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Raciocínio Básico

Nos ûltimos dois meses, o Brasil registrou novo aumentos significativos no

número de casos de COVID-19, e no Estado de São Paulo não foi diferente. Especialistas

da fuea da saúde afirmam que o aumento foi ocasionado, principahnente, pelo

afrouxamento do isolamento social por parte das pessoas e das festas de fim de ano, que

ocasionaram aumento do deslocarnento entre cidades e aglomerações, seja em reuniões

familiares, de arnigos e de festas de ano-novo promovidas em todo o país.

Em paralelo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou em

carifier emergencial o uao da vacina Coronavac (desenvolvida pelo Instituto Butantan,

ligado ao Governo de São Paulo em parceria com o laboratório chinês Sinovac e o

Instituto Butantan, na capital paulista) e o Brasil deu início a sua campanha nacional de

imunização da COVID-19.

No Estado de São Paulo, houve expressivo aumento no número da média móvel

de casos (coletados pelo consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das

secretarias estaduais de saúde), atingindo mais de 230 mil registros, ultrapassando o mês

de dezembro. O Governo do Estado de São Paulo tomou medidas efetivas pararedwir a

propagação do vírus no estado, ao mesmo tempo que ampliou o atendimento na saúde

para assistir à população.

Diante da chegada da vacina, e o início da aplicação no grupo prioritario (seguindo

o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde), é imprescindível, neste

momento e durante todo o ano, reforçar todas as informações sobre a doença, vacina,

andamento da campanha, medidas para conter a disseminação do vírus no Estado, entre

outras iniciativas para conscientizar, sensibilizar e engajar a população e envolver cada

vez mais jornalistas e veículos de imprensa no enfrentamento da pandernia.

Nesse contexto, a atuação de uma assessoria de imprensa junto à Unidade de

Comunicação da SICOM, e em parceria com as secretarias ligadas ao Governo de São

Paulo, é determinante para disseminar informações indispensáveis para controlar futuros

aumentos no número de casos, tranquilizar e incentivar a população a se vacinar,

combatendo fortemente as noticias falsas que circulam livremente pela internet e

aplieativos de mensagens,
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A comunicação deve ser trabalhada sob três vertentes, de forma integrada e

simuitânea, já que o cenário da COYID-i9 rnuda a todo momento. Com o tema central

"São Paulo é Brasil contra a COVID-19", as ações estão segmentadas em: Durante a

pandemia, Vacinação e Monitoramento da COVID-I9 e retomada das atividades no

Estado de São Paulo.

Recomenda-se, portanto, criar na Unidade de Comunicação uma central

estratégica de informações com dados de todas as secretarias envolvidas no combate à

COVID-19, para identificar oportunidades de divulgação e, assim, ampliar as ações das

secretarias e dos serviços oferecidos pelo Governo.

A central será responsável por informações sobre atotalização do número de casos

do coronavírus no Estado, cidades com mais e menos casos, número de leitos clínicos e

de UTIs, estoques de insumos nos hospitais estaduais, nos AMEs, número de

equipamentos médicos para hospitais de campanha, principais fake news divulgadas,

datas de início de vacinação por grupos, produção de doses da vacina, diagnéstico dos

postos de saúde para aplicação da vacina, número de cadastrados no Vacina Já, número

de vacinados e a serem vacinados, número de pessoas com efeitos adversos e principais

sintomas, número de testes de Covid realizados.

Além das informações sobre saúde, a central também seria abastecida com dados

relativos às atividades econômicas, por causa das restrições que cada fase permite

(vermelha, laranja e amarela), como número de lojas, academias, shoppings, bares,

restaurantes, academias, empresas, indústrias. O objetivo é, de posse de todos esses

números, criar pautas e ações de assessoria de imprensa para difundir de forma positiva

todas as medidas que estão sendo tomadas em relação à pandemia, mostrando a pró-

atividade de todo o governo neste período.

De acordo com cada informação coletada, a divulgação será feita de fonna a

aproveitar positivamente os espaços na mídia, seja por meio de press releases, notas,

entrevistas, coletivas, encontros com a imprensa e formadores de opinião, entre outras

ações que serão descritas no Plano de Ação.

Em parceria com o Instituto Butantan, também torna-se imprescindível divulgar

todas as ações iltacro da instituição sobre a produção, distribuição e aprimoramento da
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vacina Coronavac, por meio de coletivas de imprensa, divulgação de press releases,

sugestão de pautas especiais e ações voltadas para massificar as informações,

conscientizando a população sobre a importância de se vacinar.

Durante a vacinação, a imprensa estará atenta à quantidade de doses que serão

disponibilizadas, semana a semana, mês a mês, à medida que os grupos forem sendo

vacinados. Nesse momento, como se verá detalhadamente no Plano de Ação, quanto mais

informação disponível, melhor para mostrar as ações do Estado de São Paulo de forma

positiva e abrangente, incluindo porta-vozes qualificados para o assunto, seja para

programas de televisão, de rádio e participação em podcasts, entre outras iniciativas.

Mesmo com o envio de infonnações afualizadas sobre todos as ações referentes à

COVID-l9, é importante divulgar dados sobre o monitoramento da doença no Estado de

São Paulo. Os números provenientes dos registros enviados pela SES-SP servirá para

alcançar mais espaços na mídia, principalmente quando os números da doença entrarem

em declínio.

Quando a cobertura vacinal atingir cerca de 70o/o dapopulação, a divulgação deve

ser ampla, enfatizando a imunização e como essa atitude e colaboração da população é

determinante para a retomada das atividades do Estado. É o momento também de falar

sobre os próximos passos, principalmente em relação a segunda dose e como o governo

vai atuar para que não haja, principalmente, sobrecarga do sistema de saúde - devido ao

represamento de cirurgias eletivas, exames e consultas * das escolas, dos eventos em

geral.

Do mesmo, modo é fundamental enviar à imprensa boletins diários com

informações e gráficos sobre a cobertura vacinal - número de vacinados, curva de

irnunização, gráfico de contagio - efeitos adversos registrados, grupos já vacinados,

próxirnos grupos, serviço - quem pode tomar a vacina, necessídade de cadastro - além

de projeções sobre períodos nos quais o Estado estará completamente vacinado. O

objetivo é antecipar as informações ao jornalistas para a construção de suas reportagens.

Além de envio de press releases e notas, serão trabalhadas rnatérias especiais em

todos os meios, mostrando as consequências positivas das ações do Governo do Estado

de São Paulo no combate à pandernia do coronavírus.
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Plano de Ação I Estratégias de relacionamento com a mídia; åções a serem

desenvolvidas; materiais a serem produzidos

O Plano de ação da presente proposta técnica engloba os subquesitos dispostos

acitna, de forma conjunta, pois são pontos que se interligam durante o trabalho de

comunicação e têm como objetivo evidenciar as informações cientÍficas, as decisões e

iniciativas do Governo do Estado de São Paulo frente ao combate da COVID-19, além de

fornecer todos os dados atualizados, melhores práticas e as conquistas da imunização da

população, garantindo, dessa forma, ampla e completa visibilidade na imprensa e, ao

mesmo tempo, engajamento dos cidadãos do Estado de São Paulo.

A situação de pandemia enfrentada em todo país mudou a forma como as

infonnações são divulgadas por causa daraprdez da evolução da doença e a necessidade

de passar rapidamente as informações para tranquilizar, alertar e orientar a população

paulista. Coletivas diárias, entrevistas gravadas por Sþpe, Google Meeting e Zoom

dominaram os noticiários. Webinars e lives cresceram exponencialmente s, como

consequência, a agilidade na coleta, processamento e envio de informações foi

detenninante, além do desenvolvimento de estratégias para ampliar a divulgação nos

meios de forma assertiva, aproveitando todos os espaços disponíveis.

Conforme explicitado no Raciocínio Básico, a atuação da VFR está definida em

um tema principal "São Paulo é Brasil contra a COMD-19", divididos em três frentes de

atuação: Durante a pandernia, Vacinação e Monitoramento da COVID-19 e retomada das

atividades.

Para atender ao exercício criativo em questão, A VFR aposta na proposição de

algumas ações e eventos que, alinhados às estratégias de comunicação aserem aplicadas

terão expressivo potencial na mídia para. a comunicação do Governo do Estado de São

Paulo, a traindo a atenção da imprensa por diferentes coberturas e iniciativas.

De imediato, a VFR irâcriar a central de informações estratégicas que concentrará

todos os dados relevantes do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com as

secretarias e as autarquias para determinar e padronizar a coleta e o envio de dados para

a imprensa, bem como para detectar pautas especiais e def,rnir as estratégias mais
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assertivas, dentro dos três temas apresentados. Ao mesmo tempo, os profîssionais da VFR

farão um levantamento amplo dos principais veículos de imprensa e seus programas,

colunas e editorias mais abrangentes (emissoras de TV rádios, jornais, revistas, sites,

blogs, podcasts, canais do YouTube) no país e nas principais cidades do interior paulista.

Alérn dessas ações, serão definidos os principais porta-vozes do governo estadual,

incluindo secretarias e autarquias, para atender as solicitações de forma rëryida,

abrangente, alinhadas e de acordo com os principais assuntos pautados e também de

acordo com as solicitações feitas pelos jornalistas. De acordo com cada tema, A VFR vai

adotar diferentes estratégias para um melhor aproveitamento dos espaços na mídia,

atraindo a atençáo da imprensa por meio de diferentes coberturas.

