paulo. A mais recente iniciativa foi um apelo à Secretaria de Segurança Pública

feito por associações que representam 80 mil lojistas da ëtrea, junto a uma sugestão de protocolo

de vendas para a prevenção contra o novo coronavírus", informou. "No dia 18, o grupo

conseguiu se reunir com o secretário de Segurança Pública, General Camilo. Segundo o

advogado Alexandre Marcondes, que assinou o requerimento, o secretário afirmou na reunião

que levaria o ofício para a análise do governador João Doria."
\.
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Pontos positivos: A matéria deixou entendido que o fechamento do comércio é uma medida

adotada pelo Govemo de São Paulo, desde o início do agravamento da pandemia, com o

objetivo de frear o avanço da doença. Isso demonstra o comprometimento com a saúde da

população

Riscos à imagem: Os números negativos relacionados às lojas fechadas e os depoimentos de

comerciantes sobre a crise que enfrentam são negativos para o Govemo porque acabam por

formar um cabo de guerra. De um lado, a população sabe sobre a proteção, mas, de outro, sente

o sufocamento econômico.

Ações sugeridas: Propor à imprensa pautas que foquem na relevância do fechamento do

comércio como importante instrumento de contenção da pandemia. É importantíssimo contar

com a presença de infectologistas e especialistas na ënea da saúde que deem embasamento à

inlonnação.

$\,

\



i

(

(

(

23 de maio de 2020

O impresso FOLHA DA CIDADE (Araraquara) destacou nessa data as ações do

governo estadual quanto à possível subnotif,rcação de violência doméstica nas delegacias

virtuais. "As mulheres com deficiência também podem contar com o Todas In-Rede, programa

desenvolvido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A iniciativatrabalhapara

a capacitação dos profissionais das DDMs no atendimento específico às mulheres com

deficiência", informou o texto.

Pontos positivos: A matéria aborda duas temáticas muito relevantes: a preocupação do Estado

com a segurança da mulher e a atenção dada às pessoas com quaisquer tipos de deficiências.

Riscos à imagem: A informação sobre as subnotificações de violência doméstica foi o dado

alarmante da notícia, na medida em que colocou sobre o Governo a necessidade de realizar

ações que investiguem situações não notificadas e cuidem desses casos de forma ainda mais

melindrosa.

Ações sugeridas: Propor campanhas govemamentais que estimulem a notificação de violência

feminina dando foco às pessoas com deficiência surtirá efeitos muito positivos diante da

situação apresentada.

O JORNAL EM DIA (Bragança) divulgou a queda nos índices de violência na região.

Em tom positivo, o veículo informa que os dados foram divulgados pela Secretaria de

Segurança Pública e que o isolamento social emrazão da Covid-l9 poderia explicar o fato.

Pontos positivos: Evidentemente, a diminuição no número de casos relacionados à violência

são um fator positivo para a imagem da atuação do Governo Estadual.

Riscos à imagem: Entretanto, o fato da diminuição da violência estar relacionada ao isolamento

provocado pela pandemia mostra um problema estrutural de cunho político-econômico causado

pelo fechamento de todo o comércio.
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Ações sugeridas: Propor à imprensa pautas que justifiquem as ações de fechamento do

comércio como formas de frear o avanço da pandemia, contando com o embasamento de

especialistas na área da infectologia pode ser muito positivo para ensinar a população sobre a

importância da atitude governamental.
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24 d,e maio de 2020

O portal R7 esclareceuumafakenews envolvendo um PM de São Paulo. "É falso que

a Polícia Militar prestou continência a manifestantes em SP", afirmou a manchete. "De acordo

com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os policiais que estavam no protesto prestaram

uma homenagem a um soldado da corporação que morreu. 'A cerimônia é uma tradição há anos

na Polícia Militar para homenagear os heróis da instituiçäo', diz a nota."

Pontos positivos: O esclarecimento da fakenews representa um ponto superpositivo para a

corporação militar.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Propor à imprensa, constantemente, arctrataçäo de assuntos Jakenews é uma

forma muito interessante de ajudar na desconstrução de falsas ideias sobre as ações

governamentais.
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25 de maio de 2020

Também em Votorantim houve queda nos índices de criminalidade divulgados pela

Secretaria de Segurança Pública. O portal GAZETA DE VOTORANTIM destacou que "em

março de2019, segundo as informações da SSP, foram 134 ocorrências registradas, com 83

inquéritos instaurados". E completou: "Já em março de2020, o portal aponta 109 ocorrências

registradas e 45 inquéritos instaurados. Confira nas tabelas as descrições das ocorrências".

Pontos positivos: A apresentaçäo daqueda nos dados de violência é positiva, sobretudo, porque

demonstra e enaltece o bom trabalho prestado pela SSP.

Riscos à imagem: A despeito da queda significativa nos dados de violência civil, os números,

infelizmente, ainda são altos, o que mostra o árduo trabalho a ser cumprido pela SSP, a fim de

reduzir os índices a cada dia e o1èrecer uma sociedade segura à população.

Ações sugeridas: Constantemente, enviar à imprensa dados positivos relacionados à boa

atuação do Governo, em frentes como a contenção da violência, são bons indicativos de que

essas informações chegarão, de fato, até a população.

O site do jornal CORREIO POPULAR (Campinas) voltou a ftatar do caso de óbito

envolvendo um policial civil da cadeia anexa ao 2o Distrito Policial (DP). A publicação não traz

nada de novo e repete o tom positivo da última inserção a respeito do tema, no que diz respeito

ao fornecimento de EPI por parte da Secretaria de Segurança Pública, bem como as testagens

dos agentes de segurança.

Pontos positivos: A apresentação de que o ambiente carcerârio cumpre as medidas de

prevenção contra o coronavírus e estão empenhadas na diminuição da doença foi o ponto

positivo da notícia.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Ações sugeridas: Enviar sempre pan a imprensa materiais que falem sobre o

comprometimento do Governo com a contenção da pandemia.
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O portal JORNAL DE FRANCA (Franca) dir,ulgou as ações do Governo do Estado

contra a violência doméstica durante a pandemia. "Pata garantir que as mulheres tivessem seu

direito de denúncia garantido e ao mesmo tempo cumprissem com a determinação de

isolamento social fundamentalpara o controle da doença, o governador João Doria determinou

que as Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), vinculadas à Secretaria de Segurança Pública

(SSP), passassem a registrar eletronicamente os casos de violência doméstica", destacou,

tratando também a preocupação da administração estadual quanto a uma possível

subnotificação: "Mesmo com a pandemia, as delegacias de todo o estado paulista continuam

operando em seus horários normais. 'A orientaçáo épara que as delegacias e as 134 DDMs

funcionem nos horários e formatos que sempre funcionaram, acrescidos dessa possibilidade do

registro eletrônico', disse o governador João Doda".

Pontos positivos: É positiva, na notícia, a forma explícita como é mostrada a preocupação do

governador do Estado de São Paulo com a segurança das mulheres.

Riscos à imagem: A deixa sobre a possibilidade de subnotificaçöes é negativa, na medida em

que permite que o público compreenda que as ações estendidas para o ambiente virtual podem

fazer com que as mulheres passem a não se sentir seguras para pedir ajuda em caso de qualquer

experiência de violência.

Ações sugeridas: Criação de campanhas governamentais que propaguem a importância da

denúncia em caso de violência contra a mulher pode surtir efeito muito positivo. Nessas

campanhas, é aconselhável incentivar as pessoas a preferirem as ferramentas online para essas

denúncias, especialmente durante a pandemia, a frm de assegurar o princípio do isolamento

social.
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26 de maio de 2020

Nessa data, uma terça-feira, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e

emissoras de rádio e TV não veicularam notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito

da Covid-19.

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Não há ações a serem sugeridas.
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27 de maio de 2020

O reforço do governo estadual no combate à violência doméstica foi destaque no

impresso O MUNICÍPIO lSao João da Boa Vista). "Devido à pandemia do novo coronavírus

(Covid-l9), Delegacias de Defesa da Mulher ganham opção on-line", diz amatéria, que trouxe

tom positivo do início ao fim. "No estado de São Paulo, o goveÍìo determinou que as Delegacias

de Defesa da Mulher (DDMs), vinculadas à Secretaria de Segurança Pública (SSP), passem a

registrar eletronicamente os casos do tipo. O serviço on-line está ativo desde 3 de abril e

possibilita que a mulher realize a denúncia pelo site."

Pontos positivos: A notícia é positiva porque destaca a preocupação do Governo em permitir

que as mulheres possam fazer denúncias de violência virtualmente, sem precisar sair de casa e,

assim, se expor ao contágio do novo coronavírus. Além disso, demonstra a preocupação com a

pauta ligada à violência doméstica - um dos assuntos de enorme relevância atual e cujo

posicionamento tbvorâvel é louvável para o Governo.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Como dito anteriormente, o investimento na criação de campanhas

govemamentais que propaguem a importância da denúncia em caso de violência contra a

mulher pode surtir efeito muito positivo. Nessas campanhas, é aconselhável incentivar as

pessoas a preferirem as ferramentas online para essas denúncias, especialmente durante a

pandemia, a fim de assegurar o princípio do isolamento social.

No município de Campinas, o jornal CORREiO POPULAR voltou a destacar a

preocupação de policiais após o diagnóstico positivo para coronavírus de um policial civil na

cadeia anexa ao 2o DP. "O agente estava afastado e internado por suspeita da doença, mas foi

testado positivo e, na última sexta-feira, foi transferido parc a Unidade de Terapia Intensiva

(UTI), onde segue internado", disse a matéria.
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Pontos positivos: Não há pontos positivos
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Riscos à imagem: A contaminação descontrolada por Covid-l9 nos presídios tende a gerar

uma onda de segurança na população. O desfecho de uma possível contaminação descontrolada,

certamente, pode consistir na soltura de alguns detentos, o que geraria insegurança para a

população civil.

Ações sugeridas: Apresentar à imprensa, por meio de releases impressos, materiais que

comprovem a situação comedida de contaminação dentro dos presídios. Falas de autoridades

importantes da corporação atestando o clima monitorado dos presídios são importantes para

garantirem mais "peso" às informações.

César Neto, em sua coluna do impresso DIARIO DE S.PAULO (capital), falou

brevemente a respeito do governador do Estado. "João Doria (líder do novo PSDB), que tem

um general (reserva) na Secretaria (de Segurança Pública), não teme que possível 'visita'- que

a Polícia Federal fez à família do governador V/itzel (PSC) no Rio - possa se repetir na casa

dele, uma vez que não mora no Palácio", afirmou a coluna.

Pontos positivos: O governador João Doria, apesar de ter sido intimado com a recordaçäo da

investigação de Witzel, se mostrou convicto da honestidade de suas ações.

Riscos à imagem: A menção na coluna à inspeção realizadapela Polícia Federal na residência

do governador Witzel reacende a chama da imoralidade a que esteve submetida a figura pública

no passado recente.

Ações sugeridas: Cabe à assessoria de comunicaçáo estar sempre em contato com colunistas

da sessão política dos jornais sugerindo pautas positivas para dar voz às ações assefiivas

r ealizadas p elo governo.
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28 de maio de 2020

"Análise de mortes de servidores da segurança por Covid-l9 precisa ser agilizada",

destacou o impresso FOLHA DA CIDADE (Araraquara). Segundo o veículo, "o deputado

Tenente Coimbra solicitou ao governador João Doria agilidade na apuração em casos de morte

ou invalidez permanente de militares e servidores da segurança pública infectados pelo novo

coronavírus". E completou: "O documento foi protocolado no sábado (1615) na Alesp". À

medida que denota morosidade do governo estadual nessa frente, a publicação possuiu tom

negativo.

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: Tanto a ideia de descontrole da pandemia do coronavírus no sistema

penitenciário como a demora do governador João Dório em apurar os casos de morte e invalidez

dos militares são negativos.

Ações sugeridas: Um pronunciamento por meio de nota do governador que vise a acalmar os

ânimos e explique que as devidas ações investigativas estão sendo tomadas em tempo hábil

pode ser muito positivo neste cenário.

O jornal PzuMEIRA PÁGINA (São Carlos) relatou o aumento do tráfico de drogas na

cidade e a diminuição de roubos e fuitos na quarentena. "Dados divulgados pela Secretaria de

Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram o balanço referente ao mês de abril de

2020, diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19)", informou. Em sua capa, o veículo

escolheu enfatizar apenas "Tráfico de drogas aumenta", o que conferiu um tom mais negativo

do que positivo à inserção.

Pontos positivos: Apesar de ter sido dito com menor ênfase, amatériacitaa diminuição de

roubos e furtos durante a pandemia, o que valoriza a atuação da SSP.
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Riscos à imagem: O aumento no tráfico de drogas é assunto que assusta muitos brasileiros pela

capacidade nociva da substância e pelo aumento da violência, cujos efeitos podem ser vistos

tardiamente.

Açäes sugeridas: Sugerir à imprensa releases que falem sobre práticas que visam a assegurar

a proteção da população é uma forma interessante de destacar as ações governamentais

contrárias ao cenário de caos mostrado na notícia.

Na esteira dos dados estatísticos divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, o

portal Gl reporlou os números relacionados aos municípios de Ribeirão Preto e Franca. "O

número de homicídios que ocorreram durante o mês de abril deste ano aumentou em relação ao

mesmo período do ano passado em Ribeirão Preto (SP), segundo dados divulgados pela

Secretaria de Segurança Pública (SSP). Já os casos de roubos e fuitos de veículos e a tr)essoas

reduziram 58,8yo em abril, segundo mês da quarentena por causa do novo coronavírus. Os

números levam em consideração o mesmo período de 2019", destacou. "Em Franca (SP), não

houve mudanças em relação ao número de homicídios durante o mês de abril deste ano

comparado com o mesmo período de2019, com o registro de um homicídio no mês, segundo a

SSP. Ainda de acordo com os dados levantados, houve redução de 55,8Yo em abril nos casos de

roubo e fui1o, tanto de veículos como a pessoas, no município. Os dados foram comparados

com abril de2079."

Pontos positivos: A diminuição no número de roubos e furtos tanto em Ribeirão Preto quanto

em Franca são positivos e demonstram que as práticas adotadas pela segurança militar está

sendo satisfatórias.

Riscos à imagem: O perigo à imagem governamental ficou por conta da informação sobre o

aumento no número de homicídios em Ribeirão Preto durante o período avaliado - abril de2020

frente a abril de 2019.

Ações sugeridas: A motivação na redução dos dados se dá pelo isolamento causado pela

pandemia do coronavírus e como reflexo do fechamento do comércio durante o período. Nesse

sentido, propor pautas à imprensa deixando clara a importância de ações de fechamento do

comércio com embasamento de especialistas na ârea da saúde é de grande relevância.
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29 de maio de 2020

O portal Gl noticiou que o Hospital de Clinicas (HC) da Unicamp instalou dois

contêineres refrigerados para o armazenamento de até 36 corpos de vítimas da Covid-l9, para

suprir a capacidade de armazenagem do Serviço de Anatomia Patológica, mencionando de

forma positiva o apoio da Secretaria de Segurança Pública: "Cada contêiner refrigerado tem

capacidade para receber até 78 corpos e eles foram cedidos pelo Instituto Médico Legal (IML)

via Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado. Segundo a Unicamp, eles permanecerão

no HC até o fim da pandemia".

Pontos positivos: O apoio da SSP para dar o tratamento adequado aos colpos das vítimas da

Covid-19 foi um ponto positivo destacado na matéria.

Riscos à imagem: Apesar do apoio da SSP, o dado da notícia é alarmante porque expõe o

descontrole das moftes relacionadas à pandemia.

Ações sugeridas: O envio constante de materiais para a imprensa que comprovem o apoio da

SSP às necessidades da população e dos órgãos públicos é muito importante para a construção

de uma positiva acerca da atuação da secretaria.

Sob o título "Precisamos falar sobre a violência doméstica", um artigo de Adriana

Ramalho, vereadora e presidente da Associação das Vereadoras do Estado de São Paulo,

publicado no impresso SEMANÁruO DA ZONA NORTE (capital), discutiu as medidas já

adotadas no combate à violência contra a mulher e a necessidade de se fazer mais. "No entanto,

o momento exige que façamos mais, não só pela dificuldade que as vítimas de violência estão

encontrando para se livrar da vigilância de seus agressores e procurar por ajuda, mas também

pela forma particular como essa crise atinge as mulheres", opinou a autora.

Pontos positivos: A vereadora Adriana Ramalho contemplou em seu discurso as medidas

implementadas pelo Governo com o intuito de proteger as mulheres contra as diversas formas

de violência enfrentadas por elas. r.
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Riscos à imagem: O tom do discurso da vereadora, porém, é instigante, no sentido de incitar a

ideia de que as ações jârealizadas são insuficientes para a resolução do problema da violência

contra a mulher.

Ações sugeridas: O lançamento de campanhas institucionais que visem apropagação das ações

realizadas pelo Govemo para garantir a proteção da mulher é extremamente importante para a

conscientização sobre a necessidade de denunciar a violência contra a mulher como para

mostrar as iniciativas járealizadas pelo Governo.
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30 de maio de 2020

Em tom positivo, o impresso JORNAL DA MANH,Ä (Marília) noticiou a queda em

prisões durante a pandemia da Covid-19. "Estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança

Pública (SSP) apontam queda na produtividade policial em Marília durante o período de

isolamento social devido à pandemia da Covid-l9. Os principais indicadores registraram

diminuição de efetividade no mês de abril em comparativo com o ano passado. As prisões

efetuadas registraram retração de 4l,\Yo" , reportou.

Pontos positivos: A notícia é positiva para a SSP porque evidencia um trabalho sob controle

por parte da secretaria, pairando sobre a população uma sensação de maior segurança.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Enviar, constantemente, dados positivos à imprensa sobre a boa atuação e o

equilíbrio mantido nas operações de segurança pública promovidas pela SSP.
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1' de junho d,e2020

A AGENCIA BRASIL (Brasília) distribuiu repoftagem a respeito da operação policial

que cumpriu mandados contra uma empresa acusada de fraude na venda de respiradores

chineses que nunca chegaram. Participaram da "Operação Ragnarok", capitaneada pela Polícia

Civil do Estado da Bahia, órgãos de segurança do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

"A empresa afrma esperar produzir mais de 4 mil respiradores pulmonares em duas fabricas:

uma em Araraquara, no interior de São Paulo (um dos alvos da Operação Ragnarok); e outra

em Camaçari,na Região Metropolitana de Salvador. A fabrica de Camaçari, entretanto, ainda

não existe", informou o texto reproduzido pelo impresso JORNAL DE PIRACICABA

(Piracicaba) e pelos portais ISTOÉ ONLINE (capital), UOL NOTÍCIAS (capital) e

POLIARQUIA (Rio de Janeiro).

Pontos positivos: A atuação râpidae asserliva da Polícia Civil no desmantelamento e na prisão

da empresa envolvida em fraude na venda de respiradores é positivo para a construção de uma

imagem protetora à qual é esperada, de fato, pela polícia. Inclusive, uma da fábricas que

promoveria o crime ainda sequer existe, o que confere à Polícia Civil ainda mais mérito na

operação.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem da Polícia Civil

Ações sugeridas: Notícias com esse caúúer informativo e de enaltecimento do bom trabalho

da corporação sempre devem ser publicadas. Quando as matérias são admitidas pelos veículos

de comunicação o resultado é muito satisfatório.

A rádio CBN (capital) informou que o Governo de SP decidiu proibir manifestações

com ideologias distintas no mesmo dia e local, após os confrontos do dia anterior na Avenida

Paulista. "Um inquérito foi aberto para apurar a conduta dos manifestantes e policiais durante

o ato." A publicação trouxe sonora do governador João Doria a respeito: "O que não ocorrerá

mais na paulista será manifestação de duas partes, no mesmo tempo, no mesmo horário, no

mesmo dia.Isso não será permitido pela Secretaria de Segurança Pública (...). Confrontos só
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atendem aos interesses da visão autoritária daqueles que querem justificar intervenção militar

pela falta de controle da Polícia Militar; e, em São Paulo, eu volto aafirmar, isso não ocotrerá".

Pontos positivos: A atenção do governador para criar estratégias capazes de garantir a

segurança pública foi considerada positiva.

Riscos à imagem: A motivação da decisão, porém, foi um confronto que não terminou com

saldo satisfatório para a imagem da Polícia Militar, vmavez que as manifestações ocorridas ao

mesmo tempo tendo com base ideologias diferentes não puderam ser contidas com êxito.

Ações sugeridas: A produção de release mais explicativo e com tom bastante amistoso,

ressaltando o compromisso do Governo com a garunlia da segurança de toda a população, deve

ser um bom caminho parc explicar mais detalhadamente os porquês da decisão e também

orientar as pessoas sobre como devem acontecer as manifestações futuras.

Ainda a respeito das manifestações, arâdio BANDNEV/S (capital) afrrmou, durante os

destaques para o BandNews em Alta Frequência, que "Doria volta a defender a açäo da Polícia

Militar na Avenida Paulista". Na mesma escalada, o veículo noticiou que o número de pessoas

moftas por policiais militares e civis em São Paulo "cresceu 3lo/o entrejaneiro e abril de 2020,

segundo dados da SSP". Os dois destaques, se anunciados em sequência, poderiam denotar um

tom editorial negativo com relação à defesa do governador à atuação das forças de segurança

durante os protestos, fato que não se verificou. Assim, no que pese os números negativos sobre

mofies relacionadas à atuação das polícias Civil e Militar, a publicação trouxe tom neutro em

relação ao Executivo estadual.

Pontos positivos: A ação do governador Doria foi apresentada de forma positiva como

estratégia que visa a garantia da segurança pública.

Riscos à imagem: A apresentação do número crescente de pessoas mortas por policiais

militares e civis enfraqueceu, porém, a postura da corporação.

Ações sugeridas: A produção de release mais explicativo e com tom bastante amistoso,

ressaltando o compromisso do Governo com a garantia da segurança de toda a população, deve

ser um bom caminho parc explicar mais detalhadamente os porquês da decisão e também

orientar as pessoas sobre como devem acontecer as manifestações futuras.
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2 dejunho de2020

Os portais ISTOÉ ONLINE (capital), VEJA SÂ,O paULO (capital), ÚLTIMO

SEGLTNDO (capital), UOL NOTÍCIAS (capital) e POLIARQUIA (Rio de Janeiro)

reproduziram reportagem distribuídapeIaAGÊNCIA BRASIL (Brasília) a respeito dos mais

de 4 mil policiais afastados por Covid-19 no estado de São Paulo. "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. Até ontem (1"), foram feitos mais de 68 mil testes em

policiais que moram ou trabalham na capital e em parentes que vivem com eles", informou o

texto, que deu espaço parafala da Secretaria de Segurança Pública no sentido de tranquilizar a

população paulistana: "De acordo com a SSP, as atividades das três corporações não se

reduziram. Delegacias, batalhões e atividades de investigação continuam com funcionamento

normal, como antes da pandemia. Apesar disso, a recomendação é de que os boletins de

ocorrência sejam feitos pela delegacia eletrônica, se possível. Apenas os crimes de homicídio,

latrocínio e estupro devem ser registrados pessoalmente na delegacia".

A morte por Covid-19 do delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Joaquim

Dias, repercutiu no portal Gl (capital). "Segundo colegas, Joaquim estava afastado do trabalho

hâ 60 dias por ser do grupo de risco de contágio do novo coronavírus: operado do coração,

diabético e obeso. Ele também tinha bronquite asmática", reportou a matéria. "Atualmente, nas

polícias Civil, Militar e Rodoviária do estado de São Paulo, o número de agentes afastados por

causa da pandemia corresponde a 3,260/0 do efetivo, segundo a Secretaria de Seguraîça

Pública."

A criação, por pafie do Governo do Estado, de 50 centros para moradores de rua e

respectiva campanha para affecadação de cobertores foi publicada pelos impressos MOGI

NEV/S (Mogi das Cruzes) e DIÁRIO DO ALTO TIETE (Suzano). A exemplo da publicação

no portal R7, no dia anterior, o tom foi muito positivo.

O porlal SBT INTERIOR.COM (São José do Rio Preto) reproduziu matéria da

AGÊNCIA BRASIL (Brasília) destacando suposta insegurança dos agentes penitenciários

paulistas para enfrentar a Covid-19. "Com aproximadamente 748 mll detentos, distribuídos em

1.435 unidades, o Brasil tem a terceira maior população carcerâria do mundo, o que demanda

atenção redobrada das autoridades durante a pandemia de Covid-19. Além da superlotação e da

insalubridade de ambientes, um levantamento divulgado hoje (2) pelo Núcleo de Estudos da

Burocracia CNEB), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), aponta outra fragilidade no sistema:
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trata-se do nível de preparo de agentes penitenciários para lidar com a pandemia (...). As

organizações pedem que a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) forneça EPIs, kits

de testes rápidos e insumos de higiene aos trabalhadores e denunciam que 'há milhares de

pedidos de afastamento de servidores com sintomas da Covid-19, inclusive casos de internação

e acometimentos graves da doença, além de óbitos comprovados'. Também pleiteiam que seja

disponibilizado ao menos um profissional de saúde para cada plantão, em cada uma das 176

unidades prisionais do estado", relatou a matéria. "Procurada, a Secretaria da Administração

Penitenciária esclareceu que vem distribuindo equipamentos de proteção individual a todos os

seus funcionários e monitorando eventuais casos suspeitos de contaminação pela Covid-19, de

maneira a preservar a saúde de seus servidores e dos detentos. Já a assessoria de imprensa da

Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que já investiu mais de R$

8 milhões em EPIs aos agentes, possibilitando a aquisição de cerca de 4 milhões de itens, além

de produtos de limpeza e higiene, que se somam a mais de 480 mil itens de EPIs doados. A

pasta assegurou que, desde o último dia 15, agentes civis, militales e técnico-científicos, que

moram ou atuam na capital paulista, bem como familiares que residem com eles, estão sendo

testados para a Covid-19."

Pontos positivos: l)entre as matérias divulgadas neste dia, as únicas com abordagem positiva

foram as dos impressos MOGI NEWS (Mogi das Cruzes) e DIÁRIO DO ALTO TIETÊ

(Suzano). Nessas notícias, o elogio do Governo às ações de proteção aos moradores de rua e

pessoas em vulnerabilidade social contou pontos para o Governo.

Riscos à imagem: O risco à saúde dos agentes penitenciários, policiais e demais profissionais

que lidam com a seguança pública foi a principal decaída da maioria das matérias publicadas

neste dia com menção à SSP. A possibilidade de descontrole da pandemia dentro do ambiente

dos presídios é um enorme risco à segurança pública, caso medidas de liberdade venham a ser

concedidas aos presos para amenizar a situaçáo.

Ações sugeridas: Uma boa pauta a ser sugeridapara a imprensa é a cobertura da vacinação dos

policiais, mostrando como esse grupo está sendo, de alguma forma, protegida. Ou seja, podem

receber o diagnóstico da doença, em caso de apresentação de sintomas, com muita

asserlividade. Uma entrevista com algum policial que tenha acabado de passar pelo teste pode

ser bem valioso para enriquecer o material.
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O impresso CRUZEIRO DO SUL (Sorocaba) deu destaque para os dados da Secretaria

de Segurança Pública que apontam para a diminuiçáo da criminalidade no município.

"Quarentena rcduz criminalidade em Sorocaba", informa a manchete. "Isolamento ainda

provocou queda de 640/o no número de acidentes de trânsito com vítimas." A matéria conversou

com o delegado Wilson Negrão, que, além da pandemia, atribuiu a redução dos índices à

atuação policial em Sorocaba.

O portal HORTOLÂNDIA (Horlolândia) também mencionou a redução da

criminalidade na cidade, em texto que tratou de uma série de outros assuntos ligados à vida

municipal. "De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, nos

quatro primeiros meses deste ano, houve diminuição no número de roubos e furtos em geral e

nos roubos e furtos de veículos, em comparação aos quatro primeiros meses do ano passado."

Entre os assuntos tratados, esteve também a Campanha do Agasalho: "A açáo é, uma iniciativa

do Fussp (Fundo Social de São Paulo), em parceria com o Funsol-Hortolândia (Fundo Social

de Solidariedade). A campanha conta com o apoio da Prefeitura de Hortolândia, por meio da

Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social. Até o momento, as coletas serão realizadas

por equipes da administração municipal nos locais identificados pelos doadores".

Pontos positivos: De maneira geral, as informações veiculadas neste dia são positivas, já que

ressaltam a diminuição nos índices de criminalidade e acidentes com vítimas. Há, neste aspecto,

a boa conduta da corporação militar e civil em prol da segurança estadual. Além disso, foi citada

a boa repercussão da Campanha do Agasalho, como iniciativa de garantia à qualidade de vida

dos moradores em situação de vulnerabilidade social.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Disparar parc a imprensa, sempre que possível, materiais institucionais que

citem o sucesso das ações governamentais criadas com o objetivo de oferecer apoio e segurança

à população. Essa é uma importante maneira de contrapor recorrentemente os ataques da

imprensa.
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O portal da FOLHA DE S.PAULO (capital) publicou matéria sobre os golpes aplicados

por criminosos no contexto da pandemia."A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não

tem estatísticas específicas sobre golpes virtuais. Todos os casos entram no rol dos estelionatos.

Na capital paulista, esses crimes tiveram aumento de 39,6%o entre janeiro e abril deste ano em

relação ao mesmo período do ano passado 
-23.699 

casos contra 16.979. No estado, aalfafoi

parecida, de 39,2%o (de 59.682 para 42.883). Ao todo, 361 pessoas foram presas", destacou a

reportagem, que entrevistou o delegado Carlos Ruiz, especializado em fraudes patrimoniais por

meios eletrônicos: "Nesse tipo de golpe, o criminoso pega um chip de telefone novo, insere o

WhatsApp, e o aplicativo manda automaticamente um novo código para a vítima. Aí ele liga

pedindo o código de certificação e, se a pessoa passa, automaticamente já tem os dados

violados".

Em Itatiba, o impresso JORNAL DE ITATIBA informou números negativos sobre a

criminalidade no município. "Cresce o número de homicídios nos quatro primeiros meses do

ano em Itatlba", informou a manchete da matéria, que replicou, como outros veículos do

interior, as estatísticas elencadas pela Secretaria de Segurança Pública.

Pontos positivos: Apesar do tom negativo de ambas notícias, a primeira teve a enorme

vantagem de apresentar o número de pessoas presas em decorrência dos crimes de estelionatos.

Riscos à imagem: As reportagens deste dia exerceram peso mais negativo do que positivo

sobre a imagem traçada sobre a SSP. A apresentação do aumento de crimes - na primeira

matéria com foco nos virtuais - chama a atenção para a necessidade de intensificação dos

trabalhos de segurança pública.

Ações sugeridas: É, importante apresentar à imprensa, periodicamente, materiais de

comprovação do trabalho investigativo e conclusivo produzido pela SSP. Essa, provavelmente,

é a forma mais motivadora de mostrar o compromisso dos órgãos públicos com a coibição dos

criminosos e a garantia de bem-estar da população.
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O impresso FOLHA DE S.PAULO (capital) replicou matériapublicadano dia anterior,

em sua versão on-line, a respeito dos golpes no contexto da pandemia.A edição impressa da

VEJA SÃO PAULO (capital) tratou da venda de drogas por meio de aplicativos de mensagens

instantâneas, uma vez que bares e baladas estavam fechados por determinação do governo

estadual. "Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram queda

de 32%:o nas apreensões no mês de abril, comparado ao mesmo período do ano passado (2.957

registros ante 4.32I)", introduziu o texto. "Para tentar reduzit os prejuízos, os criminosos

seguiram o exemplo de outros setores de comércio e resolveram escoar seus produtos via

ecommerce. Muitos deles intensificaram a venda de drogas com aplicativos de relacionamento,

tendo como consumidor final pessoas que moram em bairros centrais de grandes cidades como

São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador."