De posse dos dados, serão criados dois boletins diários (manhã e fim do dia) para

abastecer a imprensa com as principais informações do dia sobre a COWD-I9. Ele será

distribuído a todos os veículos de comunicação por e-mail, listas de transrnissão de

WhatsApp e disponibilizado em todos os sites e redes sociais das secretarias e autarquias

do Governo do Estado de São Paulo. Em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde,

o boletim De Olho na COVID-19 terâ as seguintes informações estaduais:

. Numero de novos casos/dia;

. Porcentagem de ocupação de UTI;

. Porcentagem de ocupação de leitos clínicos;

. Número de mortes/dia;

. Porcentagem da Cobertura vacinal,

. Número de pessoas vacinadas;

. Gráfico de curva de imunização;

. Gráfico de curva de contágio;

. Grupos em vacinação e grupos já vacinados (1u e 2u doses);

. Efeitos adversos registrados;

. Previsão paraavacinação dos próxirnos grupos;

'Texto de serviço reforçando informações sobre a vacina (quem pode tomar, onde fazer

o cadastro, quais vacinas estão sendo aplicadas, número de doses) ;

. Texto de serviço sobre a situação do estado de São Paulo (classificação das regiões por

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070 .\..
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Em parceria com o Instituto Butantan será enviado à imprensa, no período da

manhã, o boletim A Hora da Vacina, enviado nos mesmos moldes do boletim em parceria

com a Secretaria de Estado da Saúde, com as seguintes informações:

. Números de produção da vacina

. Distribuição no estado de São Paulo

. Estoque

Coletivas de imprensa

Desde o início da pandemia de COYID- 19, as coletivas diárias, com a participação

de outras autoridades do governo (secretários, diretores de autarquias e hospitais,

médicos, economistas) têrn demonstrado excelentes resultados na divulgação de

infonnações macros e de interesse da sociedade. O modelo deve ser rnantido e adaptado

conforme os desdobramentos da pandemia e da vacinação, com a consequente redução

do número de casos.

De acordo com a redução dos números, ¿rs coletivas devem ser mais espaçadas e

deixando os principais anúncios para o governador do Estado de São Paulo, com

complementos e explicações adicionais técnicas para os secretários e diretores. Quando

os hiatos forem maiores, pode-se, inclusive revezar os locais da coletiva que pode ser

realizada nas autarquias e hospitais referência, dependendo do tipo da notícia a ser

anunciada.

Para pautar os jornalistas, serão enviados avisos de pauta diários, com as

informações de data, hora e local, por e-rnail e por grupos de transmissão específicos no

WhatsApp, além de disponibllizar atransmissão ao vivo nas redes sociais e no YouTube.

Após a realização da coletiva, será enviado link paratodaa imprensa nacional e estadual

para download de vídeo e áudio com os principais pontos da coletiva, além de envio de

press release com o resumo do evento.

:i

São Paulo é Brasil contra a Covid-l9

Em março deste ano, a pandernia e as medidas adotadas pelo Governo do Estado

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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de São Paulo completarão um ano. Os profissionais da VFR - da central estratégica -
farão um levantamento completo das principais medidas, dos melhores resultados e das

inciativas frente a pandemia. A pauta será oferecida para o Fantástico com sugestão de

entrevistas coln o secretário de Saúde, o diretor do Instituto Butantan, e diretores dos

hospitais de referência do Estado, além de personagens-chave como pacientes idosos

curados, crianças e adultos.

Imediatamente após a veiculação, o press release com as principais ações será

enviado à imprensa de todo o para massificar as informações. Em paralelo, a equipe da

YFR vai oferecer entrevistas dos principais porta-vozes do governo para falar sobre a

retrospectiva, destacando momentos importantes como as medidas de isolamento social,

o pioneirismo da compra, fabricação e distribuição de vacinas, os hospitais de campanha,

a exclusão de feriados (principalmente o Carnaval). Os veículos abordados serão CNN,

Cultura, Record, Band, Band News, Globo News e as emissoras de rádio CBN, Jovem

Pan e Rádio Band News.

Em paralelo, a VFR vai oferecer uma pauta exclusiva para o Jornal Nacional para

ir ao ar em24 de março (dia exato do início do isolamento social), com a participação ao

vivo do governador João Dória que falará direto do Palácio dos Bandeirantes sobre as

iniciativas do estado. A VFR fará um amplo levantamento, principalmente dos pontos

negativos que podem ser abordados pelos apresentadores, para que a entrevista ocorra

sem intercorrências.

No próprio dia24, dentro da coletiva de rotina, o governador e os secretários e

diretores envolvidos farão um ato simbólico, na parte externa do Palácio dos

Bandeirantes, acendendo uma pira, em homenagem aos mais de 230 mil mortos no país.

Nesse dia, os jornalistas presentes receberão um press kit em seus e-mails e WhatsApp e

a equipe da VFR acompanhará todo o evento direcionando as entrevistas para os porta-

vozes pré-selecionados. Após o término, será enviado vídeo e áudio resumo, bem como

release da coletiva para a imprensa de todo o país.

Ainda para marcaro dia 24 de março, aVFR produztrâ artigos, com dados das

principais secretarias, para os porta-vozes do governo nesta pandemia para publicação na

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Folha de S. Paulo, Estado de São Paulo, O Globo e Correio Braziliense.

A equipe da VFR se antecipará a possíveis demandas negativas com a produção e

envio de notas para a imprensa para que todos os questionamentos sejam respondidos de

fonna positiva.

Grupos de vacinação

À medida que cada grupo, de acordo com as determinações do Ministério da

Saúde, forem sendo vacinados na segunda dose, a VFR vai escolher um representante de

cada grupo para ser cumprimentado pelos secretários e pelo préprio governador. No caso

do grupo prioritário (profissionais de saúde, idosos, indígenas e quilombolas), o encontro

aconteceria no Instituto Butantan. Os jornalistas presentes recebem informações

atualizadas da campanha de vacinação e as previsões para os próxirnos grupos. O objetivo

é incentivar a população a tomar avacina.

Quando a última pessoa do último grupo for vacinada, será feita uma coletiva no

Palácio dos Bandeirantes, com a presença de um representante de cada grupo, paÍamarcar

a imunização completa do estado de São Paulo, ou mais de 70o/o da população

(imunização de rebanho). A YFR vai sugerir uma série especial para" o Jornal Nacional -
A vida sem máscara * contando os desafios enfrentados na campanha (lugares distantes,

cidades com menos de mil habitantes, periferias, população de rua, idosos, pessoas que

se recusaram a se vacinar e foram convencidas).

Um release especial de balanço será produzido e distribuído para a imprensa de

todo o país, destacando todas as iniciativas que culminaram na imunização do estado de

São Paulo. A VFR estará com a equipe a postos para agendar e acompanhar todos os

pedidos de imprensa que forem feitos nesse período, bem como responder às demandas

contrárias por meio de notas e comunicados oficiais.

Ainda dentro do período de vacinação, a VFR montará, em parceria com os

laboratórios farmacêuticos produtores do insurno, uma ação de engajamento para que a

população tome a vacina. A Vem, Vacina! É uma iniciativa que vai circular,

principalmente, nos canais virtuais de comunicação do Governo do Estado de São Paulo

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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como Instagram, Facebook, Twitter e YouTube com a participação de personalidades,

artistas e influencers para estimular as pessoas.

Entre os convidados, que doam o cachê para asilos, creches, orfanatos, abrigos de

animais, instituições que abrigam mulheres vítimas de violência, homessexuais, trans;

estão Drauzio Varella, Padre Fabio de Mello, Marília Mendonça, Raça Negra, o rapper

Emicida, a cantora Iza, a atrizTais Araujo, os influencers Vitor Di Castro, Alexandra

Gurgel, Nath Finanças. A ideia é convidar pessoas de todas as classes e gêneros para que

as pessoas tenham identificação imediata e, dessa forma, fîquem estimulados para se

vacinar.

A campanha estarâ presente em todas as fases de vacinação e vai prestar serviços,

por meio dos depoimentos dos convidados: o que é a vacina, segurança da vaçina,

proteção da vacina, o que fazer para se vacinar, primeira dose, segunda dose. Falar da

importância e dos beneficios em vacinar todaapopulação será a mesagem-chave de todos

os depoimentos.

O lançamento oficial da Vem, Vacina será no Instituo Butantan com a presença

dos convidados e autoridades para dar o "pontapé inicial" as ações. A VFR vai enviar

aviso de pauta todos os jornalistas de São Paulo, incluindo aqueles que fazem a cobertura

de COVID-19, alem da imprensa especializada em cada nicho dos convidados: música,

internet, editorias femininas e de comportamento. Será enviado para os principais editores

dos veículos e repórteres especiais um convite de lançamento que será um envelope com

o slogan da campanha e dentro um mock up da carteirade vacinação da COVID-19 corn

as informações do evento.

A equipe da VFR acompanhará todo o evento e também disponibilizarâ porta-

vozes do governo para entrevistas sobre o assunto. Além disso, em conjunto com as

rnídias sociais, vai montar uma programação diâna de posts para, gerar "buzz" no mundo

virtual. Na imprensa, serão sugeridas matérias especiais abordando a iniciativa com viés

comportamental, falando sobre as doações para as entidades, com o perfil social de cada

uma e como esse cachê vai auxiliar as atividades de cada instituição escolhida. Outra

abordagern será explorar a campanha nas editorias de Propaganda e Marketing. As

personalidades participantes serão exploradas em reportagens "nichadas", de acordo com
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o perfil de cada um como a vacinação pode girar a economia popular, pela Nathy

Finanças, porque é importante a vacinação na periferia, pelo Emicida; porque para o

artista é importante a população estar vacinada, pela Taís Araújo.

A equipe da VFR atenderá e acompanhará todas as solicitâções de imprensa sobre

o assunto, enviando informações e tarnbém vídeos e áudios dos artistas e dos porta-vozes

do governo solicitados pela mídia, para complementar as informações, ampliando o

alcance da campanha Vem, Vacina!

Dia Mundial da Imunização e Dia Nacional da Vacinação

Celebrado em 06 de junho, o Dia Mundial da Imunização será explorado pela

equipe da VFR como o primeiro marco no combate ao coronavírus. Já o Dia Nacional da

Vacinação, em 17 de outubro, será o segundo momento de atuação. Em junho, a data cai

em um domingo. Por este motivo, a VFR montará uma pauta especial para o Fantástico

sobre os números de vacinação da COVID-l9 no país, com destaque para o Estado de

São Paulo, elencando todas as iniciativas feitas durante a pandemia e os esforços para a

vacina e os resultados mais recentes sobre a imunização em São Paulo. Será uma

reportagem abrangente, envolvendo a Secretaria de Estado da Saúde, o Instituto Butantan

e infectologistas falando sobre a eficâcia de cobertura vacinal. Além disso, a pauta será

incrementada com dados de outras vacinas disponibilizadas como poliomielite, caxumba,

sarampo, meningite, hepatite, gripe, fazendo um paralelo entre as vacinações e a redução

no número de contágio para mostrar a importância e a diferença que a vacina faz navida

das pessoas.