O jornal SPl, da TV GLOBO (capital), relatou os principais pontos da entrevista

coletiva concedida pelo governador João Doria. O destaque ficou com as ponderações a respeito

de possível flexibilização futura em cidades da grande ABC, região muito afetada pela

pandemia à época. "Muitas autoridades estão por aqui, além da equipe de saúde e da equipe

econômica, que sempre participam. Está presente o secretário de Segurança Pública, já que está

prevista nova manifestação para o fim de semana."

O atentado a tiros ao secretário de Saúde do município de Osasco foi pauta dos portais

TERRA (capital) e UOL NOTÍCIAS (capital), que enfatizaramainvestigação estabeleciCapela

Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. "O secretário de Saúde de Osasco, Fernando

Machado Oliveira, foi vítima de um atentado a tiros na noite de quinta-feira; e a Polícia Civil

do Estado de São Paulo investiga a motivação do crime e eventual ligação com a atuação do

secretário no combate à pandemia de Covid-l9, doença respiratória causada pelo novo

coronavírus, informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado."

As matérias destacaram, ainda, trecho de comunicado do órgão estadual: "A vítima, um

funcionário público do município, teve seu veículo atingido por disparos de arma de fogo,

porém não ficou ferido. A ocorrência foi encaminhada ao 5o DP de Osasco. A motivação será

esclarecida no curso da ocorrência".

O impresso GAZETA DE VOTORANTIM (Votorantim) divulgou dados da Secretaria

de Segurança Pública que mostram a redução de 35Yo no número dos acidentes de trânsito na

cidade, enfatizando que o "índice de isolamento reflete diretamente no número de ocorrências".
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No Rio de Janeiro, o portal POLIARQUIA informou que a Polícia Militar de São Paulo

afastou "14 policiais por agressões a pessoas rendidas". A publicação relatou cenas de

violência: "As imagens feitas no último sábado (13 jun) no Jaçanã mostram policiais desferindo

socos, chutes e golpes de cassetetes em 1 jovem deitado que não reage à agressão. Jâ na

gravação f'eita em Barueri, na 6u fèira (12jun), policiais aparecem abordando t homem que

estava sentado na calçada com o celular na mão. Ele se levanta e, sem mostrar qualquer rcaçäo,

é, atacado por 1 policial com 1 golpe no pescoço. Pessoas que passavam pelo local e

questionaram aação dos agentes também foram agredidas com golpes de cassetete e derrubadas

pelos policiais".

Pontos positivos: O jornal SP I , da TV GLOBO abordou positivamente o plano de abertura do

comércio de São Paulo - fato que enche de esperança os comerciantes da capital. Além disso, o

impresso GAZETA DE VOTORANTIM apresentou a redução de 35% no número dos

acidentes de trânsito na cidade, deixando claro que se trata também de ações assertivas do

Governo.

Riscos à imagem: A notícia do impresso FOLHA DE S.PAULO sobre o aumento dos crimes

cibernéticos durante a pandemia, a informação sobre o atentado a tiros ao secretário de Saúde

do município de Osasco dos portais TERRA (capital) e UOL NOTÍCIAS (capital), bem como

a matéria do portal POLIARQUIA sobre o afastamento de policiais militares por violência

durante as abordagens de trabalho são negativas e oferecem riscos à imagem da corporação

policial por três razões: incapacidade de conter o avanço dos crimes digitais, não identificação

dos executores do crime de atentado contra o secretário de Saúde de Osasco e também a glave

violência policial acometida no dia a dia do trabalho de abordagem dos PMs.

Ações sugeridas: A sensação de impunidade e insegurança jâ é arraigadana população, que se

vê à margem de diversos tipos de violência. Nesse sentido, promover materiais institucionais

sob a forma de release que divulguem o outro lado da moeda - isto é, a ação protetiva dos órgãos

de segurança pública - é importante para colaborar com a construção de uma imagem positiva.
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Nessa data, uma terça-feira, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e

emissoras de rádio e TV não veicularam notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito

da Covid-19.

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Não há ações a serem sugeridas.
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O impresso ESTADO DE S.PAULO trouxe como manchete: "Governo de SP tenta

conter bolsonarismo dentro da PM". Segundo a publicação, as principais preocupações do

Executivo estadual seriam "o comportamento de policiais em atos nas ruas e as postagens de

integrantes da ativa da PM em redes sociais e em aplicativos, como o WhatsApp". A

reportagem, assinada pelo jornalista Marcelo Godoy, afirma que a associação Defenda PM é

considerada pelo governo estadual um dos "focos do bolsonarismo" na Polícia Militar. Ela

congregava, à época, cerca de 2 mil policiais.

Os protestos registrados ao longo do dia 7, um domingo, repercutiram em muitos

veículos de imprensa. Destacadamente, o portal R7 informou que "Manifestação em São Paulo

termina em confronto e depredação". Segundo o veículo, um gnrpo a favor de Bolsonaro "se

reuniu na esquina da Avenida Paulista com a Rua Pamplona, próximo ao prédio da Fiesp". E

completou: "Manifestantes carregavam faixas que pediam 'intervenção militar' e com críticas

ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB)".

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Ações sugeridas: Sugerir aos principais veículos de comunicação do país pautas com foco nos

esforços do Governo de São Paulo no combate à Covid-19, principalmente destacando a

diferença de atuação do govemador João Doria em relação às atitudes negacionistas do

presidente Jair Bolsonaro.
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Uma sonora do governador João Doria, recorte da entrevista coletiva do dia, foi

destaque na rádio EXCELSIOR JOVEM PAN (Rio Claro). Nela, o chefe do Executivo estadual

registrou o pacifismo da manifestação do fim de semana e enfatizou que a confusão na Av.

Paulista só aconteceu após os atos e "sem a anuência dos organizadores". Na ocasião, houve

novos registros de atitudes supostamente violentas de policiais militares durante o protesto, as

quais o governador informou estarem sendo analisadas. "Porém, vândalos de um lado ou de

outro não serão permitidos", destacou.

O impresso UÁRiO DO LITORAL (Santos) voltou a destacar manifestações negativas

do deputado Tenente Coimbra (PSL) contra o goveffro estadual. Dessa vez, o veículo informou

que o parlamentar protocolou requerimento cobrando a Secretaria de Segurança Pública quanto

ao que chamou de "situação escandalosa" envolvendo um possível colapso no IML de Santos.

Obras de prédio no estuário estariam paradas há meses.

Pontos positivos: Ambas as matérias abordam em tom positivo aatuaçáo do Govemo Estadual,

já que ele é apresentado como defensor da garcntia da ordem pública.

Riscos à imagem: A reclamação do deputado Tenente Coimbra sobre o colapso no IML recai

sobre o Governo Estadual, na medida em que a este é sugerida a atribuição pela situação

descontrolada.

Ações sugeridas: Cabe, neste caso, uma nota emitida pelo Governo Estadual que contemple a

divulgação do estado do IML com um plano de melhoriapala o órgão.
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Nessa data, uma terça-feira, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e

emissoras de rádio e TV não veicularam notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito

da Covid-l9.

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Não há ações a serem sugeridas.
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Em matéria negativa, o portal POLIARQUIA (Rio de Janeiro) afirmou que a Secretaria

de Segurança Pública do Estado de São Paulo "sonega informações do inquérito contra filha de

militar do Exército que ameaça Doria". A mulher em questão é Cristina Maria Rocha Araújo,

"aquela que provocou com taco de beisebol manifestantes pró-democracia". Segundo o veículo,

a SSP sonegou informações: "A Secretaria de Segurança Pública confirmou o depoimento, mas

não deu nenhuma informação sobre os fatos investigados, que não têm relação com o ato na

Paulista no dia 31 de maio".

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Riscos à imagem: De cunho extremamente negativo, a matéria do veículo POLIARQUIA

representa, sobretudo, uma denúncia para a sonegação de informações essenciais para o

inquérito sobre um crime, cujas vítimas atuam como adversários políticos do Governador do

Estado.

Ações sugeridas: Para aquietar os ânimos provocados pela notícia, vale a emissão de uma nota

por parte do Governo Estadual explicando os rumos das informações pendentes para conclusão

do inquérito.
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Na TV BAND (capital), o Brasil Urgente veiculou matérianegativa sobre a escalada de

infecções entre policiais paulistas. "As baixas nas polícias Civil e Militar têm crescido a cada

dia. Num período de pouco mais de dois meses, só na Polícia Civil, são 350 agentes afastados

com suspeita da doença. Cento e sessenta e nove casos foram confirmados e seis mortes, entre

elas a do delegado Joaquim Dias Alves, bastante conhecido, especialista em investigação de

homicídios (...). Mesmo afastado do trabalho por ser grupo de risco, o doutor Joaquim não

resistiu e morreu no último dia 2", informou a repórter Débora Lopes, que repofiou a posição

da Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo sobre os "dados reais" não

corresponderem à realidade. "Esses dados foram passados para nós mediante uma solicitação

que fizemos à Secretaria de Segurança Pública. São os dados oficiais, mas já temos

conhecimento de que os dados reais já ultrapassam em muito os dados reais, tanto em número

de afastamentos quanto em número de morles", disse Gustavo Mesquita Galvão, presidente do

órgão.

O portal UOL NOTÍCIAS (capital) destacou mais uma açáo d,apolícia na dissolução

de festa clandestina, dessa vezno município de Sorocaba. "lJma festa com cerca de mil pessoas

foi interrompida na noite de ontem em Sorocaba, cidade a97km da capital São Paulo. Por causa

da quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus, eventos com aglomerações estão

proibidos na cidade", publicou.

O poTtal POLIARQUIA (Rio de Janeiro) informou sobre a acusação de racismo contra

bolsonaristas que ofenderam chineses durante uma manifestação em São Paulo. Uma das

acusadas, segundo a publicação, disse ter costas quentes por ser "filha de coronel do Exército e

amiga do ex-comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, e do secretário de Segurança

Pública de São Paulo, general João Camilo Pires de Campos".

Pontos positivos: Dentre as notícias do dia, a única que apresenta foco positivo é aquela

veiculada pelo portal UOL NOTÍCIAS, que falou sobre a atuação positiva da Polícia Militar

na contenção de um evento proibido emrazão da pandemia.

Riscos à imagem: A notícia veiculada pela TY BAND (capital), no Brasil Urgente, por sua

vez, foi a notícia de tom mais negativo do dia, uma vez que rctrata duas situações graves: o
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grande número de policiais e agentes infectados pelo coronavírus e uma possível omissão nos

dados.

Ações sugeridas: É relevante produzir e disparar para a imprensa release sobre as formas

eficazes de controle da doença dentro da corporaçäo militar e deixar claro que o sistema

carcerinio não corre o risco de um colapso cuja saída seria a soltura de detentos.
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O portal R7 (capital) deu destaque para o afastamento de PM paulista acusado de ter

agredido um policial civil negro. "O policial militar que abordou e agrediu um policial civil

negro no Centro de São Paulo foi identificado e afastado do serviço operacional, segundo a

Secretaria de Segurança Pública. A vítima já foi ouvida, assim como testemunhas. O caso é

agora investigado pelo 1o Distrito Policial (Sé) e também foi aberto um inquérito militar pelo

7" Batalhão da Polícia Militar Metropolitano", informou o texto.

A agência FOLHAPRESS distribuiu matéria a respeito de parceria entre o Estado de

São Paulo e um laboratório estrangeiro pata a testagem de vacinas. "O governador João Doria

(PSDB) anunciou nesta quinta-feira (1 1) uma parceria do Instituto Butantã com o laboratório

chinês Sinovac para testar e produzir uma vacina contra o coronavírus tão logo exista e esteja

aprovada para uso", publicou. Com tom positivo, o texto repofta que a estimativa do governo

paulista é para que a vacina esteja disponível até junho de 2021. O impresso DIÁRIO pO

PARÁ (Belém) deu destaque para a reportagem. Sete meses mais tarde, temos a confirmação

da asseftividade da medida providenciada pelo Executivo estadual.

O portal O VALE ONLINE (São José dos Campos) publicou matéria a respeito da

mortalidade da Covid-19, que, em três meses, foi responsável por mais óbitos do que

homicídios no município. "Nos quatro primeiros meses deste ano, foram 16 assassinatos em

São José - uma alta em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram 12 óbitos.

Durante todo o ano de 2019, foram 38 vítimas da violência no município. Já em relação ao

vírus, foram 21 mortos na cidade somente nestes primeiros 12 dias do mês de junho, o que

mostra, também, o avanço da doença: haviam sido 26 mortes durante todo o mês de maio e 11

durante todo o mês de abril, segundo dados da própria prefeitura", relatou.

Pontos positivos: O destaque positivo neste dia fica por conta de notícia institucional divulgada

pela agência FOLHAPRESS sobre os avanços apoiados e pleiteados por João Doria para a

criação da vacina contra a Covid-19.

Riscos à imagem: Dentre as notícias negativas publicadas neste dia, estão a violência cometida

contra um policial por parte de um PM. De acordo com a notícia do portal R7, o caso é agora

investigado e também e já foi aberlo um inquérito militar. O principal problema dessa matéria

é deixar subentendida a precariedade na investigação. Jâ o O VALE ONLINE também
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divulgou matéria negativa ao falar sobre o avanço acelerado dos casos de coronavírus em São

José dos Campos.

Ações sugeridas: O tema trabalhado pela agência FOLHAPRESS a respeito do avanço nos

estudos e na produçäo da vacina contra o coronavírus devem ser trabalhados massivamente nos

próximos dias. A ideia é propagar, cada vez mais, a iniciativa liderada pelo Governador do

Estado de SP.
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Segundo o impresso FOLHA DE S.PAULO (capital), a Polícia Militar do estado

ignorou recomendação do Ministério Público quanto às faixas antidemocráticas nas

manifestações que ocofferam à época na região da Av. Paulista. Para o MPSP, "a liberdade de

expressão não contempla a defesa da ruptura democrática e de que faixas nesse sentido devem

ser apreendidas". Segundo o veículo, a Secretaria de Segurança Pública e a PM não deixaram

claro para a reportagem se há alguma ordem de que policiais recolham faixas e repreendam

manifestantes, baseada no entendimento do Ministério Público. "O próprio governador João

Doria (PSDB) é crítico às manifestações antidemocrâticas e repudiou, em abril, apafücipaçáo

de Bolsonaro em um ato em frente ao Quartel-General do Exército. O tucano tem dito, porém,

que as manifestações devem ser respeitadas, apesar da pandemia, desde que não haja violência

ou agressão -como ocorreu no último dia 31, quando houve enfrentamento na Avenida Paulista

entre grupos contrários", destacou o texto, em tom geral negativo.

Namesma edição da FOLHA DE S.PAULO (capital), uma matéria destacou que relatos

de LGBTfobia cresceram durante a quarentena. A reportagem usou como personagem a mulher

trans N{aria (nome fictício), de 21 anos, que teria sido expulsa de casa pelo padrasto, de 43, com

socos no rosto e xingamentos. "A Secretaria de Segurança Pública da gestão Doria (PSDB)

informou que a investigação do caso de Maria está em andamento, e a natureza do crime pode

ser alterada no decorrer da apuração dos fatos. A vítima, segundo a secretaria, foi tratada da

maneira que se apresentou, pelo nome social, durante o registro da ocorrência", informou. A

publicação trouxe sentimento geral neutro em relaçáo ao Governo do Estado e reproduziu

estatísticas sobre a violência relacionada à população LGBTQIA+ divulgadas pela Secretaria

de Segurança Pública.

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Riscos à imagem: O Governo Estadual foi acusado, em matéria divulgada na FOLHA DE

S.PAULO, de impedimento da plena liberdade de expressão de manifestantes durante ato

político. A construção de um imagem de moderno de governabilidade pautada na proibição da

livre manifestação democrática é bastante comprometedora para o Governo.
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Ações sugeridas: Faz-se importante investir em materiais destinados para a imprensa que

deixem clara a ideia de que o Governo Estadual de São Paulo apoia todo o qualquer tipo de

manifestação democrática, desde que pautada na civilidade e no pacifismo e repudia qualquer

forma de discriminação a grupos minoritários.
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14 dejunho de2020

Nessa data, um domingo, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras

de rádio e TV não veicularam notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Covid-

19,

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Não há ações a serem sugeridas.
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15 dejunho de2020

Grande destaque do dia, o anúncio do govemador João Doria de que São Paulo passaria

atratar criminalmente as invasões em hospitais teve repercussão positiva. Publicaram a respeito

da pauta as rádios CBN (capital), BANDNEWS (capital) e BANDEIRANTES (capital). O

anúncio veio após pedido do presidente Jair Bolsonaro de que apoiadores entrassem em

hospitais para comprovar o uso de leitos.

Na TV, a GLOBO (capital) destacou fala do procurador-geral da República, Augusto

Aras, que pediu investigação de ataques a hospitais. Ele citou gravações e ofensas no hospital

de campanha do Anhembi e escreveu que "condutas dessa natureza colocam em risco a

integridade física" dos profissionais de saúde.

Pontos positivos: Extremamente positivas, as notícias deste dia que envolveram o Governo

Estadual de São Paulo, abordaram a conduta do governador Joäo Doria quanto ao tratamento

de pessoas que invadirem hospitais a fim de averiguar autilização dos leitos.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Ações sugeridas: O posicionamento do governador João Doria é um alívio para hospitais,

profissionais da saúde, pacientes e familiares que podem sofrer atos de violência a partir de

invasões aos interiores hospitalares. É de suma importância que o governador fale nessa defesa

para o máximo de veículos midiáticos quanto possível, tanto pela forma de notas oficiais como

pela convocação de entrevistas.
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16 dejunho de2020

A rádio JOVEM PAN (capital) anunciou que deputados estaduais paulistas fr,zeram

vistorias em hospitais que recebem pacientes com Covid-19. "Eles fazem parte de uma frente

chamada Parlamentares em Defesa do Orçamento", informou a reportagem. "Eles são os

mesmos que fizeram vistoria sem aviso prévio, no dia 4 de junho, no hospital de campanha do

Ahembi." Após a visita, o deputado Sargento Neri elogiou os leitos vistoriados em Guarulhos,

fez críticas ao Govetno do Estado e disse que "João Doria e Bruno Covas deveriam vir para

Guarulhos fazer um estágio e aprender um pouquinho". A reportagem informou que o Governo

do Estado classificou como invasão a hospitais e que as forças de segurança pública agiriam se

houvesse outra ocorrência do tipo.

Segundo a rádio CBN (capital), em matéria negativa, a Fundação Casa de São José do

Rio Preto manteve um menor infectado por coronavírus isolado em condições precárias durante

uma semana. "O adolescente foi transferido para a unidade depois de ser apreendido em 2 de

junho em uma cidade próxima. Sete dias depois ele apresentou os sintomas da doença e foi

submetido ao teste da doença, que deu positivo. O menor recebeu apenas um colchão e teve de

tomar banho gelado. Uma sindicância interna foi aberta para investigar o caso", relatou.

O caso da funcionâriade um petshop com Covid-l9 que desrespeitou o isolamento e foi

trabalhar doente, ocorrido no município de São Carlos, foi manchete no portal G1 (capital).

"Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como não criminal no 2o DP.

'A autoridade responsável ouvirá as partes envolvidas e lomarâ as providências cabíveis',

informou em nota."

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Riscos à imagem: A notícia de destaque do dia, veiculada pela JOVEM PAN, deu abertura a

uma importante crítica de deputados estaduais paulistas sobre a qualidade dos leitos de hospitais

de campanhaidealizados pelo governador João Doria.

Ações sugeridas: Em pronunciamento oficial por meio de nota, o Governo de São Paulo pode

apresentar contraprovas sobre a viabilidade clínica dos leitos controlados por ele. É importante

esclarecer também na nota que visitas não programadas aos hospitais que recebem paciente
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com Covid-l9 sem prévia auloÅzaçã.o são consideradas invasivas, o que é passível de

penalidade.

.,1. I
\..l;"\
;)



17 dejunho de2020

Nessa data, uma quarta-feira, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e

emissoras de rádio e TV não veicularam notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito

da Covid-l9.

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Não há ações a serem sugeridas.
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18 dejunho de2020

Na TV GLOBO (capital), o Bont dia SP cntrcvistou a sccrctária dos Dircitos das Pcssoas

com Deficiência, Célia Leáo, que anunciou cartilha com orientações para evitar crimes contra

as mulheres com deficiência. "A carlilha é muito importante, porque ela chega de forma fácil,

pelo Facebook, pelo site, por onde as pessoas quiserem acessar; chega de forma fácil a

informação de quem são essas mulheres, de como essas mulheres podem buscar socorro. Nós

temos uma página e nessa péryina as mulheres podem pedir o socorro imediato da violência que

ela estiver passando. Temos, ainda, curso de formaçáo, agora também on-line; depois,

presencial. Vamos fazer uma rede viftual de mulheres, chamando e trazendo para essa rede um

número maior de mulheres que nós pudermos no estado de São Paulo, mrl,2 mil, 3 mil, 5 mil,

quantas forem. Para quê? Para que elas tragam para nós, na Secretaria de Estado dos Direitos

das Pessoas com Deficiência, suas angústias, seus problemas, seus sonhos, enfim, tudo aquilo

que ela vive no seu dia a dia. E nós vamos trazer essas mulheres, exatamente, junto com o

Estado, junto com o governo, junto com as políticas públicas, para mudar esse quadro", afirmou

a secretária.

A chefe da pasta estadual também falou, entre outras coisas, a respeito do compromisso

do governador com as políticas públicas. "E tem a orientação do governador João Doria que é,

claro, quando entramos na secretaria, nesse um ano e meio, ele não só pediu como exigiu que

as políticas públicas do Estado cheguem diretamente para as pessoas com deficiência, as mais

vulneráveis, aquelas de baixa renda, aquelas que precisam do poder público", disse. A inserção

teve tom muito positivo para o Governo do Estado.

O impresso MORUMBI NEWS (capital) destacou a instalação, por parte da Prefeitura

de São Paulo, de iluminação em LED na região do Morumbi, e informou que os locais foram

definidos apartk de índices de criminalidade consolidados pela Secretaria de Segurança Pública

do Estado de São Paulo (SSP).

Pontos positivos: A pauta abordada na TV GLOBO (capital), tendo como personagem

principal a secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Célia Leão, que anunciou

cartilha com orientações para evitar crimes contra as mulheres com deficiência, foi positiva ao

Governo de São Paulo do início ao fim. A reportagem deixa claro o compromisso do Governo
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com a proteção das mulheres, em especial deficientes e a preocupação com a acessibilidade dos

canais de denúncia de violência por parte desse público.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Como forma de propagar ainda mais esta notícia de tom otimista, materiais

bem completos e informativos sobre a nova realidade das denúncias de violência devem ser

produzidos e amplamente divulgados.
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19 deiunho de2020

O anúncio sobre o contágio por coronavírus do secretário de Segurança Pública do

Estado de São Paulo foi manchete nos portais EXAME (capital), JOVEM PAN (capital),

ls'l'OÉ ONLINH (capital), þ,S'I'ADÄO (capital), UOL NO'licms (capital) e POLIARQUIA

(Rio de Janeiro), além do impresso JORNAL DE PIRACICABA (Piracicaba). A infecção do

general João Camilo Pires de Campos foi relatada como a segunda entre as pastas do governo

João Doria, após o contágio do secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, que chegou a

ficar internado.

A nova fase de testes para coronavírus entre servidores públicos e populações,

anunciada pelo governador João Doria, foi destaque positivo no portal Gl (capital). "O

governador João Doria também anunciou que os chamados 'testes-pilotos' preveem a testagem

de 2 mil funcionários do Samu na capital paulista, apafür do dia 22 dejunho; e outros 12 mll

funcionários da saúde de Ribeirão Preto, que já começaram a ser testados pelo Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de cidade", relatou o texto.

O impresso MORUMBI NEWS (capital) relatou a volta de bailes funk em meio à

pandemia. Segundo a publicação, moradores do Butantã, Morumbi e região registraram

"pancadão" e aglomeração de pessoas em vias públicas."Nesse período de pandemia, segundo

a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar vem realizando trabalho de conscientizaçäo,

diutumamente, junto à população, por meio de áudios transmitidos pelas viaturas policiais,

informando os riscos da exposição e as medidas de segurança a serem adotadas contra o

coronavírus", infomou a reportagem.

Pontos positivos: A nova fase de testes para a Covid-19 relatada pelo portal Gl reflete

otimismo pela disponibilização de recursos do Governo para a minimização dos impactos da

pandemia.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Divuigar amplamente dados relacionados à aquisição e disponibilizaçáo de

testes paraa Covid-l9 pelos veículos de comunicação é uma importante maneira de demonstrar

o zelo público com a saúde neste momento de crise pandêmica.
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20 dejunho de2020

Nessa data, um sábado, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras de

rádio e TV não veicularam notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Covid-19.

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Não há ações a serem sugeridas.

2ldejunho de2020

Nessa data, um domingo, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e emissoras

de rádio e TV não veicularam notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito da Covid-

19.

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Não há ações a serem sugeridas.
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22 d,ejunho de2020

O impresso ptÁRIO COMERCIAL (capital e Rio de Janeiro) informou a respeito do

diagnóstico do Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) sobre gasto de R$9 milhões sem

licitações em insumos para o combate e prevenção à Covid-19. "De acordo com o tribunal, a

contrataçäo da empresa para aquisição do material toi realizada sem licitação pelo órgão, que

pediu informações antecipadas sobre preços de mercado para decidir sobre o produto. O total

do valor pago foi de R$ 9.161 .100,00", informou o veículo em tom negativo, destacando ainda

que o órgão notificou o secretário da pasta, José Henrique Germann Feneira, com prazo de 30

dias para que as providôncias necessárias sejam adotadas: "Até a publicação desta matéria, a

reportagem não obteve contato com a secretaria".

O impresso MONITOR MERCANTIL (capital) deu destaque à marca de R$ 1 milhão

de infectados em todo o Brasil, com liderança do estado de São Paulo no número de óbitos:

12.232. "No país, este é o quarto dia consecutivo em que há mais de 1,2 mll mortes", noticiou.

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: Em tom alarmista, o impresso DIÁRIO COMERCIAL noticiou neste dia o

gasto de R$9 milhoes sem licitaçöes em insumos para o combate e prevençiio à Covid-19, o

gue, claramente, coloca em cheque a transparência e honestidade das destinações

govefframentais. Além disso, como não se pronunciou sobre o ocorrido, a imagem política ficou

ainda mais comprometida.

Ações sugeridas: Como forma deretrataçáo do fato negativo, o Governo de São Paulo deveria

emitir uma nota apresentando justificativas para os gastos sem licitações.

O portal R7 reporlou o afastamento de policiais militares que asfixiaram jovem no município

de Carapicuíba. "Moradores filmaram o momento exato das agressões. Segundo eles, os

policiais, ao perceberem que estavam sendo gravados, ftzeram ameaças dizendo que os

matariam. O jovem agredido farâ, nesta segunda-feira (22), exame de corpo de delito no IML

(Instituto Médico Legal) de Osasco", informou o site.

A publicação deu ênfase positiva às medidas anunciadas pelo Governo do Estado. "O

governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta segunda-feira (22) que agentes de
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segurança do Estado passarão por um programa de retreinamento no mês de julho. A medida,

divulgada durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, vem após

uma série de episódios envolvendo policiais militares suspeitos de agressões e assassinatos",

relatou, destacando, ainda, fala do governador: "Não há nenhuma condescendência com

violôncia policial, sob qualqucr justificativa. São Paulo tcm 85 mil policiais militarcs c 20 mil
!.

policiais civis. E incompatível com uma polícia bem preparada que uma minoria que representa

menos de |o/o possa comprometer 99Yo de uma polícia séria preparadapara proteger as pessoas

e o patrimônio das pessoas".

Pontos positivos: O portal R7 deu destaque à informação de que o govemador João Doria

exigirá o cumprimento de um programa de treinamento da categoria dos militares, no mês de

julho.

Riscos à imagem: Ocasiões de violência policial como a apresentada hoje pelo portal R7 vêm

sendo noticiadas com frequência pelos veículos midiáticos. Isso descaracteriza o papel protetor

inerente à figura das polícias civil e militar.

Açõcs sugcridas: Pronunciamentos como o realizado neste dia no Palócio dos Bandeirantes

por parte do Governo do Estado são importantes formas de fazerem chegar ao público a

insatisfação e punição quanto às diferentes formas de violência cometidas pelas polícias civil e

militar durante as abordagens.
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23 deiunho de2020

Na esteira das medidas anunciadas pelo Governo do Estado para aredução da violência

policial, após PMs serem flagrados agredindo um jovem em Carapicuíba, o impresso O

GLOBO (Rio de Janeiro) informou que "Jovem é estrangulado em abordagem policial em SP",

relembrando outros casos de violência e informando as medidas anunciadas pelo executivo

Estadual - ponto em que o texto se torna positivo: um programa de reciclagem dos militares

com foco na diminuição da violência.

O impresso FOLHA DA REGIÃO (Araçatuba) também tratou do assunto. "Programa

vai atender coronéis, tenentes-coronéis, majores, capitães e tenentes, iniciando pelo comando

da PM e depois na Academia de Barro Branco", explicou o jornal, que destacou fala do

govemador João Doria: "Este tipo de comportamento é investigado de forma rëryida, objetiva e

justa. Policiais são punidos e afastados em definitivo da corporação". O secretário de Segurança

Pública, Coronal Camilo, também teve uma de suas falas assinaladas: "Não compactuamos com

o erro e cortamos na carne se necessário. Não falamos com orgulho, mas em sinal de

transparência e de rigor nas apurações". Outro veículo a trabalhar a pauta, com o mesmo tom

positivo, foi o portal do JORNAL DE FRANCA (Franca).

Em matéria com tom negativo, o impresso MOGI NEV/S (Mogi das Cruzes) inf'ormou

sobre negativa da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para a entrega do

Batalhão de Ações Especiais de Polícia no município. "Apesar da expectativa da Prefeitura da

cidade, negativa foi confirmada ontem pela SSP", destacou amatéria cujo título foi: "Baep em

Mogi não consta dos planos do Estado para este ano".

Pontos positivos: Como no dia anterior, os jornais O GLOBO (Rio de Janeiro) e JORNAL DE

FRANCA (Franca) informaram que o governador João Doria exigirá o cumprimento de um

programa de retreinamento da categoria dos militares, no mês de julho.

Riscos à imagem: Ocasiões de violência policial como a apresentada hoje pelos jornais O

GLOBO (Rio de Janeiro) e JORNAL DE FRANCA (Franca) vêm sendo noticiadas com

frequência pelos veículos midiáticos. Isso descaracteriza o papel protetor inerente à figura das

polícias civil e militar.
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Ações sugeridas: Pronunciamentos como o realizado ontem no Palácio dos Bandeirantes por

parte do Govemo do Estado são importantes formas de fazerem chegar ao público a insatisfação

e punição quanto às diferentes formas de violência cometidas pelas polícias civil e militar

durante as abordagens.

24 de junho de2020

Nessa data, uma quarta-feira, os veículos de mídia impressa, portais de notícia e

emissoras de rádio e TV não veicularam notícias relevantes, para fins desta análise, a respeito

da Covid-19.

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Ações sugeridas: Não há ações a serem sugeridas.
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25 dejunho de2020

O impresso MORUMBI NEWS (capital) republicou matéria que já havia veiculado no

dia 19 de junho sobre a volta dos "pancadões" de funk na região. Segundo a publicação,

moradores do Butantã, Morumbi e região registraram "pancadão" e aglomeração de pessoas em

vias públicas. "Nesse período de pandemia, segundo a Secretaria de Segurança Pública, a

Polícia Militar vem realizando trabalho de conscientizaçáo, diuturnamente, junto à população,

através de áudios transmitidos pelas viaturas policiais, informando os riscos da exposição e as

medidas de segurança a serem adotadas contra o coronavírus", informou a repoftagem. Também

reproduziram a matéria os jornais SÄ,O PAULO NEWS (capital), JORNAL DO BUTANTÄ

(capital) e GAZETA DE PINHEIROS (capital).