Em seguida, a VFR farâa divulgação para todos os meios com o envio de press

release, sugestão de porta-vozes para entrevistas, além de dados complementares que

forem solicitados. O objetivo é conscierfüzar cada vez mais as pessoas sobre a

importância da vacina e, ao mesmo tempo, manter as medidas de isolamento social e de

higiene no combate à doença.

No Dia Nacional da Vacinação, em 17 de outubro, a VFR vai sugerir a Semana

Paulista da Vacinação. A campanha envolverá todos os postos de saúde e escolas estaduais

(que se transformarão em postos de vacinação), chamando a população para manter
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atualizada a carteira de vacina, principalmento aqueles que serão vacinados contra a

COVID-19. Além da campanha de vacinação, tarnbém serão montadas palestras

(presenciais e virtuais) com rnédicos especialistas que esclarecerão as dúvidas da

população sobre vacinas e, principalmente, sobre a vacina da COVID-19.

Na abertura da ação, serâ rcalizada uma coletiva de imprensa com a presença do

governador que vai anunciar os números de imunização da COYID-19 no Estado de São

Paulo, além de anunciar os próximos passos e a previsão de imunização total da população

paulista.

Para esta iniciativa, a VFR vai pautar as principais emissoras de TV, das principais

regiões do estado como Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Santos, Vale do

Paraibae aCapitalparaacobertura nos principais telejornais locais incentivar as pessoas.

Alérn disso, também vai divulgar as datas das palestras e após a suarealização, enviar o

conteúdo para toda a imprensa paulista. Além das coberturas, A VFR vai propor em cada

telejornal a participação de um especialista local para esclarecer dúvidas "ao vivo" dos

telespectadores para maior engajamento.

Em paralelo a toda divulgação sobre as vacinas e inciativas propostas haverâ,

ainda, à medida que a população paulista for vacinada, a retomada gradual das atividades

em todo o estado, seja de forma parcial ou total. A VFR segmentará as pautas por

atividades do Estado de São Paulo: Turismo, Indústria, Comércio e Serviços. Como o

setor de Turismo é um dos mais afetados nessa pandemia, a VFR fará um amplo

levantamento dos principais pontos turísticos do estado com toda a história,

principalmente econômica, para mostrar toda a criatividade do setor, bem como os

incentivos do estado para retomar as atividades. A pauta será trabalhada nos cadernos de

Turismo dos principais jornais do Estado, mostrando afarça do turismo paulista.

A indústria também serâ trata à parte, já que também foi duramente afetada

duranteapandemia.Oobjetivoémostraracriatividade,aresiliênciaeaagilidadedo

parque industrial paulista e a reação frente a retomada: os planos, as ampliações e as

contratações no setor. A pauta será trabalhada primeiramente na Globo News, como

reportagem especial e depois será divulgada em forma de notas para as colunas de

econornia dos jornais do interior e também em sugestão de entrevistas para rádios com
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porta-vozes do governo falando sobre a adaptação do orçamento estadual para manter a

sustentabilidade das contas. De acordo com os números levantados, será sugerida uma

nota exclusiva para a coluna Monica Bergamo falando dos resultados.

Comércio e Serviços serão trabalhados em uma única pauta. Após levantamento

dos números e das histórias mais interessantes, a VFR vai oferecer a pauta para o Bom

Dia SP, incluindo entrevistas com porta-vozes selecionados e orientados previamente para

fàlar sobre a retomada na capital paulista. Apesar de o apresentador ser conhecido por

suas perguntas mais duras, é o telejornal ideal para mostrar a força e o comprometimento

do governo em manter as medidas para prsservar vidas. Ao mesmo tempo, mostra a

disponibilidade e transparência do governo em debater com jornalistas experientes. O

objetivo é que amateria replique nos telejomais locais durante a programação e seja o

ponto de partida para entrevistas com outros veículos da capital e do interior do estado.

Para atingir uma exposição ainda mais positiva, apauta será elaborada de acordo com os

números de cada região do estado e trabalhada nos principais jornais, emissoras de rádio

e de televisão locais.

Triagem e monitoramento de conteúdo

Na rotina, a VFR vai monitorar todas as reportagens publicadas na imprensa, buscando

identificar matérias que necessitam de esclarecimentos adicionais ou que contenham

erros. Nesses casos, a assessoria de imprensa entrarâ em contato com o jomalista

responsável pela materia, ou seu editor, para explicar a situação e, se necessário, enviará

uma nota de esclarecimento ou disponibllizarâ porta-voz para corrigir as informações

veiculadas.

O monitoramento, na verdade, se dará de forma proativa. Assim que a VFR

receber quaisquer demandas dos veículos de comunicação, a orientação será conversar

com o jomalista para perceber qual é o enfoque pretendido da pauta e, dessa forma, usar

argumentos e informações que possam inibir a publicação ou veiculação de reportagens

incorretas ou distorcidas.

Transparência e agilidade pautarão a relação da vFR corn a mídia, no

fornecimento de dados e informações bem como no esclarecimento de dúvidas e
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disponibili zação de porta-vozes.

Com o auxílio das ferramentas de clipagem clisponibilizadas pelo governo clo
Estado de São Paulo, a vFR farâ o monitoramento em tempo real das matérias,
principalmente as de cunho negativo e que, por esse motivo, merecem esclarecimentos.

Fake News

Em tempos de notícias falsas circulando, principalmente por WhatsApp e redes
sociais, a VFR vai auxiliar os veículos de comunicação a identificar, e até alertar ern
alguns casos, as noticias falsas sobre os dados do governo, vacinas, sobre a COWD-I9,
além de denúncias infundadas , paraque a verdade seja restabelecida e esclarecida.

os materiais produzidos pela assessoria de imprensa, incluindo releases, artigos e
notas de esclarecimento serão sempre compartilhados com a equipe responsável pelo
monitoramento das redes sociais, visando responder rapidamente as postagens que
contenham críticas de internautas à atuação do governo frente a pandemia.

Resultados esperados

o presente Plano de Ação contempla iniciativas que deverão contribuir de forma
assertiva e determinante para aproximar ainda mais os representantes do governo do
Estado de são Paulo junto à sociedade na busca de soluções para o enfrentamento e
enceramento da pandemia de COVID_l9.

Com base na presente proposta, a VFR espera ter retorno superior a 95(,/o de
notícias positivas sobre o governo que tomou iniciativas e não mediu esforços para
preservar não só a vida dos cidadãos paulistas, mas de todos os brasileiros.

Pela sua ampla experiência no trabalho de comuni cação de órgãos ligados ao
governo paulista' como a Secretaria de Estado da Saúde, Hospital das Clinicas da
Faculdade de Medicina da USP, Instituto Butantan, entre outros, conferiu à VFR a
expertise em comunicação proativa e de gestão de crises. A empresa está inteiramente
pteparadapara executar o presente plano de forma absolutamente bem-sucedida.
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Oportunidades de mídia positivå

Dentro do tema proposto no Exercício criativo do presente Edital, COYID-19, a

VFR identificou as seguintes oportunidades de mídia positiva para o Governo de São

Paulo:

1) Conquistas de espaços nobres nos veículos por meio de pautas especiais:

Com a divulgação das informações relativas à COVID-I9, além do aumento da

exposição positiva do governo do Estado de São Paulo por meio do envio de dados, é

possível desenvolver pautas específicas sobre o assunto com o objetivo de estar presente

em espaços que, normalmente, não seriam explorados no dia a dia do trabalho de

divulgação. Pautas como "Os desafios da COVID-l9", mostrando histórias, contadas por

quem vive o dia a dia da doença, sobre como a pandemia mobilizou profissionais em

tempo recorde: hospitais de campanha, o trabalho nos hospitais públicos estaduais, a

busca pela imunização, as soluções criativas encontradas pelo governo para manter o

atendimento, para apurar as informações, para manter suas equipes de trabalho. Esse tipo

de pauta pode ser oferecida como reportagem especial em programas de TV e pautas em

jornais de grande penetração como Fantástico, Globo Repórter, Folha de S. Paulo

(entrevista exclusiva do governador João Doria para a coluna Mônica Bergamo), como

série especial para o Jornal Nacional, CNN Séries Originais , alem de direcionar também

para portais como UOL propondo um TAB especial, além da presença de personagens

ernblernáticos e, de preferência pessoas comuns, em programas como Ana Maria Braga e

Encontro com Fátima Bernardes. Pautas relativas às ações governamentais fora do âmbito

da saúde, mas relacionadas à COVID-l9 também rendem espaços. Mostrar a sinergia

entre as diversas secretarias de Estado em aprimorar os programas e iniciativas sociais

para amparar a população em geral em momentos de isolamento social como o trabalho

virtual das Delegacias de Defesa daMulher e o trabalho do governo estadual paraamparat

as mulheres vítimas de violência, as ações do Programa Recomeço voltadas para as

farnílias e paru os dependentes químicos, o trabalho junto à população de rua do estado

de São Paulo, são assuntos que podem ser explorados por meio de matérias especiais -
em conjunto e separadamente.
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2) Diversidade de porta-vozes na disseminação tle informações:

Uma vantagem do governo estadual é poder utilizar diversos porta-vozes das

secretarias estaduais e também diretores de autarquias e equipamentos públicos para

atender a imprensa de forma eficiente, passando a informação em diversos pontos de

vista. A VFR vai criar oportunidades durante a divulgação das mais diversas informações

sobre a COVID-I9 para atingir o maior número de veículos, trabalhando a

disponibilidade das fontes, tanto paramatérias referentes à capital e ao interior do Estado

de São Paulo. Os releases de divulgação serão produzidos com base nas informações

hard news, de divulgação imediata e - sempre que tiver uma informação nova e relevante

- o material ja tera a sinalização para os jornalistas sobre a disponibilidade de porta-voz

para entrevistas e esclarecimentos, de cada ârea trabalhada. Dessa forma, é possível

arnpliar de forma positiva a participação do governo do Estado, além de promover o

estreitamento de relações com a imprensa, mostrando um govemo proativo em suas

iniciativas e também disposto a colaborar de forma transparente com a imprensa, na

explicação de dados e informações para manter a população informada sobre as ações do

governo paulista em relação à pandemia de COVID-19.