Pontos positivos: O destaque à conduta da Polícia Militar na conscientização pública por meio

de áudios transmitidos pelas viaturas policiais foi positivo para a visão protefora da corporação

militar.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Ações sugeridas: Hnviar à imprensa release textual com a descrição das práticas adotadas pela

Polícia Militar e por demais órgãos públicos no combate à pandemia do coronavírus podem ser

favoráveis à imagem da corporação.
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26 de junho de2020

O impresso JORNAL DE ITATIBA (Itatiba) publicou sobre a iniciativa do Governo de

São Paulo paraa diminuição da violência policial, a exemplo de veículos que fizeram o mesmo,

alguns dias antes, com o mesmo tom positivo. "'l'anto o secretário-executivo como o governador

reforçaram o rigor nas investigações sobre casos de má conduta policial ou uso excessivo da

força durante ocorrências", destacou.

O portal da GAZETA DE VOTORANTIM (Votorantim) reportou uma pesquisa

realizada entre a Fecap e a empresa Tracker, a pafür de dados da Secretaria de Segurança

Pública, que teria mostrado "queda significativa no número de ocorrências de roubos e furtos

de veículos no estado de São Paulo em abril e também no primeiro quadrimestre do ano". Como

em geral tem ocorrido nas publicações a respeito da diminuição da criminalidade, o veículo

ponderou que o grande motivador talvez seja a pandemia da Covid-l9, visão compartilhada

pelo coordenador do Núcleo de Pesquisa da Fecap, Erivaldo Costa Vieira. "Com o decreto de

quarentena no estado de SP, desde março de 2020, o movimento nas ruas reduziu

substancialmente, o que levou também a uma menor oportunidade para o criminoso cometer

roubos e furtos", afirmou Vieiraà reportagem.

Pontos positivos: O JORNAL DE ITATIBA reforçou o compromisso do Governo de São Paulo

com duras investigações para os casos de má conduta policial. E também o portal GAZETA

DE VOTORANTIM (Votorantim) mostrou queda significativa no número de ocorrências de

roubos e furtos de veículos no estado de São Paulo em abril como possível consequência do

isolamento social.

Riscos à imagem: Apesar do Governo se comprometer a tratar com rigidez os casos de

violência policial, amatéria do JORNAL DE ITATIBA apresenta dados alarmantes sobre essa

realidade cruel do meio policial. Da mesma forma, no caso da notícia veiculada pelo GAZETA

DE VOTORANTIM, apesar de se falar sobre queda no número de crimes, essa atribuição se

deu, provavelmente, pelo isolamento provocado pela pandemia, o que também é polêmico pelo

fechamento do comércio.
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Ações sugeridas: Apresentar à imprensa por meio de releases textuais informações que

assegurem o compromisso do Governo de SP com as investigações de violência policial e

também com a contenção da pandemia.
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27 dejunho de2020

O portal do DIARiO DO GRANDE ABC (Santo André) veiculou matéria negativa

sobre o aumento da violência policial em 4660/o na região. "A letalidade policial disparou

durante a pandemia de Covid-l9 no Grande AtsC. l)ados da SSP (Secretaria da Segurança

Pública) do Estado de São Paulo tabulados pelo Diário mostram que, entre os dias 23 de março

(início da quarentena) e 30 de maio, foram registradas 17 mortes em decorrôncia de confronto

com a polícia. No mesmo período do ano passado foram apenas três, aumento de 466%o. Os

dados incluem as ocorrências com policiais civis e militares", informou.

Na sequência, o veículo deu destaque para as ações do governo estadual diante do fato.

"Com o objetivo de reduzir a violência nas ruas e também a letalidade policial, agravada desde

o início da pandemia, o Governo do Estado de São Paulo anunciou durante a semana que vai

iniciar na quafta-feira um programa especial de treinamento para todos os integrantes da Polícia

Militar."

Em Jundiaí, o impresso JORNAL DE JUNDIAÍ ressaltou que a "Covid-19 mata 12

vezes mais que o trânsito". Segundo o jornal, apenas em maio, "75 pessoas morreram em

decorrência da Covid-19 em Jundiaí".8 completou: "A doença matou 12vezes mais do que o

trânsito (seis pessoas) no mesmo período. A proporção é ainda maior se levarmos em conta que,

em maio, só houve um latrocínio na cidade. Até hoje, 167 jundiaienses perderam suas vidas

para o novo coronavírus". A jornalistaMétrciaMazzei ouviu o professor emérito da Faculdade

de Medicina de Jundiaí (FMJ), Roberto Focaccia, que fez críticas ao plano de

contingenciamento do governo de São Paulo. "A China só flexibilizou com 0,3 de contágio de

uma pessoa a outras. A Alemanha com 0,7 . O Brasil está acima de 1,5. Um escândalo !", disse.

Os impressos O OUVIDOR (Santa Isabel) e JORNAL ATOS (Lorena) trataram dos

números da violência no contexto da pandemia de coronavírus. Enquanto O OUVIDOR trouxe

a pesquisa realizadapela Fecap (em parceria com a empresa Tracker) para informar a queda no

roubo e fuilo de veículos em todo o estado de São Paulo, o JORNAL ATOS falou do aumento

no número de assassinados em seu respectivo município, a partir de estatísticas divulgadas pela

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. "Região Metropolitana do Vale segue

como a mais violenta do interior, mesmo com redução de atividades."
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Pontos positivos: Divulgação do anúncio do Govemo de São Paulo de que iniciará um

programa especial de treinamento para todos os integrantes da Polícia Militar para conter os

casos de violência policial.

Riscos à imagem: A decisão do Covemo estadual de flexibilizat as medidas de isolamerfo

social estando ataxa de transmissão da Covid-19 em 1,5, em comparação aos índices adotados

em outros países (muito abaixo de 1).

Ações sugeridas: Vídeo release dos treinamentos de PM's com foco na contenção dos casos

de violência policial e divulgação para os principais veículos de imprensa do país.
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28 dejunho de2020

O impresso O GLOBO (Rio de Janeiro) voltou à cargaparatratar da violência policial

em São Paulo. "OuviDoria de São Paulo recebeu quase 6 mil denúncias de violência policial

em 2019", inf'ormou já na manchete. "Aos l7 anos, Gabriela 'l'alhatbrro entienta a quarentena

com ansiedade. Ela perdeu a visão do olho esquerdo em novembro do ano passado, atingida

por uma bala de borracha disparada por um policial militar. O olho da adolescente foi alvejado

na madrugada de 10 de novembro de 2079, um domingo, depois que a polícia dispersou uma

multidão de jovens que aguardavam por um baile funk em Guaianases, na ZonaLeste de São

Paulo", introduziu. "A Secretaria de Segurança Pública informou apenas que os casos de

Gabriela Talhaferro e dos irmãos Gabriel estão sendo investigados pelas polícias Civil e Militar.

A OuviDoria das polícias informou que acompanha as denúncias."

O impresso A CIDADE (Ubatuba) também tratou da redução no número de roubos e

furtos de veículos no estado, diagnosticada por pesquisa realizada pela Fecap em parceria com

a empresa Tracker.

Pontos positivos: A redução no número de furtos e roubos de veículos em São Paulo

apresentada no jornal A CIDADE (Ubatuba) é de tom positivo para o Governo Estadual.

Riscos à imagem: A excessiva violência policial é fato negativo mostrado em matéria do O

GLOBO (Rio de Janeiro). O caso de uma garota que, em 2019, ficou cega após um episódio de

violência policial agrava ainda mais o tom opositor da matéria.

Ações sugeridas: A produção de release explicativo e com tom bastante amistoso, ressaltando

o compromisso do Governo com a garanlia da segurança de toda a população e a não acertaçáo

de violência policial, deve ser um bom caminho para que o Governo mostre à população seu

empenho com relação à proteção e integridade de todos.
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29 d,ejunho de2020

A manifestação de um grupo de aprovados em 2017 em concurso público da Polícia

Civil, em frente ao Palácio dos Bandeirantes, foi destaque na rádio CBN (capital). "Um

levantarnento do Sindicato dos Delegados mostra que entre 13 e 14 mil policiais precisariam

ser contratados, o que mostra um grande déficit na Polícia Civil. (...) No protesto, as pessoas

estavam de máscara e roupas pretas, para mostrar luto pela não convocação. A gente já acionou

a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e aguarda resposta", informou a repórter Vitória

Bel.

Os portais UOL NOTÍChS (capital) e TERRA (capital) reproduziram matéria

distribuída pela emissora alemã Deutsche V/elle a respeito de dados que mostrariam um

crescimento do neonazismo no Brasil. "Cenário é visto em denúncias recebidas por ONGs,

registros em delegacia especializada de São Paulo e pesquisa de antropóloga. Especialistas

veem gestos do govemo Bolsonaro como gatilho para aumento do extremismo", noticiou.

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Riscos à imagem: A demora na convocação de pessoas aprovadas há 4 anos em concurso

público da Polícia Civil foi motivo de protesto neste dia. Para completar a situação alarmante,

amatéria apresenta um levantamento do Sindicato dos Delegados que mostra que entre 13 e 14

mil policiais precisariam ser contratados para que não houvesse um grande déficit na

cotporação.

Ações sugeridas: Caberia, neste caso, a emissão de uma nota oficial do Governo do Estado

informando sobre os motivos pelos quais a convocação dos concursados não pode ser feita no

momento e como se dará o plano para essa convocação no futuro.
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30 dejunho de2020

As versões impressa e on-line do jornal FOLHA DA REGLÃ.O (Araçatuba) noticiaram

o teste positivo para coronavírus entre quatro policiais civis no município. "Quatro policiais

civis de Araçatuba estão afastados das funçoes após confirmaçäo de contaminaçäo pela Covid-

i9. Com o objetivo de reduzir os riscos entre a população e também funcionários do plantão

policial, que é um ambiente fechado com grande circulação de pessoas, o delegado Getúlio

Silvio Nardo pede para que a população opte pela delegacia eletrônica e procure o plantão

policial apenas em casos de urgência", alertou o veículo. "O delegado lembra que o plantão

policial funciona 24 horas para registros de ocorrências. No entanto, a própria Secretaria de

Segurança Pública tem recomendações para que boletins de oconências sem gravidade sejam

registrados pela delegacia eletrônica, com acesso disponível em destaque no site

www.policiacivil. sp. eov.br. "

O impresso JORNAL DEBATE (Lins) também tratou da redução no número de roubos

e furtos de veículos no estado, diagnosticada por pesquisa realizadapela Fecap em parceria com

a empresa Tracker. Também tratando de estatísticas sobre violência, o JORNAL DE ITATIBA

(Itatiba) informou sobre o aumento de homicídios nos cinco primeiros meses de pandemia e

queda nos demais focos de criminalidade, segundo estatísticas da Secretaria de Segurança

Pública.

Na rádio BANDEIRANTES (capital), durante os destaques do programa O E da Coisa,

Reinaldo Azevedo recomendou ftrmeza nas apurações envolvendo policiais militares e

violência policial. O tom do comentário, breve, foi neutro.

Pontos positivos: A criação e a defesa da delegacia virtual são positivos para ajudar as pessoas

que precisam registrar boletins de ocorrência e não se sentem seguras parafu presencialmente a

uma delegacia.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Ações sugeridas: É recomendável que o Governo Estadual invista em campanhas publicitárias

que incitem a comodidade de ul.rlizar a delegacia eletrônica paru fazer seus registros,

especialmente durante a pandemia. As campanhas educativas devem ser destacar, sobretudo,

os tipos de crimes que podem ser registrados de forma online e aqueles - de complexidade mais

grave - que devem continuar sendo levados à polícia presencialmente.
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Belo Horizonte, 09 de fevereiro de202l

À Comissão Permanente de Licitação

Prezados senhores,

Como nossos cordiais cumprimentos, apresentamos o nosso corpo profissional que estará à

disposição dessa Administraçáo para execução de um futuro contrato. Trata-se de equipe

altamente qualificada, experiente e apta para executar com qualidade e eficiência as ações de

Comunicação / Assessoria de Imprensa que compõem o objeto desta licitação.

Atenciosamente,

al
Vivaldo Ramos Filho
cPF 447.924.926-s3

Diretor de Contratos e Licitações
Partners Comunicação Integrada LTDA

CNPJ: 03.958.504/000 1 -07
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Um novo jeito
de pensar efazer
comunicação
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Desde que a vida passou a ser pautada pela informação instantânea - aqui, agora, em

qualquer lugar e para todo mundo -, as coisas deixaram de ser como era antes. Neste mundo

fluido, a comunicação é uma boa companheira de travessia. Ela é atitude. Valor. É a que alefta

e resguarda. A que sai em busca do outro (pessoas, organizaçöes, marcas, consumidores,

parceiros). A linguagem é o jeito como fazemos tudo isso acontecer. De um jeito novo, acada

Pioneirismo e Inovação

Fundada em 1994, a Partners foi criada para oferecer serviços integrados de

comunicação numa época em que não se falava nisso. Ao longo dos anos, a agência

desenvolveu e aperfeiçoou soluções completas de comunicação, como planejamento

estratégico, gestäo de crise de imagem, assessoria de imprensa, análise de mídia, auditoria de

imagem, comunicação digital (redes sociais, blogs, conteúdos para a web), web design

(desenvolvimento de sites, landing pages e aplicativos), branding, pesquisas e diagnósticos,

media training, criação de matcas, identidades visuais, publicações, campanhas institucionais,

folders e cafiilhas, merchandising, eventos, promoções, marketing digital, dentre outros.

Atributos Partners

A Partners tem um jeito de ser, pensar e criar que é só dela. Conhecimento

multifacetado, profissionais multidisciplinares, abordagens integradas e cruzadas, linguagens e

soluções customizadas, feitas sob medida parucadacliente, e estratégias variadas potencializam

os resultados das empresas e instituições, gerando inovação, visibilidade e competitividade. A

agência atende, hoje, uma diversidade de clientes públicos e privados, de segmentos variados,

como govemo, energia, turismo, esportes, entidades de classe, terceiro setor, construção civil,

tecnologia, afte, entretenimento, aviaçáo, cultuta, finanças, jurídico, imobiliário, arquitetura,

saneamento, saúde e educação. Essa experiência sólida, ampla e verificável está sempre a

serviço de clientes e parceiros. Competência, compromisso, responsabilidade, criatividad", .,a_.

excelência e outros atributos estão incorporados ao jeito Partners de ser e agfu.
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"A inovação não está relacionada a ver o mundo como ele é, mas como poderia ser. Tem a ver

com explorar 'problemas capciosos' cujas soluções não podem ser encontradas na experiência

passada ou comprovada por dado". Roger Msrtin

O que toma a Partners uma agência de comunicação reconhecida por seus clientes? Ningrrém

se transforma em uma empresa respeitada de um diapara o outro, como num passe de mágica.

Reputação é conquista. É a atitude que move e transforma. Por isso, a agencia aposta em

diferenciais para implantar seu jeito de trabalhar.

Serviços de
comunrca ç40!

I
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Assessoria de Imprensa

A Partners atua como ponte para as marcas construírem um relacionamento sólido e

transparente com a mídia - público fundamental para o cliente se posicionar estrategicamente

no mercado. Os assessores mapeiam e monitoram profissionais referências de

imprensa, formadores de opinião e influenciadores digitais, com foco na busca de resultados,

gerenciando eventuais gargalos, blindando as marcas e garantindo uma reputação positiva dos

negócios. O mailing de imprensa da agência, atualizado semanalmente, abrange mais de 60 mil

jornalistas em todo o Brasil e 16 mil veículos de comunicação.

Para as ações de assessoria de imprensa, a agencia utiliza, também, a integração dos conteúdos

informativos em diversos formatos, abrangendo as mais variadas mídias. Podcasts,

infográficos, áudio releases, vídeos. Todas estas ferramentas, dentre outras, são utilizadas a fim

de se obter uma comunicação mais eficiente ao abranger um público que está em constante

mudança.
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Comunicação Interna

Ideias, estratégias, planejamento e ações direcionadas mantêm o público interno informado,

participativo e motivado. Eventos, ações de desenvolvimento humano e gestão de canais de

comunicação (como informativos, tclevisão coqrorativa e intranet) são algrrmas ferramentas

assefiivas no alinhamento da cultura organizacional. A Partners tem ampla experiência em

comunicação interna de grandes empresas, como o Hospital Lifecenter, em Belo Horizonte,

com mais de mil empregados diretos e 1.200 indiretos; a Companhia de Saneamento de Minas

Gerais (Copasa), com mais de 11 mil funcionários; e a Companhia Energética de Minas Gerais

(Cemig), com cerca de 8.000 empregados e colaboradores em vários Estados brasileiros e no

Chile e na Refinaria Gabriel Passos, da Petrobras, com 3.000 empregados diretos e 3.000

indiretos.

Comunicação Digital

Presença digital é mais do que um perfil nas redes sociais ou em um site. Engloba a gestão da

reputação e da imagem nos diversos ambientes da rede. A Partners atua no planejamento e no

desenvolvimento de site, hotsite, Ianding page, informativo on-line, newsletter, e-mail

marketing e aplicativo. Desenvolve ainda a consciência digital do cliente por meio dos

seguintes princípios:

Planejamento e resultado: monitoramento de mídias digitais, análise de menções e canais

prioritários, análise de reputação e conjuntura, avaliação quantitativa e qualitativa de presença

nas plataformas de mídias sociais.

Engajamento: posicionamento de princípios e valores com os stakeholders no mundo digital.

Relacionamento: ativação de perfis sociais, definição de persona, SAC 3.0, social listening e

mapeamento e relacionamento com influenciadores digitais (como blogueiros, youtubers e

outras personalidades).

Conteúdo qualificado: criação de textos, campanhas, projetos editoriais, manuais e diretrizes,

vídeos, infográficos animados, gifs e podcasts para diversas plataformas, além de planejamento

e gestão de mídia patrocinada.

Atuação multidisciplinar: equipe composta por profissionais de atendimento, planejamento,

conteúdo e engajamento, criação, programação e monitoramento com foco na reputação do 
-c\
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cliente e na obtenção dos resultados planejados.
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Produção Audiovisual

Cadavez mais empresas e instituições estão investindo em produções audiovisuais, educando

os usuários a consumirem esse tipo de comunicação. Por acreditar que os formatos em

audiovisual são capazes de transmitir uma mensagem de forma rë+pida, clara e engqadorc, a

Partners Comunicação Pro Business investe, cada vez mais, na oferta desses produtos para os

seus clientes. Somos, hoje, uma agência que produz peças de comunicação criativas e animadas.

Com uma equipe multidisciplinar, oferecemos soluções em design, fotografia e audiovisual. A

nossa empresa possui expertise na produção de programas de televisão, captaçáo de imagens

externas, criação de vinhetas, roteiros, infográficos animados, vídeos institucionais,

depoimentos, documentários, videocolagens, videorrepoftagem, animações, webinars, lives,

videosrreleases, podcasts, entre outros

Comunicação Socioambiental

O diálogo e o relacionamento com stakeholders são práticas de comunicação organizacional

reconhecidas pelo mercado como fundamentais para implementar a responsabilidade social e

promover a sustentabilidade. Nosso papel é desenvolver ações e ferramentas capazes de

estreitar a relação das organizações com as comunidades impactadas por sua presença, com

outras instituições locais, com o poder público e com as lideranças comunitátias. Utilizando

informações claras e acessíveis, estimulamos a consci enlização das pessoas, a educação para as

questões que permeiam essa relação, a capacitação e o fomento de parcerias que encontrem

soluções paru a transformação da sociedade.

Serviços Editoriais

A equipe de produção de conteúdo da Partners conta com jornalistas, revisores e designers

gráficos capacitados para a realizaçáo de projetos gráficos e editoriais de veículos de

comunicação interna e externa, como jornal, revista, boletim, newsletter, e-mail marketing, site,

hotsite, dentre outros. O núcleo é responsável ainda pela redação de artigos, ghost-writer,

discursos, roteiros para eventos, relatórios de adminislraçáo, carlilhas e manuais. A equipe foi

responsável pelo projeto gráfico e editorial, produção de matérias, coberturas fotográficas,

edição/revisão de textos e impressão dos informativos da Associação dos Empregados da

Copasa (Aeco), com tiragem de 6.000 exemplares, e do Conselho Regional de Administração

de Minas Gerais (CRA-MG), com tiragem de 45 mil exemplares.
..._ç
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Análise De Mídia e Tendências

A Partners monitora publicações impressas, veiculações nas rádios e nos canais de TV abertos

e pagos, além do ambiente web - incluindo blogs e redes sociais. A agência fornece,

diariamente, clipping e monitoramento de redes sociais dos principais veículos de comunicação

estratégicos para o cliente regional, nacional e/ou internacional. Estão previstos também alertas

para situações de crise ou viralizaçáo de temas de interesse do cliente. Os dados são base para

o desenvolvimento da análise de mídia (diária ou semanal) e da diagnose (mensal) sobre o

impacto das ações de comunicação do cliente no relacionamento com imprensa, formadores de

opinião e influenciadores digitais. Esse documento tem como objetivo constatar tendências e

propor o alinhamento de estratégias.

Auditoria de imagem

Instrumento valioso para a construção da reputação e ampliação do market share, a auditoria de

imagem permite, dentre outras informações gerenciais, avaliar a imagem projetada pelo cliente

com seus stakeholders nas mídias tradicionais e sociais instantaneamente. Tem como objetivo

identificar possíveis riscos e oportunidades e orientar a Assessoria de Comunicação Social em

ações de contingência de crises. Com metodologia própria, os profissionais da Partners fazem

a gestão da comunicação com base num relatório gerencial, permitindo que a equipe atue de

forma rápida, precisa e direcionada nos gargalos de comunicação detectados pela auditoria de

imagem.

Consultoria e planejamento

O Planejamento Estratégico na Comunicação é o documento que identifica, por meio da análise

SWOT, os pontos fortes e os fracos, as ameaças e as oportunidades do cliente. Estabelece

objetivos, estratégias, planos de ação por stakeholder, metas e resultados com base na

disseminação da missão, visão e valores da empresa ou instituição. Em sintonia com uma

consultoria permanente, esse planejamento permite à Partners orientar aatuação do cliente em

determinado contexto, propondo iniciativas, mensurando os resultados alcançados, corrigindo

rotas e justificando a alocação de recursos e profissionais para fortalecer a imagem e a

credibilidade da instituição.
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Gerenciamento de crise

Especializada em reputação e imagem, a Partners tem larga experiência na gestão de crises de

grandes corporações. Trabalhamos na prevenção e antecipação de cenários de riscos e no

contingenciamento da propagação de informações danosas no ambiente on-line e off-line,

Gerenciamos situações sensíveis em empresas, como TAM Linhas Aéreas, DNA Propaganda,

Usina Hidrelétrica de Aimorés, Abrasel Nacional, Ministério daFazenda. Cemig, Ministério da

Economia, Copasa, dentre outros.

Planejamento e gestão de mídia patrocinada

Versátil e dinâmica, a produção editorial transita tanto por formatos impressos quanto por

plataformas do ambiente digital. Do diagnóstico da melhor estratégia de conteúdo à entrega

final, nossa equipe é especializada na elaboração de projetos editoriais, gráficos, produção de

conteúdo, coberturas jornalísticas e institucionais, registros fotográficos, edição, diagramação

e vídeo.

Relações Públicas

A Partners planeja e executa estratégias e ações para estreitar o relacionamento das empresas

com seus stakeholders. Encontros, organização de workshops, cerimonial, seminários e eventos

são algumas delas. A Partners foi responsável pelo cerimonial dos ministérios da Fazenda e do

Trabalho. Também são feitas ações de relacionamento com jornalistas de veículos e com os

chamados "promotores de notícias" - aqueles que influenciam as decisões de pauta da

imprensa. São organizados ainda fampress, eventos, encontros personalizados e políticas de

brindes, de acordo com a necessidade do cliente. Ações de relacionamento com a comunidade

e com os públicos especiais são outras das especialidades daagëncia, que tem cases de sucesso

na ârea, como no atendimento à Cemig, à Usina Hidrelétrica de Aimorés, à Eletrobras/Furnas

e com os quilombolas, em Brumadinho (MG), e os índios Krenak, em Aimorés (MG).

Treinamento

A Partners fazapreparação de porta-vozes para o atendimento à imprensa e apresenta ao cliente

técnicas de entrevista por meio de media training; expressão oral e corporal; workshops para a

preparação de equipes, alinhamento de linguagem e unificação de discursos; assessoria de moda

e estilo; e elaboração de questionários de perguntas e respostas (Q&A). Essas são ações

imprescindíveis para uma boa interlocução com a mídia. 
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RELAÇÃO NOMINAL DOS PRINCIPAIS CLIENTES

Desde 1994, os profissionais da Partners têm ajudado seus clientes a enfrentarem os desafios

de um mercado em perrnanente mudança. Pequenas, médias ou grandes, as empÍesas encontram

na Paftners uma sólida base de conhecimentos em comunicação e soluções inovadoras para

vencer dificuldades e avançar com segurança no mercado.
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Agência Nacional do
Petróleo e Gás (ANP)

Comissão de Valores
Mobiliários (CVM -

cvM 008)

Tribunal Regional
Eleitoral do Pará

Serviços técnicos
especializados de

manutenção, organização
e atualÞação diária do
Sistenra de t,egislaçâo.

Serviços técnicos
especializados em assessoria

cle imprensa. assessoria de

cornunicação. consultoria.
análise editorial" análise
de riscos de inragen-r e

planejamento estratégico de

cornunicação.

Prestação de serviços
especializados em

comunicação para divulgação
das atividarJes, por meio da

rnídia impressa, vídeodifusâo,
radiodifusão e internet,
produzindo textos para

distribuição interna e aos

veiculos de comunicação.

Desde 201 I

Desde 20 I 5

A agência outorga autorizações para as

atividades do seto¡ promove licitações
e assina contratos, sempre em nonre

da União. Por finr. a ANP lâmbém
fiscaliza. Ela faz cumprir as normas de
fornra direta ou por meio de convênios
conr órgãos públicos. A agência regula

nrais de I l0 rnil empresas. Nesse grupo,
estão as que prospectam petróleo e

gás natural nas bacias sedimentares
do Brasil e também as responsáveis

por entregar os combustíveis e demais
insumos ao consumidor final.

Na sede do TER-PA, estão as l0
zonas eleitorais e. no irrterior, são

90 zonas eleitorais pelas cidades do
estado. A conrposição do Tribunal
ho.ie conta com nrentbros efètivos,
membros substitutos, Ministério

Público Eleitoral e frequência nrensal.
Essa é a configuração do tribunal.

Autarquia vinculada ao Ministério de Minas e

Energia (l\{ME). a agência foi criada pela l,ei
n' 9.478, de agosto de 1997 , a chanrada l-ei do

Petróleo - a mesma que pemritiu a outras etnprcsas
dividirem o mercado de exploração e refino do

insumo. antes restrito à Petrobras.

A CVM fb: criada em 7 de dezembro de 1976
pela Lei 6.385/76. com o objetivo de lìscaliza¡.

normatizar, disciplinar e desenvolver o
mercado de valores mobiliários no Brasil. Em
201 3, a Autarquia rel'ormulou sua estratégia

institucional e lançou o seu atual planejamento
estratégico, reafì mando valores e propósitos.

e defininlo os objetivos estratégicos com
projeção para2023.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do l,ará
teve sua ins:alação efetivada uo dia ó dejunho

de 1945, na cidade de Belém. capital do Pará. Na
primeira sessão do TRE-PA. foi nomeada uma

comissão para dividir a região èm zonas eleitorais.
Em 5 de n:arço de I 97ó. a nloderna obra do

edificio-sed: do Tribunal Regional do Pa¡á foi
inaugurada" permitindo assint o inicio do processo

de emancipação nraterial da Justiça Eleitoral.

A Agência Nacional de Saúrde Suplenentar
(ANS) e uma autarquia especíal, vinculada
ao Ministério da Saírde, responsár'el pela
regulação dos planos de saúde privados

enl tod,) o território nacional. Cliada pela
Lei n" 9.961. de 28 dejaneiro de 2000.
a agência tem a missão de promover a

defèsa Jo interesse público na assistôncia
suplementar à saúde, regular as operadoras

setoriais - inclusive quanto às suas

relações com prestadores e consumidores

- e con:ribr"rir para o desenvolvimento das

ações de saúrde no país.

a- Tribu¡âl Rêgional

.t'

ffruvs
Serviços de comunicação

corporal.iva. incluindo assessoria
de inrprr'nse e conrrrnicaçiro

digital.

Agência Nacional de

Saúde (ANS)

Desde 2019

Desde 2017

A Agência Nacional de Saúde
Suplementar possui sede no Rio

de .lnnciro e nricleos que ol'creccrn
atendinlento presencial em l2

cidades (Rio de Janeiro. São Paulo.
Ribeirão Preto, Brasília, Belém.

Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba.
Fortaleza, Porto Alegre. Recifè
e Salvador), abrangendo todas
as regiões do país. Atualmente,

cabe à ANS regular um mercado
cornposto por 743 operadoras

ativas que atender¡ a 
,l8,2 

rnil
planos ativos de saúde.

Sediada no Rio de .laneiro. a CVM é

uma autarquiâ federal. vinculada ao

Min.istério da Econorria, responsável
pela regulação do mercado de valores

nobilihrios no Brasil.
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Andrade Silva
Advogados

Ministério da Justiça
(MJ)

Serviços de assessoria de
inrprensa e relacionamento

com a midia

Serviços auxiliares. acessórios

e instnlmentais às atividades
de assessoría de inrprensr¡

planejamento de comunicaçðo
e relações públicas, envolvendo

os serviços de clipping,
auditoria de imagem, media

training, fotografi a, atendimento
à irnprensa, produção de

conteúdo escrito e audiovisual,
ações de relacionanrento
em arnbientes digitais,

planejamento e realização de
entrevistas coletivas.

Desde 201 ó

Desde 20 I 9

O escritório Andrade Silva
Advogados atua há 20 anos conr

Direito Empresarial. tern unidades
em Minas Gerais, Brasília e São

Paulo, e atende clientes de pequeno,

médio e grande portes por todo o
país. O escritório é recorrhecido pela
qualidade e boas práticas de gestão

adotadas intenramente e no trabalho
desenvolvido para o meio corporativo.

Criado coln o objetivo de oferecer soluções
jurídicas personalizadas nas áreas de Direito

Tributário, Societário, Cível, Trabalhista,
Corrsurnerista, de Reestruturação e Recuperação

de Empresas. Ambiental, Energia e Startup &
lnovação, o escritório contâ com uma equipe

multidisciplinar. Em 2019, ganhou o segundo lugar
no Prêmio de Inovação enr Gestão de Escritórios

de Advocacia- da OAI]/DF. que reconhece as boas
pniticas de gestão e a inovação na aclvocacia do

Distrito F-ederal.

l/ CARÏOHIOS OE

PROTEST(}@
III$TI'fllTO !E PROIESTO - IEPTB

ÏRE_ALAGOAS

EPÀTRIAAMADA

.,""Ji.i#ffi u*Pßâs!t

Principais realizações do MJ foram:
Secretaria Nacional de Polílicas sobre
Drogas, Secretaria Nacional de Jusfiça,

Secretaria Nacional do Consumidor,
Arquivo Nacional e Comissão de Anistia.

I ntemacionahnanle, tem parceria com
Mercosul, OEA, ONU, ClA, CND, Cicad,
LTNODC e projetos de cooperação técnica
com PNIID e Copolad II. Ern núnreros.

o MJ possui 2.394 agentes públicos
capacitados no combate à corrupção
o lavagem de dinheiro, 9. l6ó pessoas

capacitadas em defesa do consumidor,
7. I l2 obras audiovisuais classiûcadas e

laboratórios de tecnologia contra lavagenr
de dinheiro.

O príncipe regente D. Pedro, em decreto
refèrendado por José Bonifácio de And¡ada e

Silva, criou a Secreltria de Estado de Negócios da

Justiça. com nomeação do ministro Caetano Pinto.
que der.r iníci¡ à história do Ministério da Justiça

em 3 dejulho de 1822.

Serviços de produção de
rrraterial jornal ístico. capt¿rçào

de eventos institr¡cionais,
produção de progralnas

-iornalísticos e chalnadas
institucionais. produção.

veiculação e distribuição de
conteúdos ar-rdiovisuais no poftal

do Judiciár'io. ern emissoras

conveniadas e nas redes sociais.