3) Governo paulista como referência segura de informação:

Com a divulgação diëtna de boletins informativos sobre a COMD-l9,realização

de coletivas de irnprensa, produção de pautas especiais, sugestão de entrevistas com

diversos porta-vozes, e o atendimento das solicitações dos jornalistas, a consequência

desse trabalho bem-sucedido é que o Governo do Estado de São Paulo e suas respectivas

secretarias e autarquias tornem-se fontes confîáveis e seguras de informações para os

jornalistas. Com essa estratégia é possível estreitar ainda mais o relacionarnento entre

assessoria de imprensa, fontes e veículos, conferindo credibilidade ao governo, não

apenas como fornecedor de informações, mas corno o principal ponto de disseminação de

dados confiáveis, seguros e transparentes que permitem construir uma relação de

confiança e de proximidade, permitindo a difusão de informações imprescindíveis sobre

a COMD-l9 para a população do estado de São Paulo.
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Identificação dos riscos à imagem

Dentro do tema proposto no Exercício criativo do presente Edital, COWD-i9, a

vFR identificou os seguintes riscos à irnagem para o Governo de são paulo:

1) Aumento no número de casos, morteso internações da COVü)-19:

Um dos principais riscos vêm, principalmente, com relação ao número de

internações em UTIs dos hospitais paulistas, com a consequente escassez de leitos, o

aumento do número de casos e de mortes relacionadas à COVID-l9, a classificação do

Estado de São Paulo por fases que, dependo da cor, podem gerar protestos e insatisfações

por parte dos segmentos atingidos, bem como, questionamentos sobre as medidas

adotadas para reduzir a quantidade de circulação do vírus.

Neste caso, a VFR vai se antecipar aos fatos, com o monitoramento constante das

notícias publicadas, produzindo notas de esclarecimento, disponibilizando porta-vozes

para resolver os questionamentos (de acordo com o tipo de veículo e abordagem

pretendida), principalmente em veículos de projeção nacional, além de conversar com os

jornalistas, no caso de recebimento de demandas que surgirão, questionando o repórter

ou editor para que não haja publicação do assunto. Em matérias, especiahnente aquelas

cujo objetivo é apenas criar polêmicas infundadas e, dessa forma, promover o desgaste

de imagem, existe a possibilidade, inclusive, da não resposta com o objetivo de que o

assunto perca sua força, justamente por ausência de comentários do governo.

2) Vacinação Covid-l9:

Tema extremamente sensível, devido à conida mundial de insumos para produção

das vacinas e consequente vacinação da população. Neste ponto, a imprensa toma-se uma

espécie de fiscal das medidas adotadas e fica ainda mais atenta com a possibilidade de

uma matéria negativa. Em tempos de valorização do número de cliques, visualizações e

acessos, reportagens mostrando dificuldades, atrasos, os "fura-filas", desperdício de

doses, são assuntos que serão e que devem ser rapidamente mitigados para que a

população continue confiando nas medidas do governo paulista.

Esse tema, por sua capilaridade, devem ser trataclos oaso a caso para que a melhor
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estratégia seja definida diante dos acontecimentos. A rnelhor forma, seiltpre, é

disponibilizar um pûrta-voz para que os questionamentos sejam respondidos de forma

transparente, mas sempre lembrando pontos importantes e que não dependem do governo

paulista, e já apresentando soluções efetivas para que não haja desdobramentos futuros

que possam afetør a imagem positiva já construída. Na impossibilidade de parta-voz,

notas curtas serão produzidas com base nas informações enviadas pelas pastas

correspondentes.

Dependendo do tipo de informação negativa referente às vacinas, principalmente

nos momentos em que pode haver uma cobrança exagerada e efusiva por parte da

imprensa, arealização de uma coletiva com a presença do governador e demais secretarias

e autarquias envolvidas é fundamentalpara esclarecer os fatos e encerrar o assunto, com

informações que descrevam os fatos de forma objetiva e transparente, sem gerar novos

questionamentos.

3) Provocações políticas:

Num país polarizado politicamente como o Brasil, tornou-se rotina as declarações

das autoridades federais questionando, não só a eficácia de medidas adotadas pelos

estados brasileiros, como a viabilidade de tratamentos, além de acusações diretas ao

governo do Estado de São Paulo. Sempre que as manifestações por parte da Federação

atingirem diretamente as medidas relativas ao enfrentamento da COVID-19, atingindo a

opinião pública, é necessária a resposta imediata, de maneiraenfáúica e embasada em

dados científicos para evitar a procura em massa por parte da imprens a paracomentar ou

rebater tais declarações.

O envio de comunicados ofîciais s, em alguns casos, vídeos de esclarecimento

para redes sociais e coletivas de imprensapara veículos-chave são eficazes para mitigar

e, na maioria dos casos, reverter o viés negativo desses comentários, além de encerrar

qualquer possibilidade de réplica por parte do autor das declarações.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Análise da Imagem

Abrili2020

0l/04

UOLNotícias

Boatos sobre assaltos geram ataques â quem vive na Cracolândia, diz pastor

A ampla reporüagem publicada em um dos sites de mais acessos e repercussão em todo o

país, começa abordando as precauções que as pessoas estão usando, contra o coronavírus,

pata dar assistência aos moradores de rua da região da Cracolândia, na capital paulista. O

pastor João Boca, o personagem central, fala sobre os riscos e as consequências de boatos

sobre ondas de violência na região motivam atropelamentos intencionais, além de

assaltos, furtos e ataques nas ruas.

A reportagemtraz, ainda, entrevistas com uma infectologista da UNICAMP falando sobre

os riscos de contaminação da população de rua e dependentes de drogas que vivem na

Cracolândi a, pela COVID- 1 9. A matéria traz posicionamentos da Prefeitura de São Paulo,

dando arnplo esclarecimento ao atendirnento da população de rua do entorno e

equipamentos de proteção de suas equipes. Também conta com nota enviada pela

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo sobre um atropelamento de dois

moradores de rua da região e também uma conversa, por telefone, com a Secretaria de

Desenvolvimento Social, do Governo do Estado de São paulo.

Análise: A nota enviada pela Prefeitura de São Paulo estava completa com todas as

informações sobre o acolhimento dos moradores de rua, o acesso à saúde disponibilizado

especificamente para esta população, e todas as medidas de saúde que estão sendo

tomadas para o enfientarnento da Covid-l9.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública do Estado não se

pronunciou. Nesse caso, a postura da SSP foi de descaso com a reportagem, não dando

irnportância ao fato, conferindo um caráter elitista da pasta, o que, certamente, contribui
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de fonna negativa para o Governo do Estado de São Paulo. No caso da Secretaria de

Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, ficou claro que o repórter conversou

com um assessor de imprensa despreparado. A resposta publicada foi extremamente

superficial, pois falou sobre uma gestão conjunta coln o município, que não e citada na

nota da Prefeitura. Nesse caso, faltou sinergia com as informações enviadas pela

assessoria de imprensa do município. Outro ponto negativo foi a citação do programa

Bom Prato, pois a reportagem não citou o programa em nenhum momento, já que ficou

concentrada da distribuição de refeições por parte da equipe do missionário. A "conversa"

continua com uma resposta vaga, a quai o estado está "articulando alojamentos

provisórios para esta população, e todo o acolhimento vem sendo feito pelo rnunicípio,

que não foi citado na nota da Prefeitura, que falou sobre um convênio com ulna

organização civil para distribuição de 200 refeições por dia. No enceramento é citado o

programa Recomeço, referência no tratamento de dependentes químicos no estado, mas

sem nenhum número de atendimentos, de profissionais nem das comunidades

terapêuticas. O que foi feito prontamente pela Prefeitura quando relatou em nota os

profi ssionais disponíveis para atendimento entre outras informações.

Com isso, a imagem passada do governo do Estado para a reportagem e para os leitores

é de um governo passivo, desprovido de informações e que não teve sequer o cuidado de

levantar informações para abastecer a rnatéria e, dessa fonna, aumentar a exposição

positiva dos programas estaduais em um veículo de repercussão nacional.
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Blogs Estadão - etlitoria de Política

Delegados dizem que Polícia Civil de São Paulo já tem 150 agentes afastados por

suspeita de coronavírus

A matéria publicada na seção de blogs do jornal O Estado de S. Paulo fala sobre

uma ação impetrada na Justiça pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São

Paulo, solicitando que o Governo do Estado implantasse medidas sanitárias em prol dos

delegados de polícia do Estado, por causa da pandernia do novo coranavírus. A

reportagem é extensa e relata o parecer da magistrada que julgou a ação e deferiu

parcialmente a liminar, mas que extinguiu a ação no dia seguinte, escrevendo que o

decreto estadual tomou as providências requeridas pelo sindicato para a preservação da

vida e da saúde dos servidores estaduais.

A matéria também traz entrevista com a presidente do Sindicato, Raquel Kobashi

Gallinati que afirma que mesmo corn a ordem judicial o Estado não tomou as medidas

necessárias e que apenas fez uma campanha incentivando o uso do BO eletrônico. A

Secretaria de Segurança Pública informou por nota que a pasta adota todas medidas

necessárias para garantir a proteção acerca da COVID-l9, bem como aquisição e

distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Análise: Por ter sido publicado na editoria de política do site do jornal, a assessoria de

imprensa do governo deveria ter intermediado, já que as informações enviadas pela SSP

foram curtas e não forneceram dados improtantes, principalmente sobre o BO eletrônico,

não como campanha, mas como uma solução eftcaz para que a população relate os

acontecimentos em tempos de pandemia e de isolamento social. Outro ponto da nota que

poderia ter sido melhorado e, coln isso, tirado a força da reportagem, é no momento em

que informa sobre o efetivo de 0,5Yo de afastarnento do efetivo das polícias do Estado.

Nesse caso, o número mais indicado, jâ que a ação foi rnovida pelo Sindicato dos

Delegados, era ter informado a porcentagem de delegados afastados, o que cerüamente
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seria um número infinitamente menor do que foi apresentado e, com isso, teria diminuído

a importância darnatéria e seu teor negativû.

Caso a assessoria de imprensa do Govemo tivesse orientado adequadamente a

assessoria da Secretaria de Segurança Pública, teria evitado a repercussão do assunto, que

foi publicado em sites, jornais, emissoras de rádio e TV das principais cidades do interior,

na capital paulista, bem como em outros estados brasileiros, o que, certamente, foi

negativo para o governo do Estado de São Paulo.

UOL

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

Matéria publicada no site de notícias diz que a Secretaria de Segurança Pública de São

Paulo ampliou o serviço da delegacia eletrônica e passou a disponibiliza4 por causa da

pandemia de covid-l9, o registro de ocorrências de violência doméstica online. A

promotora de Justiça, Juliana Gentil Tocunduva, esclareceu que é um piloto e que as

mulheres poderão fazer o registro eletrônico e solicitar medidas protetivas. A reportagem

também ouviu três juízas e uma delegada, todas voltadas para o combate à violência

doméstica no estado de São Paulo. A matéria debateu a iniciativa que foi classificada pelas

entrevistas como praticamente inefrcaz, já que as mulheres estão em casa com os próprios

agressores, o que faz com que a medida se torne ineftcaz, ainda mais coms as medidas de

isolamento social. A matéria encerra falando sobre o funcionamento 24 horas das

Delegacias da Mulher, assim coÍro os abrigos para acolhimento de vítimas.

Análise: A matéria publicada no UOL foi resultado de release enviado pela Secretaria de

Segurança Pública para anunciar a disponibilidade do novo serviço. A assessoria de

imprensa da SICOM deveria ter orientado a Secretaria de Segutança,já que o assunto

violência contra mulher é extremamente delicado e costuma ser amplamente divulgado

na rnídia. As informações enviadas deveriam conter, no mínimo, os dados que foram

passados pelas personagens entrevistadas, além de declarações de profissionais ligadas

ao dia a dia da vioolência contra mulher dizendo que o B.O. eletrônico é mais uma

ferramenta, dentre os inúmeros serviços oferecidos pelo governo do Estado de São Paulo.
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O material deveria conter os principais serviços como Delegacias da Mulher 24 horas,

lista de abrigos que atendem mulheres vítimas de violência e um amplo serviço de como

as mulheres podem procurar Euda,com aspas de psicólogas, entre outras iniciativas bem-

sucedidas para que a divulgação, além de ter viés positivo, seja uma prestação de serviço

eficiente e adequada às mulheres vítimas de violência doméstica.
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Rádio Jovem Pan - São Paulo

Polícias já sentem impacto das restrições em atendimentoso dizem associações

Matéria de três minutos e seis segundos relata reclamação das Forças de

Segurança Pública sobre a falta de atenção do Govemo com os agentes. Os principais

pontos levantados da reportagem de Leonardo Martins contam sobre afakade auxílio em

instituições como Polícia Federal e Civil, alem da falta de material de higiene e o medo

dos servidores afastados pela Covid-19.

Segundo a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal, TãniaPrado,

todos os servidores foram treinados para redobrar a aienção com a higiene pessoal já que

estão mais explícitos ao risco da doença. A presidente do Sindicato dos Delegados de

Polícia Civil de São Paulo, Raquel Galinatti, diz que as delegacias estão com o número

de policiais reduzidos e afinna que o aumento da doença entre os Policiais Civis é

agravado pela falta de medidas de proteção por parte do Governo do Estado cotno a

distribuição de máscaras e álcool em gel nas delegacias. Foram ouvidos também Policiais

Militares que relataram o lnesmo receio de contaminação.

A reportagem conta com o nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública do

Estado de São Paulo. Segundo apasta, mais de 550 policiais foram afastados, mas este

número refere-se a0,5Yo do efetivo total das Forças de Segurança. Ja a Guarda Civil

Metropolitana tem pelo menos 130 agentes afastados, onde 30 deles trabalham

diretamente nas ruas. O Governo de São Paulo afinna que todo policial com suspeita ou

confirmação de coronavírus é devidamente afastado, conforme orientações do Comitê de

Contingência.

Análise: A rnatéria foi veiculada em emissora de rádio paulista de grande repercussão

nacional, por suas retransmissoras. O trabalho da assessoria de imprensa foi limitado a

uma nota fria, que já tinha sido divulgada no começo do mês e sequer foi atualizada,

complementada ou melhorada para neutralizar os efeitos dareportagem junfo ao governo
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do Estado de São Paulo. Nesse caso, a assessoria de imprensa deveria ter neutralizado as

informações apresentadas, principalmente por delegados, e dizer enfaticamente que o

contingente afastado não afeta o dia a dia das delegacias, justamente por representar muito

pouco do efetivo da polícia, cujo número total das forças policiais não foi divulgado em

nota. Poderia, inclusive ter desmembrado o número total, dividindo entre policiais civis

e militarres para diminuir ainda mais o impacto da reportagem e reverter o teor negativo

damateria.

Rádio Jovem Pan

No estado de SR COVil)-lg mata oito vezes mais que assassinatos

Nota de 29 segundos compara o número de homicídios de 2019 como número de mortos

pela COVID-l9 em um único dia em 2020, com base nos números da Secretaria de

Segurança Pública e da Secretana da Saúde de São Paulo.

Análise: Por se tratar de uma comparação sem nenhum fundamento, afînal não é possível

a comparação entre assasinatos com uma doença que atinge a população sem nenhum

critério, a assessoria de imprensa do governo deveria ter intervido imediatamente junto

ao editor para elucidar os fatos, mostrando a comparação sem fundamento e solicitando

um esclarecimento no tempo do repórter para que a população não fique alarmada, que

foi o objetivo da nota veiculada.
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Folha de São Paulo (Capital)

Com quarentena, crimes patrimoniais em SP caem até 650/0, mas homicídios sobem

lÙVo

Reportagem extensa trata sobre a redução de casos de roubos e furtos em São

Paulo durante os prirneiros 15 dias da quarentena decretada pela gestão João Doria

(PSDB) por causa do novo coronavírus. No entanto, houve urn aumento de até 10% em

casos de homicídios e latrocínios - roubos com morte - segundo levantamento obtido

com exclusividade pelo jornal e realizado pela cúpula da Secretaria de Segurança, de

acordo com a rnatéria.

Foram entrevistados diversos especialistas para analisar os dados obtidos (quie

tambérn foram ilustrados por meio de infográficos na página) como o diretor do Fórurn

de Brasileiro de Segurança Pública e diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Os

especialistas discutirarn amplamente os números, inclusive contestando dados de queda

por causa das subnotificações de correntes das medidas de isolamento social. A matéria

termina com uma nota da Secretaria de Segurança Pública falando sobre os dados oficiais,

análise de dados criminais, de forma suscinta e superficial.

Análise: Apenas o fato de ser um levantamento não ofîcial , jâ haveria necessidade de

intervenção da assessoria da SICOM para passar as orientações necessëxias para a

imagem do governo do Estado não saísse prejudicada. A partir do momento que Institutos

antiviolência analisam os dados, é preciso fornecer à publicação informações que

dirninuam o impacto dos dados e também dados que reforcem o posicionamento e os

programas do estado, visando à segurança dos cidadãos. A nota deveriater sido trabalhada

de forma mais completa, inclusive adiantando alguns dados consolidados para que as

consequências negativas da matéria fossem rninimizadas.

Além disso, uma lista completa dos serviços e políticas públicas em execução deveriam

ter sido enviadas paru garantir que, lnesmo com os dados desf¿voráveis, o ogoverno não

poupa esforços para garantir a segurança dos cidadãos. com facilidades para registrode
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de boletins de ocorrência, instituições de acolhimento e reabilitação entre outras

rniciativas

Jornal Cruzeiro do Sul (Sorocaba)

Praias de SP ficarão fechadas durante o feriado de Páscoa

Nota com foto publicada no principal jornal da cidade fala sobre a coletiva de imprensa

do Govemado do Estado de São Paulo, João Doria, na qual ele pede para que as pessoas

evitem se deslocar para a praia no feriado de Páscoa. Lembrou, ainda, que todas as praias

estão fechadas e que a quarentena vale para todo o Estado de São Paulo. A nota termina

dizendo que a Polícia Militar esta orientadaparareprimir aglomerações em todo o estado,

resultado de alinhamento da Secret¿ria de Segurança Pública com os prefeitos.

AnáIise: a estratégia de divulgar a coletiva de imprensa sobre o feriado de Páscoa teve

bons resultados, já que o assunto, de interesse de toda a população, foi veiculado nos

principais jornais, rádios, emissoras de rádio e de televisão e sites de São Paulo e em

publicações em outros estados brasileiros, por meio de matéria produzida pela Agência

Brasil, cujo material é amplamente utilizados por diversos veículos do país. A estratégia

foi acertada e divulgou o assunto de maneira alr;tpla, disseminando a informação de

maneira correta e assertiva.
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Veja São Paulo - São Paulo

Polícia prende suspeitos de furtar 15 mil testes de coronavírus em SP

A reportagem informa sobre a prisão de 14 pessoas suspeìtos de fazerem parte de

uma quadrilha que furtou cerca de 15 rnil kits de testes do novo coronavírus do Aeroporto

Internacional de Guarulhos. O grupo também levou mais de dois milhões de

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) como luvas, éculos, álcool em gel e máscaras.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a carga furtada foi

encontrada no bairro do Ipiranga, onde os detidos foram presos em flagrante. Além dos

criminosos, mais outras três pessoas estão sendo investigadas por envolvimento no caso.

A operação foi coordenada pelo Deparlamento de Operações Policiais Estratégicas

(Dope).

Análise: Apesar da matéria positiva, a assessoria de imprensa poderia ter aproveitado

melhor a oportunidade para conseguir mais espaço dentro da reportagem. Para isso,

poderia ter solicitado complementação de informações para a SICOM como número de

kits disponíveis em todo o estado, abastecimento de EPIs para os profîssionais de saúde.

Alérn disso, a nota também deveria ter informado a destinação dos kits e dos EPIs

apreendidos. Outra informação que deveria constar, para conseguir um espaço maio¡ são

as ações do governo do Estado no combate à doença.

Veja São Paulo - São Paulo

Coronavírus: durante quarentena, manifestantes fazem buzinaço em São Paulo

Matéria fala sobre o protesto contra as medidas de isolarnento social tomadas pela

administração estadual como forma de combate à pandemia do coronavírus rcalizado

pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O protesto se deu em frente ao Ginásio do

Ibirapuera e seguiu até a Avenida Paulista.
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Segundo o Governo do Estado, cerca de 57% da população estava respeitando as

medidas de isolamento social. A medição foi feita por georreferenciamento mediante sinal

de celular. Questionada sobre a manifestação que tomou diversas vias da cidade, a

Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que a Polícia Militar acompanhou o ato e

que não houve incidentes.