!

Trinbunal de Justiça do
Alagoas (TJ-AL)

Serviços de assessoria de

inprensa e relacionamento
com a mídia.

Cartório de Protestos de

Minas Gerais

Desde 201 6

Desde 201 6

O índice de prodLrtividade do Tribunal cle

Justiça de Alagoas (Ti-AL). especificanrente
no segundo gratr. lòr o scgtrndo maior elrl.re

os I 2 tribunais de pequeno porle do Brasil.
com média de 1.8 rnil processos baixados
por desernbargador, em 20 I 7. O dado foi

mostrado na.lustiça, em nilureros divulgados
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Quando se considera a Jr"rstiça alagoana
conlo unì todo, primeiro e segundo graus,
o relatório mostla o estado er¡ sexto lugar
quarìto a prodLrtrvidede- corr o qLrantitativo

de 1 .223 casos baixaclos por rnagistrado.

O ìnstituto de Protesto-MG é uma
sociedade civil. sem fins lucrativos,

que congrega todos os cartór'ios

de protesto e oficios de registro cle

distribuição de Minas Gerais e é a

única entidade representativa dos

tabeliães de protesto do estado.

Após a Proclamação da República, no ano de

1889, a C,¡nstituição Estadual, promulgada
ern ll de.junho de 1891, previu a necessidade

de criação da Cofte de .fustiça estadual. Mas
foi apenas no atìo seguinte - cont a prinreira
Lei de Organização Jucliciária da Justiça do

Estado. estabelecida ern l2 de nraio de 1892 -
que a Corte alagoana foi criada, rccebendo o

nc,nìe de Tribr¡nal Superior.

Fundado em 2003. o instituto é refèrência
ern Minas Gelais quando o assunto é receber

dívidas por meio do protesto. A entidade
possui urni, equipe rnLrltidisciplinar e trabalha

parâ tornar o protesto extrajudicial mais
simples, acessível, eficiente e seguro.
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N5
Superior Tribunal de

Justiça (STI)

Associação Mineira de

Reabilitação

Tribunal Regional
Eleitoral do Piauí

Comapanhia
Maranhense de Gás

- GASMAR

Tribuanal Regional do
Trabalho da 8'Região

Sohrção de monitoramento
on-line e em tempo real da
presença n¿rs redes sociais,

blogs e foruns de discussão na
¡nternet.

Assessoria de imprensa e criação
de conteúdo pala redes sociais.

Serviços de operação de

equipamentos
eletroacústicos, de

videoconferência, nrultimldia e
produção de rnaterial gravado

do TRE-PI.

Assessoria de imprensa e
comunicação corporativa.

Serviços de apoio técnico na

área de comunicação social.
com especialidade em
jornalismo e designer.

De 2017 a 2019

Desde 20 I I

2018 a2019

2018 a 2019

Desde 2019

Sua sede é no conjunto arquítelônico
do STJ, localizada na cidade de

Brasília. Sua inarguração foi rpalizada
na dia22 dejunho de 1995.

AAMR possui atendimento a Belo
Horizonte e a rnais 22 municípios da

Região Mehopolitana. Possui 200
integrantes e. por meio de doações. é

possível realizar as ações que atendem
aproximadamente 500 crianças e

adolescentes com defi ciência fisica.

A sede do Tribuual Regional Eleitorâl
do Piauí está localizada na cidade de
Teresina- No rotal, o TRE do Piaul

possui 98 zonæ eleitorais.

A Companhia Maranhense de Gás
(GASMAR) possui sede em São Luís/

MA, atua na operação do Sistenra

de Distlibuição de Gás Natural
(SDGN 1) do cornplexo Termoelétrico

do Parnaíba em Santo Antônio dos

Lopes/MA.

A Justiça do Trabalbo possui atualmente
791 servidores na sede e 501 fora dela,

totalizando 1.292 funcioná¡ios.

O STJ foì criado pela Constituição Federal
de 1988, em qrrc sua função é unifonnizar a

interpretação da lei federal em todo o país. Como
suas decisões afetam o cotidìano das pessoas,

ficou conhecido como "Tribunat da Cidadania".
Anteriorme¡te, foi Tribunal Federal de Recursos

(TFR).

Criada ern 1964, a AMR é uma organização não
governanrental. sern fins lucrativos, que teln
a missão de reabilitar crianças e adolescentes

carentes corn deficiência fisica. A AMR é

referêrcia no estado de Minas Gerais.

O Tribunal Regional Eleitoral (TER) do Piauí teve
sua instalação efetivada no dia 7 de junho de I 945,

no mesmo pédio do Tribunal de Apelação do
Estado, onde âtualmente é o Museu do Piauí.

A Companhia Maranhense de Gás (CASMAR)
é uma ernpresa de economia nrista. criada pelas

Leis Estaduais n' 7 .59512001 e Lei n" I 0l I 8

de l5l07l2ïl4,jr.rnto com a Tennogás S/A e a

Caspetro. TenJo concessão para exploração, corn
exclusividade, de distribuição e comercialização

de gás canalizado no Maranhão.

A origem da F Região Trabalhista remonta o ano

de l94l. Nesse período, havia dtras Juntas de

Conciliação e Julgamento, em Manaus e Belém
(sede), corn jurisdição sobre toda a Amazônia

(Panl, Amapá, Amazonâs. Roraim4 Guaporé e
Acre), Em 1981. surgiu o TRT da llu Região
(Amazonas e Roraima), sediado em Manaus.

por desmembramento da 8n Região. Em 198ó, fbi
fundado o TRT da l4a Região (Rondônia e Acre).
Atualmente, a 8! Região tem jtrisdição sobre o

estados do Para e Amapá-
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Companhia energética
de Minas Gerais-

CEMIG

Universidade Federal de

Uberlândia (UFU)

Secretii'ria Municipal de

Cultura de São Paulo
(sMc)

Secretária Municipal
de Saúde de São Paulo

(sMS)

Comunicação intema, relações
públ icas; relacionamento com
comunidadest assessoria de

irnprensa: gerenciamento de crise
de imagem: produçào e organizaçào
de eventos rnstrtucionaisì prodLrçâo

de publicações. gestào do ambiente
web. conteudo para redes sociais:
atualização da intranet e do portâI,
análise e monitoramento da nlídia:

produções para TV Celnig.

Sewiços de operação de

equipamørtos de ¡âudio visual e
cinegrafia.

Monitoramento de

presença e visibilidade da

Secretaria Municipal de Saúde

ruas mídias sociais
nrais usadas no Brasil, assim

como o desenvolvirnento de

estratégia de posicionamento
da SMS nos principais

ambientes de mídias sociais e
de estratégia de relacionanrento
da secretaria corn os usuários

de mídias sociais.

Serviços tecnicos
de planejamento,

desenvolvimento de peças,

veiculação, otimização.
impulsionamento e

mgnsuroção/gerenc i am ento
de desenvolvimento para

redes sociais.

De 20'-2 a2017

Desde 2019

2015 a2020

Desde 2018

A Companhia Energética de Minas Gerais .

Cemig. e urna holding composta por mais
de I 74 ernpresas e conr participações em
consórcios e fundo de participações, aléÍr

de possurr ativos e negócios em 24 estados

brasrleiros e no Distrito Federal.
Atua nas áreas de geração, transmissão,

distribuição e cornercialização de energia
elétrica. e ainda na distribuição de gás

natural e no uso eficiente de energia.

Possui sete câmpus: quatro em
Ubertândia, um em ltuiutaba um em

Monte Carmelo e um em Patos de

Minas. A univenidade é o principål
centro de referência em ciência e

tecnologia do Brasil Ccntral, que rcune
o Triângulo Mineiro, o Alto Paranalb4
o Noroeste e partes do Norte de Minas"
o Sul e o Sudoeste de Goir{s, o Norte de
São Paulo e o læste de Mato Crosso do

Sul e do Malo Grosso.

A SMS cle São Paulo possui sers

Coordenadorias Regionars de Saúde
(CRS): Centro, Leste, Norte, Oeste,

Sudeste e Sul. Elas se subdividem ern

27 Supervisões Técnicas de Saúde

(STS): Centro (Santa Cecilia e Sé), Leste
(Cidade Tiradentes, Emelino Matarazzo,
Guaianases. Itaim Paulista, Itaquera, São

Matelrs e São MigLrel), Norte (Casa Verde/

. Cachoeirinha, Freguesia do
O/Brasilândia, Pìrituba, Perus, Santana/

Jaçanã e Vila Maria/Viìa Cuilhenne),
Oeste (Butantã e Lapa./Pinheiros), Sudeste

( Mooca./Aricandt¡va/Formosa,/Carrão,
Ipiranga, Penha, Vila Mariana/Jabaquara

e Vila Prudente/Sapopemba), Sul (Campo

Lirnpo, Capela do Socorro, M'Boi Mirim,
Parellreiros e Santo Amaro/Cidade

Ademar).

A Secretária Municipal de Cultura de

São Paulo (SMC) possui 57 bibliotecas,
I 3 bosqnes de leiturq I 4 casas

histéricas - museu da oidadc de São
Paulo, 19 casas de cultura, l0 centros

culturais, cinco escolas, dois espaços de

leitura, 15 pontos de leìtur4 ll teat¡os e

outros cioco espaços.

Companhia Energética de Minas Gerais S.A.
(CEMìG) é uma das principais concessionárias de

energia elétrica do Brasil. tendo sede na cidade de
Belo Horizonfe, capital do estado de Minas Gerais.
A Cemig foi fundada em l952 por JK. É a naior
empresa integrada do setor de energia elétrica da
América do Sul. em número de clientes. e a nraior
da Arnérica Latina. em quilômetros de rede e de

equipamentos e instalações.

A UFU é uma fundação prlblic4 integrante da
AdministraSo Federal Indireta, vinculada ao
(MEC). A instituição, ainda com o nome de

Universidade de Uberlândia (UnU), foi âutorizada
a funcionar pelo Deoeto-Lei \o.762, de l4 de

agosto de I 969, e federalizada pela Lei n'. 6.532,
de 24 de maio de 1978.

O SMS-SP ærn a função de planejar. organizar.
elaborar, executar e avaliar ações e políticas

cle saird: previstas no SUS, dentro das

responsabilitlades do município. É cornpetência
da Sec¡etaria Municipal de Saúde, conforme

Decreto Municipal n" 57 .85712017. realizar ações
referentes a iìlcançar esses objetìvos, dentro das

suas atribuições.

O Departamenlo de Cultura foi øiado a partir do
Ato no 861 e tÊve como primeiro di¡etor o escritor

Mário de A¡drade. Paulo Duarte foi autor do
primeiro pdetc enviado para Fábio Prado þrefeito
de São Paulo), em 1935. Em I 945, o Departamento

de Cultura foi vinculado à Secretaria Municipal
de Cultura e Higiene e, em 1947, à Secretaria

Vunicipal de Cultura.
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COPASA Copasa

Tribunal Superior
Eleitoral (TSE)

Ministério da
Econonria (atual

Secretaria do Trabalho)

Banco Nacional do
Desenvolvimento

Econômico e Social
(BNDBS)

Serviços técnicos especializados
no campo da educação

alnbiental e artística, realizando
experimentos de arte e pirrtura de

muros de escolas.

Serviços especializados
na á¡ea de produção.
gravação. edição e

distribuição de produtos de
rádio e televisão de cunhos
jomallstico, ioformativo,
educativo, institucional e

de orientação social.

Assessoria de imprensa"

cobertura fotográfica
e produção de vídeo;

monitoramento e análise de

conteúdo noticioso; diagnóstico
de mídia e estratégia de

resposta; planejamento e

eslratégia de aluação: relaçòes
púrblicas; r,veb design; produção

de conteúdo; rnonitorarnento
e produção de conteirdo para

redes sociais.

Serviços de monitoramento
e desenvolvimento de

soluções de conrunicação
digital.

Desde 20 I 8

Desde 2015

Desde 2018

2015 a2020

A Companhia de Saneamento de

Minas Gerais (Copasa-MG) é uma
sociedade de economia mista, de

capital aberto. O Covemo do Estado
de Minas Cerais é o acionista

controlador. Com sede em Belo
Horizonte, presta serviços públicos de
abastecirnento de água, esgotamento

sanitário e resíduos sólidos.
Possui, atualmente, mais de I I mil

funcionários e tem receita anual de R$
3,64 bilhões (2016). Enr 2018, era a

responsável pelo forrrecimento de água
er¡ 638 dos 853 municípios do estado.

O Tribural Superior Eleitoral é a
instância mráxima da Justiça Eleitoral
brasileira. Está sediado eru Brasíli4
possui jurisdiçõo em todo o território

nacional e acumula as funções
normativa" consult¡va, administrativa

e jurisdicional dos processos eleitorais
do país.

Criado pela Medida Provisória
87012019, o Ministério da Econonria

engloba os antigos rninistérios
do Trabalho (gestor original do

corìlralo). Fazenda. do Planejanrento.
Desenvolvimento e Gestão, e da

ìndústlia e Comér'cio Exterior. alénr

das atividades da Previdência Social.

O BNDES é um dos maiores bancos

de desenvolvimento do mundo e, hoje,
o principal instrumento do Govemo

Federal para o financiamento de longo
prazo e investimeûto em todos os

segmentos da economia brasileíra.

A Copasa-MG f'oi criada em 5 dejulho de

1963. corn o norne de a Companhia Mineira
de Água e Esgotos (Coamg). A finalidade era
executar uma política ampla de saneamento

básico :ara o estado de Minas Gerais.
Atualmente, a Copasa é a encarregada pelo
abastecinento de água hatada e coleta de

esgoto sanitário na lnaioria dos municípios
mineiros, abrangendo cerca de 14,5 milhões

de liabitantes.

O Tribunel Superior Eleitoral f'oi reinstalado
em 1945, depois da publicação do segundo
Código Eleitoral (Decreto-Lei n" 7.586). O

TSE é responsåvel por coordenar e organizar
todas as etapas do processo eleitoral

brasileiro, desde o alistamento dos eleitores
até a diplomação dos oandidatos eleitos.

Fundado em 1930. o Ministério do T¡abalho
era um dos mais antigos do Coverno Federal.

com funções de estabelecer política e diretrizes
para a geração de emprego e renda e de apoio

ao trabalhador, alérn de política e diretrizes
para a mod::rnização das relações do trabalho.

Desde janeiro. fazparte do Ministério da
Economia romo uma secretaria especial. a de

Previdência e Trabalho.

Fundado em 1952, o baoco apoia empreendedores

de todos ospo¡,tes, inclusive pessoas fìsicas, na

realização Je seus planos de modernização, de

expansão e na concretização de novos negócios,
tendo sempre em vista o potencial de geração de

etnpregos, renda e de inclus6o social para o Brasil.
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Banco da Amazônia

.¿) Furnas

--SEBRAE
Sebrae Nacional

--

Pré-sal
Petróleo

Serviços de plarrejamento,

desenvolvimento e

execução de soluções de

comunicação digital.

Prestação de serviços
técnicos de comunicação

em mídias sociais digitais.

Prestação de serviços técnicos
de monitorament¡r de canais

da internet.

O Sebrae atn em todo o território
nacional para garatrtir o atendimento

âos pequenos negócios. Onde tem
Brasil, tem Sebrae. Alénl da sede

nacional, em Brasília, a instituição
colrta com pontos de aterrdirnento nas

27 unidades da federação. Em todo
o país, mais de 5 mil colaboradores
diretos e cerca de 8 mil consultores

e instrutores credenciados trabalhanr
para transnritir conhecirnento para

quern tem ou deseja abrir um negócìo.

Criada em 28 de fevereirc de 1957- a

Central Elétrica de Furnas é urna usina
hidrelétrica localizada no Rio Crande. entre

os municípios de São José da Barra e São

.Ioão Batista do Glória- no estado de Minas
Gerais.

O Sebrae é um agente de capacitação e
de pronroção do desenvolvimento, criado
para dar apoio aos pequenos negócios de

todo o país. Desde 1972. trabalha para

estimular o empreendedorismo e possibilitar
a conrFretitividade e a sustentabilidade

dos empr:endimentos de micro e pequeno
portes.