Análise: Com conteúdo neutro, a matéria trouxe informações sobre os números da

pandemia no Estado de São Paulo e também fala do endurecimento das medidas, se o

número de casos voltar a subir. Mesmo assim, a assesoria de imprensa poderia ter

aproveitado melhor o espaço para reforçar as medidas de proteção contra o coronavírus

(uso de máscaras, álcool em gel, evitar aglomerações). Mesmo a nota dizendo que

acompanhou a manifestação, seria importante reforçar, mesmo que nas entrelinhas que

que as pessoas estavam colocando em risco a si mesmas e outras pessoas também.

Foram duas reportagens no mesmo dia e na mesma publicação que poderia ter

sido aproveit¿das de forma a conquistar mais espaço e, ao mesmo tempo, consolidar a

credibilidade das medidas adotadas pelo estado de São Paulo frente à pandemia do novo

coronavírus.
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Gl - São Paulo

Mortes confÏrmadas ou suspeitas por coronavírus passam de 1.200 na cidade de São

Paulo; periferiâ concentra mais óbitos

Matéria informa que, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a cidade de São

Paulo registrou I.207 mortes entre os dias 23 de fevereiro e 11 de abril. Os dados foram

divulgados pela pasta que mostrava a distribuição dos óbitos por distrito. O texto relata

que na mesma data a Secretaria Estadual da Saúde anunciou 422 mortes confirmadas pela

covid na capital e que a diferença dos números oficiais se deve ao atraso no

processamento dos exames pelos laboratórios credenciados. O portal afirmaque procurou

a Secretaria de Saúde e que aguardava um posicionamento.

Com o intertítulo 'Periferia', a reportagem noticia que a maioria dos óbitos ou

suspeitas se concentram na periferia da cidade, com destaque para os distritos da

Brasilândia, Sapopemba e ltaquera. 'Dados por região' e 'Mortes confirmadas' são os

outros intertítulos encontrados onde são publicados dados de outros distritos da região e

sobre os testes de coronavírus que aguardavam confinnação.

Amatéria enceffa com números fornecidos pelo Instituto Butantan sobre o número

da fila de testagem apra COVID-19, de acordo com o diretor do Instituto, Dimas Covas.

Análise: Ficou evidente a falta de alinhamento entre as assessorias de imprensa dos

órgãos do governo do Estado e com a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Paulo.

Neste caso, até porque a materia acabou enfatizando a falta de dados da Secretaria de

Estado da Saúde e justificou a diferença e atraso na divulgação aos resultados dos testes.

Além disso, o jornalista teve que entrar em contato com duas assessorias para falar do

mesmo assunto. O ideal é que a assessoria da SICOM concentrasse todos esses dados

para uma divulgação e resposta mais assertiva, principalmente, paru acabar com a

disparidade e ausência de informações. Nesse caso específico do G1, a ausência de dados

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-287a

(

{

(

(

l

(

i

(

\

Jq



yFß{üNfuNf{AÇÅü

fez toda diferença na matéria, que está hospedada em portal com grande número de

acessos e de repercussão nacional.

Blogs Estadão

Vídeo é tirado do contexto para distoricer ações do governo Doria no enfrentamento

da COVID-I9

A matéria, publicada na editoria de política on-line do blog do jornal O Estado de

S. Paulo fala sobre a edição de um vídeo para distorcer as ações do governo João Doria

no enfrentamento ao novo coronavírus, mostrando uma abordagem policial no bairro do

Canindé, na capital paulista, dizendo que são ordens do governador.

O blog fez a apuração dos fatos e constatou que se tratava de uma montagem,

portanto de fake news. A notícia repercutiu dias depois em jornais como Folha de S.

Paulo, portal UOL, entre ouüos veículos.

Análise: Nesse caso, a ação da assessoria de imprensa foi efîciente ao se valer da

credibilidade de um veiculo para repercutir o assunto em outras mídia, de maneira

favorável, contribuindo para o fortalecirnento positivo da imagem do govemo do Estado

de S. Paulo. Em todos os outros veículos, foram publicadas outras informações relevantes

sobre os números de segurança no estado, o que conferiu mais credibilidade ao fato

apresentado.
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Folha de São Paulo - São Paulo

Ocorrências de violência doméstica saltam 20/o em SP na quarentena

A matéria trata sobre o aumento de pedidos de socorro envolvendo violência

doméstica no Estado desde o início do isolamento social causado pela pandemia da

Covid-19. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo que

utiliza como base os atendimentos realizados pela Polícia Militar.

Os números obtidos mostraram um aumento principalmente nos rneses entre

março e abril de 2020. Os acionamentos realizados para Polícia Militar relatam

reclamações feit¿s por vizinhos das vítimas. Segundo a promotora Fabíola Sucasas, do

grupo de enfrentamento à violência doméstica do Ministério Público de São Paulo e

assessora de Direitos Humanos da Procuradoria-geral de Justiça, os numeros mostram o

irnpacto do confinamento que multiplicou a vulnerabilidade da vítima. Para a diretora

executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, os números são a concretização de

um risco esperado.

A reportagem cita a delegacia eletrônica, que foi uma das medidas adotadas pela

Polícia Civil de São Paulo para permitir o registro de casos de violência doméstica. De

acordo com a delegada Jamila Ferrari, coordenadora das delegacias da mulher em São

Paulo, o atendimento pela internet teve apenas seu lançamento antecipado, mas disse que

jâ era algo planejado. Alérn da delegada, a matéria traz depoimentos de uma promotora

do Ministério Público de SP, da diretora do Instituto Sou da Paz e também de uma

delegada que atua em uma delagacia da mulher na capital.

Análise: A matéria de página inteira, escrita pelo repórter Rogério Pagnan, traz

informações completas e detalhadas, fornecidas pela Secretaria de Segurança do Estado

de São Paulo, falando sobre aaceleração da violência doméstica em São Paulo, bem como

a disponibilização de fontes para analisar os números e apontar caminhos para ajudar as
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mulheres vítimas de violência doméstica. Dados da Secretaria da Saúde de São Paulo

também ajudaram a embasar os números.

Apesar do aumento dos números, a repercussão foi positiva, já que autoridades

indicadas como porta-vozes apontaram soluções e alternativas para oferecer suporte às

mulheres em casos de violência doméstica. Com isso, a imagem do governo de São Paulo

fica fortalecida, além de passar a imagem de um governo transparente e disponível para

qualquer esclarecimento.

Folha de São Paulo - São Paulo

Governo de SP anuncia na quarta reabertura gradual da economia, paralisada pelo

coronavírus

Matéria informa sobre o anúncio de medidas de reabertura gradual da atividade

econômica no Estado de São Paulo. O vice-governador, Rodrigo Garcia, chamou de

"adoção de isolamentos ou quarentenas heterogêneas". O texto conta que primeiro

aconteceria a abertura de comércios de rua, mas que o ritmo da seria norteado dependendo

do avanço de casos de cada região do Estado.

No môs de abril, a Covid-l9 já tinha deixado mais de mil mortos, o que concentra

cerca de 40% do total de óbitos decorrentes da doença. As diretrizes da reabertura foram

definidas pelo secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, e pela secretária de

Desenvolvimento Econômico,Patríçia Ellen. A matéria trata ainda sobre a demanda de

testes de infecção de coronavírus por dia e sobre o número de leitos de UTI.

Análise: Essa segunda reportagem publicada no mesmo dia e no mesmo veículo, mostra

a eficiência da assessoria de imprensa ao pulverizar as informações sobre a reaburtura

gradual da economia, com declarações do vice-governador do Estado de São Paulo e

tambérn do secretário da Faeenda, Henrique Meirelles. Ambos explicaram em detalhes o

funcionamento da reabertura do comércio e serviços e com isso diminuíram
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sensivelmente os impactos negativos que a matéria poderia ter, conquistando mais um

espaço dentro de uma das publicações mais importantes do país.
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Diário do Grande ABC - São Paulo

97Vo das escolas estaduais da região não tem AVCB

A reportagem da jornalista Aline Melo conta que dados obtidos do jornal junto à

Secretaria de Estado da Educação por meio da Lei de Acesso à Informação mostraram

que apenas 12 das 344 unidades de ensino estaduais do Grande ABC cont¿m com o

documento válido doAuto de Vistoria do Corpo de Bornbeiros (AVCB).

O Presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Grande ABC e

Conselheiro do Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, Luiz

Augusto Moretti, a situação é absurda, já que o documento é obrigatório e ajuda na

tomada de decisões em situações de emergências. Além disso, Moretti afirma que os

irnóveis sem AVCB são irregulares e podem ser interditados pela Prefeitura.

A Secretaria de Educação do Estado foi questionada e informou por meio de nota

que as escolas são construídas de acordo com a legislação e as normas de segurança e

destacou ainda que as refonnas realizadas nas unidades são planejadas com o objetivo de

execução do AVCB e que os prédios contam com extintores e outros equipamentos de

prevenção, porém não informou o que está sendo feito para regulanzação do cenário.

Já as administrações municipais alegaram que os motivos para a ausência da

documentação são os entraves burocráticos para conseguir o laudo e as estruturas

precárias dos prédios. Após a publicação, o Ministério Público notifîcou as prefeituras de

São Bemardo, São Caetano, Diadema e Rio Grande da Serra.

Análise: matéria extremamente negativa que praticamente responsabiliza a Secretaria de

Estado da Educação pela falta do Auto de Vistoria nas escolas estaduais do Grande ABC.

A nota enviada pela pasta foi completamente equivocada, já que não respondeu o rnotivo

dos equipamentos não terem o Auto, já que afirmou que prepara as instalações para
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receber o Auto. Com isso, o governo do estado se expôs de forma desnecessária. A nota

deveria informar o que estava sendo feito junto ao Corpor de Bombeiros para regullarizar

a situação das escolas, além de explicar de forma clara os motivos dafaltados autos na

maioria dos equipamentos de educação.

Folha de S. Paulo

Entidade cultural do estado redazirá salário de funcionários em 507o

Reportagern fala sobre o anúncio da redução salarial e de carga horária temporária dos

funcionários em 50% da organização social Poiesis, responsável pela Casa das Rosas,

Casa Mário de Andrade, Oficina Oswald de Andrade, entre outros progralnas e espaços

do governo estadual. O motivo é o corte de 5Ao/o nos repasses feitos pela Secretaria de

Cultura e Economia Criativa para todo o grupo. A matéria diz que o governo Doria tenta

se escorar na MP 93612020 e, cotll base nisso, diz que o corte representa 7,9o/o do

orçamento total da pasta e cita que as pastas da Segurança e da Saúde não foram atingidas

pelos cortes.

Análise: A matéria negativa paraaimagem do governo estadual não ofereceu espaço para

que a pasta ou o governo se pronunciasse sobre o assunto, Neste caso, a assessoria de

imprensa deveria ter entrado enviado uma nota explicativa, alegando justamente o recurso

temporário, dizendo que como os equipamentos encontram-se fechados devido às

medidas de isolamento adotadas para o combate ao coronavírus, neste momento, seria

feita apenas a manutenção dos espaços e dos programas geridos, não somente por esta,

mas pelas demais organizações sociais que prestam serviços para a pasta. Além disso

poderia complementar os esclarecimentos dizendo que as outras duas pastas citadas na

matéria não foram atingidas, justamente por estarem à frente do combate à pandemia, que

incluir manter a assistência e segurança aos cidadãos.
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Gl - São Paulo

Estado de São Paulo completa um mês de quarentena contra coronavírus com taxa

de isolamento atlaixo da ideal

Matéria extensa informa que em um mês de quarentena,na cidade de São Paulo,

foram confirmados 16.74A casos do coronavírus. O governador João Doria decretou o

isolamento social no mês de março como medida de prevenção a Covid-lg. O comércio

em geral foi obrigado a fechar, mas o funcionamento dos serviços essenciais foi mantido,

como saúde, alimentação e segurança.

Os dados informados mostram que menos da metade da população aderiu às

recomendações dos órgãos de saúde para ficar em casa. O maior índice alcançado foi de

59o/o aos domingos. A quarentena gerou protestos principahnente por parte de grupos

voltados ao comércio. A reportagem conta ainda que houveram registros de prisões por

atos realizados contra a saúde pública, causando aglomerações e descurnprindo o

isolamento social.

Em contrapafüda, na matéria foram divulgados dados de cidades que

conseguiram atingir a meta estipulada pelo Governo como Ribeirão Pires e São Sebastião.

O trânsito é uma medida que ajuda o Governo a saber se a quarentena está sendo

cumprida, já que com as medidas de isolamerÍo ele chegou a desaparecer. Ao fim, o

Secretário Estadual de Saúde, José Heffique Germann, afirma que o número de mortos

deve aumentar e que as cidades estão construindo hospitais para tratar os pacientes com

Covid-19.

Análise: A matéria fala de um assunto delicado para o governo de São Paulo, já que a

taxa de isolamento social no estado vem caindo gradativamente e que, certamente,

repercute em toda a imprensa de São Paulo e de outros estados brasileiros. Nesse caso, é

necessário fornecer a maior quantidade de números positivos e, principalmente, todas as

ações que serão implantandas para assistir a população atingida, além das medidas para
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Tel. (r1) 2936-2870

(

I

(

3ta



(

(

reduzir os números da pandemia. Além disso, a estratégia de passar um prognóstico

negativo (que nocaso da pandemia é inevitavel) juntamente com ações positivas e firmes

de combate, normalmente, acabam por neutral izar o impacto e trazer bons resultados.

O Dia * São Paulo

Secretários debatem isolamento, fiscalização e ampliação de leitos com prefeitos de

SP

Matéria publicada fala sobre reunião realizada no Palácio dos Bandeirantes pela

Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio de vídeoconferência com prefeitos e

representantes das 16 regiões Adrninistrativas do Estado e os secretarios da SDR, da

Saúde e o Coordenador do Centro de Contingência da COVID-l9. O objetivo foi

esclarecer dúvidas e reforçar a importância dos municípios em seguir os decretos

estaduais, com destaque para a flexibilização do isolamento social no estado de São

Paulo.

A reportagem também fala sobre os investimentos do Governo de São Paulo na

melhoria do SUS para os pacientes infectados pelo novo coronavírus como ampliação de

leitos de UTI, transferência de recursos para o combate à pandemia, a autonomia para

criação de hospitais de campanha pelos municípios, entre outros assuntos.

Análise: Ficou claro que o jornal publicou o assunto mediante envio de release. Pela

análise, a assessoria de imprensa poderia ter construído um release com mais aspas dos

participantes reforçando as medidas adotadas pelo governo do Estado de São Paulo. Além

disso poderia ter construído releases regionais, com aspas dos prefeitos participantes da

videoconferência e encaminhado para os principais veículos das regiões administrativas

para ampliar a disserninação das informações e, dessa forma, conseguir espaços

diferenciados na imprensa da capital, em veículos mais expressivos e também na

imprensa do interior paulista.
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Jornal da Manhã (Marflia)

Estatísticas criminais reduzem em março em Marília

Matéria fala sobre os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São

Paulo que apontam queda nas principais estatísticas criminais na cidade de Marília.

Segundo os dados, a diminuição foi consequência das medidas de isolamento social por

causa da pandemia. A reportagem traz redução nos números de homicídios e suas

tentativas, violência contra a mulher, furto e a produtividade policial no período.

A reportagem também apontou, com base nos dados, aumento no número de

mortes em acidentes de trânsito, com destaque para aumento de 100% passando de

"apenas" uma para duas mortes. O texto termina falando do aumento da quantidade de

roubos na cidade.

Análise: A matéria foi construída a partir de releases geral, com destaque para cada

cidade, enviado pela assessoria de imprensa. Nesse caso, faltou uma melhor condução

dos números, principalmente pelas porcentagens, que foram motivo de ironia na matéria.

Cabe, sempre, uma avaliação criteriosa, livre de julgamentos, para manter o objetivo da

divulgação. Outro ponto a ser observado é que, mesmo em se tratando de um release de

divulgação de números, é necessária uma declaração representativa dapasta para atestar

os números e reforçar o trabalho da SSP. Além disso, o release também poderia conter

informações de serviço de cada cidade para aumentar a exposição dos resultados.

O Vale (São José dos Campos)

O desafio da segurança pública

Editorial publicado no principal jornal do Vale Paraíba fala sobre os dados

divulgados pela Secretaria de Segurança Pública a respeito dos números divulgados da
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RMVale que tiveram aumentos expressivos nos índices de violência. A opinião do jornal

chega a classificar os índices como uma endemia, com taxas acima do tolerável. O texto

apresenta os números e diz que, meslno com o passar do tempo, a regiçao continua sendo

a mais violenta de São Paulo, ficando apenas atrás dos números da capital paulista.

O texto também faz comparação, em números absolutos, com outras cidades

paulistas como Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Ribeirão Preto, Araçatuba, Bauru,

Baixada Santista, entre outras. O texto encerra dizendo que a RMVale deve ser priorizada

no governo estadual no combate ao crime e à violôncia.

Análise: Apesar do tom mais ameno no editorial, jâ que não atacou o governo do Estado

nem cobrou prividências para combater os altos índices de criminalidade, a assessoria de

imprensa, mais uma vez não tomou as devidas precauções no envio das informações

segmentdas dos dados da Secretaria de Segurança Pública.

Ficou evidente que o editorial foi escrito com base em matéria anterior publicada pelo

jornal, mostrando a escalada de violência na região do Vale do Paraíba. Pennitir que os

articulistas façam comparativos com outras é um risco grande à imagem, correndo o risco

de ser estopim para uma série de matérias negativas na região, que pode servir de

tendência para outros veículos de outras regiões do interior paulista. Este editorial mostra

de forma clara, afalta de uma condução mais assertivana divulgação das informações

sobre criminalidade.
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Rádio CBN FM 90,5 - São Paulo

Governo de São Paulo vaifarær testes rápidos para o Coronavírus

A notícia veiculada na Rádio CBN repercute o início de testes rápidos no Estado

de São Paulo para determinados grupos da população, entre eles funcionários da

Secretaria de Saúde e de Segurança Pública, detentos, doadores de sangue e pessoas que

estão em abrigos e casas de repouso. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas,

foi citado no boletirn, o qual infonnou que 500 rnil testes foram comprados pela

instituição pública.

Análise: A notícia é positiva para o Governo do Estado, já que mostra a iniciativa de São

Paulo para começar atestar a população. Porém, na nota divulgada pela rádio, não houve

oportunidade de abordar sobre a importância da testagem para o enfrentamento do novo

coronavírus. Também não foi contemplada na notícia informações sobre as fases

seguintes, bem como a estratégia do governo estadual de ampliar os testes para demais

grupos populacionais.

A Secretaria de Comunicação deveria ter enviado à Rádio CBN um material

completo, com informações aprofundadas que esclareçam as fases dos testes na

população, traçando as estratégias do governo para atingir a maior quantidade possível de

pessoas. É fundamental que nesse texto a assessoria evidencie a preocupação do Governo

do Estado de SP ern ampliar os testes como fonna de combater a disseminação do Covid-

19 e minimizar os impactos na pandemia.

Além das informações, é fundamental aspas contundentes do governador João

Doria, reforçando o trabalho de São Paulo na luta contra o Covid-l9, e no fim do texto,

um parágrafo contendo o histórico das principais ações do Governo do Estado no

enfrentamento à pandemia. Com essa estratégia, é possível um melhor aproveitamento

dos espaços nos veículos de imprensa com informações constantes oferecidas pela
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SICOM e, dessa forma, relembrar a população sobre as medidas tomadas por São Paulo

durante a pandemia.

Folha de S. Paulo

SPvai expandir testagem para presos e parentes de pacientes

Matéria assinada pela jornalista Patricia Pasquini informa o início de testes

rápidos para grupos populacionais para detecção do novo coronavírus. O texto esclarece

sobre os grupos que serão testados e explica as etapas de testagem, das quais serão

contempladas pessoas que tiveram contato com pacientes positivos para Covid-19,

sintomáticos e assintomáticos.

Análise: Apesar de destacar no título que os testes serão ampliados para presos, amatéria

menciona brevemente o projeto-piloto realizado com a Polícia Militar, sobre o qual o

jornal informa que estão sendo testados 35 mil profissionais e seus familiares, totalizando

145 mil pessoas.

O texto é positivo para o Governo do Estado, mas considerando a importância da

iniciativa no enfrentamento da pandemia, o assunto merecia mais destaque no veículo. A

notícia recebeu pouca evidôncia na pâgina do jornal, perdendo espaço para vma extensa

maténa que aponta um "cabo de guerra" entre o presidente Bolsonaro e os governadores,

conteúdo que abre o caderno de Saúde.