Desde 2019

Desde 20 I 8

Desde 2018

t-

ln-rplementaçâo de

cornunicação integrada.
polítíca de relacionamento

coln a inrprensa.

formadores de opinião"
infl uenciadores e dernais

públicos de interesse.

Furnas
Desde 20 I 9

Floje, corn 62 anos, Fumas é

subsidiária da Eletrobrás e,

atuâlmente, nlantén1 um sistema que

transporta 40oá da energia do país,

com um parque gerador de 25 usinas
próprias ou enr parceria. No segundo
trinestre deste ano, período de abril
ajunho" Furnas fbi destaque dentre

as oito empresas que compòenr o
GI'Lrpo Eletrobrás. Furnas reverteu unì

pre.juízo de R$ 936 milhões em um
lucro de R$ 568 milhões.

Localizada na cidade de Belém, no
estado do Parií. a empresa atua junto

às pessoas fisicas ejurídicas em toda a

Amazônia legal brasileira.O Ministério
do Planejamento classificou o Basa

como uma das 40 empresas estatais
ntais bem av¿liadas do país.

Fundado enr I 942, o Banco da Amazônia (Basa) é

uma instiluição financeira pírblica federal de caráter
regional, organizada sob a fomra de sociedade

anôníma cle capital aberto e de econonria rnista. O
banco tem se consolidado, nos últimos cinco anos,

como uma ,las grandes instituições financeiras de

fomenlo econômico dos estados da Região Norte.

Pré-Sal

hnplernentação de comunicação
integrada, política de

relacionamento com a irnprcnsa,

l'ormadores de opinião,
infl uenciadores e demais

púrblicos de itrteresse.

Desde 20 I 9

A PÉ-Sal Petróleo erlcenor¡ o
balanço de 2018 corn lucro líquido
de R$ 30.95 milhões. contribuindo
positivamente para o equilíbrio das
contas públicas. Ao fi m de 2019,
as receitas globais da União com
atividades sob gestão da Pré-Sal

Petróleo somarão R$ 891 milhões,
dos cluais R$ 531 milhões são

resultantes da venda de petróleo;
e R$ 360 rnilhões. da Equalização
de Gastos e Volumes (ECVs) dos
Acordos de Individualização da

Produção (AIPs).

A Pré-Srl Petróleo foi criada. ern 2013.
para atuar conlo representante da União uo
regime de partilha da produção de petróleo.

E, vinculada ao Ministério de Minas e

Energia ''MME). Tern sede ern Brasília e

escritóriocentral no Rio de Janeiro. Com
apenas s:is anos de existência. a Pré-Sal
Petróleo tem se clestacado no mercado

de petróleo pelo bom desempenho e

resuhados positivos, ao representil a União
llos contratos de partilha de produção
conl a estatal brasileira Petrobras e as

nrultinacionais do setor cle petróleo.
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INSTALAçÕNS, INFRAESTRUTURA E RECURSOS MATERIAIS

A Partners Comunicação Integrada Ltda. é filiada à Associação Brasileira de Comunicação

Empresarial (Aberje), Agência Nacional de Cinema (Ancine) e à Associação Brasileira dos

Agentes Digitais (Abradi). Atende a empresas e instituições em todo o Brasil. Colocamos à

disposição de nossos clientes toda a estrutura de atendimento técnico - objeto desta licitação -
, com o apoio de nossas equipes técnica, operacional, financeira e administrativa. Estamos

estruturados com o que há de mais moderno em softwares, hardwares e ferramentas de

tecnologia da informaçáo paraprestar serviços com excelência aos nossos clientes.

Somos um time composto por profissionais prontos e preparados para atender a todas as

demandas da comunicação contemporânea.

Imagens escritório Belo Horizonte:
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Imagem escritório Brasília:

Bscritórios

Belo Horizonte

Rua Desembargador Alfredo de Albuquerque - no 200 - bairro Santo Antônio.

30330-250 | Belo Horizonte I MG Telefone: 55 31 3029-6888

Brasília

SCÆ.{orte- Quadra 01, Bloco F, no 79, salas 135, 136 e 137 - Asa Norte - B

--\

- DF I Cep:70711-905 | Telefone 55 (61) 3321-0542
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Unidades de negócios

São Paulo, Rio de Janeiro, Parâ, Alagoas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão,

Brasília, Minas Gerais.

Pará
Maranhão

Brasília

Alagoas

Mato Grosso

Mato Grosso do sul

5ão Paulo Minas Gerais

Rio de Jane iro

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

A Partners está equipada, em sua matriz, com dois servidores próprios; rede wireless

corporativa com banda larga dedicada; 50 microcomputadores de última geração configurados

com processadores Intel, série I, de última geração.

Possui também oito notebooks; dois iPads; quatro impressoras multifuncionais de alto

desempenho; scanners; nobreak; 20 linhas de telefones celulares.

A empresa conta com moderno Departamento de Design Gráfico, equipado com iMACs de

telas de 27 polegadas e softwares dos pacotes Adobe e Apple. Em seu Departamento de \
Produção Audiovisual, a Partners possui 3 ilhas de edição com processador Intel i7
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de 8u geração, placa grëfrca de 6 gigabytes de memória, disco rígido de 2 tb para

armazenamento interno e 32 Gb de memória RAM.

Conta ainda com uma câmera DSLR Canon 5D MARK IV; microfones condensador shure; 2

kits de lapela sem fio. modelos UDP-I1 e UDP-16;1 gravador digital Sony Zoom H6, um dos

melhores modelos disponíveis no mercado mundial; 3 iluminadores de 300 LEDs, além de

rebatedor, estabilizador manual de imagem e drone para captação de imagem aérea. A empresa

dispõe de sala de reuniões com monitor de alta resolução para videoconferência, facilitando,

assim, o contato com seus clientes.

INFRAESTRUTURA B RELAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNTCO EM

BRASÍLIA

A Partners possui escritório em Brasília, localizado em ponto nobre da capital federal, onde

atende a contas do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Superior

Eleitoral, Ministério da Economia, Tribunal Regional Federal da 1" Região, Agência Nacional

de Águas e a ONG norte-americana Ocean a, de atuaçáo internacional.

(

Atendimento
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SISTEMÁTICA DE ATBNDIMENTO

24 HoRAS poR DrA, 7 DrAS poR SEMANA E 36s DrAS poR ANo À nrsposrÇÃo

DO CLIENTE

Nosso atendimento é planejado para evitar gaps ou ruídos que possam prejudicar o bom

andamento do trabalho e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento de uma relação de

confiança com o cliente. Todas as definições, estratégias e planos de comunicação passam,

necessariamente, pelo corpo diretor.

COMO A PARTNERS TRABALHA

A Partners Comunicação Integrada aposta na soma de criatividade e planejamento, consultoria,

inteligência de mercado, posicionamento digital, relacionamento com comunidades,

treinamentos constantes e interação entre inovação e compromisso com resultados. Para a

agência, a melhor resposta da comunicação aos desafios do século 2l estâ no mundo das

idealizações. Das boas ideias que funcionam e que, efetivamente, provoquem mudanças,

inovação e resultados efetivos para os clientes. Mas uma boa ideia é apenas o começo do

trabalho. A equipe Pafiners mergulha na vida dos clientes tanto do setor público como do

mercado privado, palco onde tudo acontece. É feita a conexão entre as informações fornecidas

pelo cliente e aquelas originadas de pesquisas, relatórios e análises de cenários, mercado e

midia. Essa massa de dados se transforma em conteúdo de inteligência e gerenciamento de

imagem, contagiando e trazendo resultados. Em informação estratégica, identifica

oporlunidades de ação e orienta as escolhas e decisões de nossos clientes. Nosso negócio é

também ajudar os clientes a cumprirem o que prometem e conquistar novos mercados.

SISTEMATICA OPERACIONAL DB ATENDIMENTO

A Partners atua com comunicação integrada por meio de consultoria e planejamento, assessoria

de imprensa, gerenciamento de crise, produção de conteúdo qualificado, relações públicas,

marketing, comunicação interna e comunicação digital. A agência agregadiversas ferramentas, À.

de acordo com as metas e os objetivos estratégicos do cliente, como pesquisas, planejamento,

relatórios de produtividade, cronogramas de ação, análises de mídia/ tendências, auditoria de

imagem e mensuração de resultados. Para a sistemática de atendimento à Unidade de
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Comunicação, esta agência irá desenvolver um fluxo de criação e aprovação de todos os

trabalhos demandados, em consonância com a política de comunicação do órgão.

E ainda, apoiado por reuniões de briefing e com direcionamento estratégico a equipe de trabalho

desenvolverá as estratégias e ações de assessoria de imprensa para aproximar ainda mais a o

cliente de seus públicos de interesse. Cada projeto a ser desenvolvido será trabalhado pela

equipe da Parlners Comunicação, de acordo com suas especificidades, visando sempre atuar

para prevenir crise de imagens e aumentar a autoridade da imagem do Governo de São Paulo.

Em síntese, a metodologia de atendimento da Partners à Unidade de Comunicação do

Governo de SP englobará três etapas:

,/ IMERSÃO

,/ IMPLANTAÇÃO
./ AVALIAÇÃOI TVIBT'ISURAÇAO DE RESULTADOS

IMERSÃO: fase estratégicaparaa construçäo de um projeto de consultoria e um planejamento

de comunicação efi,caz. A agência realiza diagnósticos interno e externo para identiftcar a

percepção de prioridades, assim como oportunidades e gargalos. Para essa avaliação, estão

previstos:

o Reunião para conhecer a política de comunicação do cliente, como acordos sobre

prazos, ordens de serviço e homologação de processos.

¡ Comunicação ao público interno, em especial junto àérreade Comunicaçáo.

o Alinhamento sobre o uso de terminologias e pautas positivas.

o Acessos a ferramentas, documentos e perfis oficiais, para estudo e diagnóstico.

r Visita às áreas técnicas, entrevistas com os principais gestores (incluindo RH) e

identificação de possíveis porta-vozes.

o Definição da equipe de plantão de atendimento à imprensa (24 horas por dia, sete dias

por semana, incluindo período noturno, finais de semana e feriados).

r Mapeamento de possíveis riscos que servirá de base para o Manual de Gestão de Crise.
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IMPLANTAÇAO: a agência apresentará um Planejamento Estratégico de Assessoria de

Imprensa, com base no diagnóstico já realizado e sob demanda do cliente. E ainda:

Elaboração e encaminhamento de relatórios ao(s) gestor(es) com informações sobre

a evolr:ção das tarefas orr os possíveis enfraves qlre precisam 11e intervenções,

Realização de reuniões semanais com o diretor e/ou preposto do contrato com as

áreas técnica e administrativa do cliente para alinhamento e feedback da

implantação do planejamento.

Execução de planos de ação: cada serviço terá um cronograma de etapas e metas a

serem cumpridas, que será atualizado diariamente e apresentado nas reuniões

semanais de alinhamento.

Desenho da matriz de responsabilidade com as atribuições estabelecidas para o

cliente e pala a agência, seu preposto e seus funcionários alocados.

Desenvolvimento de um Manual de Gestão de Crise com mapeamento de situações

sensíveis como riscos à imagem, gestores envolvidos, treinamentos necessários e

procedimentos para cada situação.

a

AVALIAÇÃO: todos os serviços prestados pela empresa são acompanhados dc rclatórios dc

desempenho e produtividade, em formatos diários, semanais, mensais ou semestrais, de acordo

com as exigências do edital.

Monitoramento da produtividade e do desempenho dos profissionais da Par-tners à

disposição do cliente pelos relatórios diários e mensais enviados ao(s) gestor(es) do

contrato para comprovação do serviço.

Elaboração de relatório mensal do processo e/ou finalização das ações previstas no

planejamento e no plano de ação.

A agência disponibilizarâfercamentas de mensuração de resultados e metas, entregando

relatórios mensais.

Elaboração de balanço semestral sobre o desempenho das estratégias implementadas

de todos os serviços prestados ao cliente por meio dos Indicadores-Chaves de

Desempenho (KPI).
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il Os processos estabelecidos no fluxograma têm como objetivo maior atender a todas as

necessidades e demandas de nosso cliente. Assim, consideramos que o bom relacionamento
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deve ser construído de forma conjunta, considerando a expertise de nossa empresa de

comunicação em harmonia com o direcionamento do cliente.

Desta forma, a agência colocará à disposição do Governo de São Paulo um corpo técnico

altamente qualificado para a execução das atividades diárias, Esses profissionais estarão

disponíveis, sempre que a demanda assim exigir, para o atendimento nas dependências do

cliente, assim como os deslocamentos que se fizerem necessários. A equipe estará à disposição

tanto na sede da empresa, quanto nas dependências da contratante, disponível para atendimentos

emergenciais ou em caúú"er de plantão.

REVEZAMENTO E PLANTAO

Em seu trabalho para o Governo de São Paulo esta empresa prevê, além da estimativa de 40

horas semanais, também um excedente de horas diárias a f,rm de rcalizar todas as atividades de

assessoria de imprensa. Assim, os horários de entrada e saída dos profissionais serão adaptados

e divididos para a coberlura de todo esse período de funcionamento da Unidade de

Comunicação. Os membros da equipe irão trabalhar em forma de revezamento, todos os dias

da semana. Além do expediente habitual, a equipe estará disponível, em caráter de plantäo, após

o expediente.

Os profissionais que atuam na assessoria de imprensa, durante o plantão, farão atendimento à

imprensa, produzirão notícias, notas, papers para orientação dos porta-vozes e acompanharão

as autoridades em entrevistas. Esses profissionais também cuidarão da elaboração de todos os

relatórios de atividades. E ainda,produziráo os conteúdos necessários e farão a coberturados

eventos oficiais.

E ainda, serão produzidos pela equipe de comunicação relatórios periódicos, quantitativos e

qualitativos, demonstrado os serviços prestados, os atendimentos à imprensa e resultado de

visibilidade e fortalecimento da imagem do Governo.

Para todas as entregas a serem cumpridas na execução do contrato serão estabelecidos os prazos

de acordo com a orientação da Unidade de Comunicaçáo, em consonância com as diretrizes do

Governo de São Paulo.

Acrescente-se a isto o fato de que a Paftners mantém em seus escritórios uma estrutura completa

e permanente para apoio aos processos e ao desenvolvimento de ações específicas de seus
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clientes. É especialista em identificar riscos e oportunidades e em plan ejar a estratégia de

divulgação. Todo esse suporte contribui para o desenvolvimento de uma inteligência de

mercado exclusiva que estará à disposição do cliente. Cada etapa de implantação dos serviços

de comunicação passará por um alinhamento com a gerência de atendimento responsável,

gerando uma relação de confìança entre cliente e agência. São definidas as metodologias, os

planos de ação e a periodicidade de análise de resultados. O projeto é iniciado somente após a

aprovação e satisfação total do cliente.

Capacitação da
Equipe Partners
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QUALIFICAÇAO DA EQUIPE TECNICA

A cultura está no modo de ser, de pensar, de produzir e de uma empresa se relacionar com seus

clientes, parceiros e comunidade, isto é, com seus diversos stakeholders. Por isso, a Partners

prezapor administrar sua cultura interna, perpetuando virtudes e a missão de criar um ambiente

no qual pessoas interessantes e criativas possam encontrar condições para desenvolver o melhor

do seu potencial. A empresa acredita que é preciso aprender todos os dias, experimentar

soluções novas, amiscar e se esquecer um pouco do que jafez de forma cefia, pois nem sempre

o certo para um cliente é o certo para outro. Por isso, a equipe Partners valoriza a diversidade

de pensamento, o espírito colaborativo, o bom humor, a vontade de experimentar e a capacidade

de se diverlir, buscando reaprender diariamente a pensar diferente. Com mais de 200

profissionais, a empresa conta com uma equipe multidisciplinar. São jornalistas, profissionais

de relações públicas, fotógrafos, cinegrafistas, editores de vídeo, revisores, web designers,

designers gráficos, programadores, social medias, ilustradores, analistas de sistema,

bibliotecários, economistas, advogados e profissionais de finanças e recursos humanos. Os

especialistas estão sempre à disposição do cliente e aptos a lidarem com os desafios de

comunicação.
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