Para dar mais visibilidade à açäo de São Paulo em questão, a assessoria de

imprensa da Secretaria poderia oferecer uma entrevista exclusiva do governador à Folha

de São Paulo, na qual Joäo Doria possa explicar com detalhes as mais recentes iniciativas

e estratégias do Governo de São Paulo para ampliar os testes junto à população. Dessa

fonna, o assunto ganharia mais espaço no veículo, possibilitando uma comunicação mais

eftcaz sobre o início dos testes.

Entrevista com porta-voz é uma excelente maneira de transmitir a aproximação

do governo com a população, obtendo uma comunicação mais direta com o público do

veículo. Dessa forma tarnbém é possível penetrar na rnídia importantes opiniões e dados

que nonnalmente, em matérias, não teriam espaço.
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Jornal Tribuna de Ribeirão Preto

Casos de roubos e furtos cåem e número de homicídios aumenta em RP

O principal impresso de Ribeirão Preto, o jornal Tribuna noticiou estatísticas da

Secretaria de Segurança Pública sobre roubos, furtos e homicidios na região. De acordo

com os dados divulgados, os casos de roubos na cidade em março caíramgYo em relação

a fevereiro e os furtos diminuíram 27,4o/o. Já os dados que comparam as ocorrências

registradas como homicídio doloso foram negativos. Em fevereiro, Ribeirão Preto havia

registrado apenas um caso, enquanto em março ocorreram quatro. O número representa

um aumento de casos de300%.

Para explicar a variação nas estatísticas, o jornal entrevistou o comandante da

Polícia Militar da região de Ribeirão Preto, coronel Carlos Alberto Machado, o qual

atribuiu a melhora dos casos de roubos e furtos ao período de pandernia. Segundo

Machado, o isolamento social contribuiu para a diminuição das ocorrências. Em

contrapartida, a quarentena causou um aumento de homicídios, pois neste período tem

sido registrado mais casos de conflitos.

Análise: A matéria traz indicadores que podem ser considerados positivos e negativos,

mas o conteúdo no geral foi favorável, já que um porta-voz explicou a provável causa da

oscilação dos dados. As informações deixam evidente que a área estit sob monitoramento

policial e que as ocorrências estão sendo acompanhadas. Outro fator vantajoso a se

considerar é que mesmo que algumas estatisticas não sejam tão positivas - como a de

hornicídios - fica claro que o governo mantém transparência nos dados.

É oportuno comparar também os dados atuais com as estatísticas do mesmo

período do ano anterior. A assessoria de imprensa deve fazer utna análise e verificar se é

interessante divulgar o comparativo anual do período. Se os números foram positivos,

vale preparar um release destacando a melhora no cenário e disponibilizar porta-vozpara

explicar os dados.

É importante que a SICOM esteja atenta para atender as demandas regionais que

questionem os dados e para dar respostas adequadas aos casos em que os números não
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sejam positivos. É fundamental que sejam disponibilizados bons porta-vozes da região

para falar com os jornalistas e que sejam identificadas fontes confiáveis, com vasto

conhecimento dos rnunicípios abordados, para comentar as estatísticas na imprensa.

Jornal Em Ponto - Globonews - São Paulo

Documento propõe medidas para ajudar no combate ao Covid-l9

Em entrada ao vivo, a Globonews entrevistou a diretora executiva do Instituto Sou

da Paz, Carolina Ricardo, para comentar as propostas de políticas públicas de

enfrentamento do Covid- 19, assinadas por integrantes da Segurança Pública para proteger

e preparar policiais, bombeiros, guardas civis e agentes penitenciários.

O documento lista 10 medidas, entre elas garantir EPI's epriorizar testagem dos

agentes de segurança. As propostas, segundo Carolina Ricardo, foram elaboradas para

oferecer uma melhor condição de segurança aos policiais devido ao elevado número de

profissionais da categoria afastados no Estado por suspeita de coronavírus, além de 23

mortos.

Outro ponto em questão foi em relação à violência doméstica, a qual aumentou

40Yo em relação ao mesmo período de 2019. Além disso, a diretora do Instituto Sou da

Paz enfatiza que os governos e Secretarias de Segurança Pública devem priorizar os

crimes contra a vida e de violência doméstica. Para Carolina Ricardo, o Governo Federal

deve oferecer suporte aos estados para repassar recursos e viabilizar a compra de

materiais.

Análise: A abordagem foi neutra para o Governo do Estado, bem como para a Secretaria

de Segurança Pública. A entrevistada dirigiu mais cobranças ao Governo Federal, no

sentido de fornecer suporte aos governos estaduais. A pasta não foi procurada, portanto

não houve posicionamento do Govemo ou demais informações da SSP para

complementar a notícia.

É oportuno, nestes casos, que a SICOM alinhe com a Secretaria de Segurança

Pública uma nota ou entrevista com um porta-voz para que posicione o público sobre o

que tem sido feito para proteger os policiais, isto é, quais ações e medidas estão sendo

executadas junto aos profissionais da segurança pública durante a pandemia.
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Folha - Ribeirão Pires

Rio Grande da Serra fecha primeiro trimestre com âpenas dois casos de roubo de

veículo

A notícia informa os indicadores de ocorrências divulgados pela Secretaria de

Segurança Pública (SSP). De acordo coln os dados, a cidade de Rio Grande da Serra

apresentou dois casos de roubos de veículos no primeiro trimestre de2\2\,representando

600/o a menos em relação ao mesmo período de 2019.

A matéria diz que apesar da redução de roubos, houve leve aumento (de um caso

a mais) no número de furtos de automóveis. Outros 16 indicadores crininais não

apresentaram ocorrências.

A Folha também apresentou os dados de Ribeirão Pires, os quais sofreram queda

no número de furtos de veículos e aumento nos casos de roubos de automóveis. A matéria

contemplou informações sobre o atendimento das delegacias em período de pandemia.

Análise: A abordagem do conteúdo foi positiva. Além de informar que diversos

indicadores não apresentaram ocorrências no período, ojornal destacou que as estatísticas

são divulgadas mensalmente e a cada três meses pela Secretaria de Segurança Pública,

mostrando assim que a pasta e o Governo mantêm os dados atualizados e transparentes.

AFolha também explicou que as estatísticas ajudam a monitorar a evolução dos principais

indicadores criminais e contribuem para a tomada de decisões do Estado e das forças

policiais.

O jornal manteve praticamente na íntegra as informações divulgadas pela SSP e

destacou de forma positiva o trabalho do Estado nos registros de ocorrência da Segurança

Pública. Sendo assim, é um importante veículo de apoio nas divulgações.

A assessoria deve tnanter contato próximo com a equipe do jornal para atualizâ-

los das ações do Governo do Estado e assim potencializar as divulgações na mídia. Para

isso, é preciso abastecer o veículo enviando periodicamente releases e textos para

publicação no jornal.
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Primeira Página - São Carlos

Sem EPIs adequados, GMs estão expostos ao Covid-l9

A falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos profissionais de

segurança pública da Guarda Municipal de São Carlos (SP) foi o tema de reportagem

publicada no jornal Primeira Página, principal impresso da região.

Segundo a reportagem, desde o início da pandernia os GMs receberam apenas um

par de luvas e uma máscara descartáveis, além de um frasco de álcool. Essa condição fez

com que os profissionais atuassem sem EPIs nas fiscalizações aos estabelecimentos do

rnunicípio - a foto de um guarda sem máscara fazendo fiscalização em um comércio foi

ufihzada para ilustrar a matéria.

Análise: A notícia é extremamente negativa, mas a responsabilidade da situação foi

atribuída à Prefeitura de São Carlos, -iá que envolve a Guarda Municipal. Ao que tudo

indica, o jornal não procurou a assessoria da prefeitura para um posicionamento - ou a

mesma não respondeu. Com isso, a matéria ficou ainda mais negativa seûl apresentar um

esclarecimento ofi cial.

Apesar de o Governo do Estado não ter sido citado na matéria, por não ser de sua

competência, a SICOM pode analisar se é valido enviar algum material para o jornal sobre

o enfrentamento de Covid. Caso o Govemo, por exemplo, tenha feito alguma ação de

doação/distribuição de máscaras na região, é oportuno enviar informações para o veículo

publicar.

Caso contrério, é interessante verificar a possibilidade de desenvolver uma

iniciativa que promova o cuidado dos agentes de segurança pública da cidade no combate

ao coronavírus. A estratégia pode ser voltada especialmente para cidades como São

Carlos, que estão enfrentando problemas de abastecimento de EPIs. É muito importante

mostrar que o Governo do Estado está atento à segurança de todos os profîssionais que

fazem parte dos grupos que atuam na linha de frente na pandemia.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-020

Tel. (11) 2936-2870
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Rádio CBN FM 90,5 * São Paulo

São Paulo registra 47Yo na taxa de isolamento na última terça-feira

O repórter Julio Vieira destaca que o isolamento no Estado de São Paulo está

abaixo dos 50ol0, sendo que a taxa mínima ideal de isolamento na pandemia é de 55Vo.

Durante a nota, a râdio transmitiu um depoìmento do governador João Doria

anunciando luto oficial no Estado pelas 3 mil mortes perdidas em menos de 60 dias em

São Paulo. O decreto, segundo o governador, é uma forma de se solidarizar com as

pessoas que perderarn familiares e amigos.

Análise: A notícia, apesar de negativa por mostrar piora no número de mortes e nataxa

de isolarnento, mostra a preocupação do governo na luta contra o coronavírus. A
reportagem destaca algumas ações do Governo de São Paulo no enfrentamento, como a

emissão de documento para pessoas em situação de rua terem acesso a hospitais e a

liberação de três milhões de reais para centros de acolhimentos de idosos.

As coletivas de imprensa desenvolvidas pelo Governo do Estado e pela Secretaria

da Saúde, com a participação de secretários de outras pastas, são fundamentais para

propagar as ações do Estado no combate à pandemia, pois torna acessível todo o tipo de

informação relevante e consequentemente potencializa a comunicação do Governo de SP

com a população.

Essa notícia transmitida pela Rádio CBN divulgou dados e atualizações

apresentadas durante a coletiva, utilizando a declaração do governador João Dória dada

na ocasião. Enquanto ataxa de isolamento não entrar nataxamínima ideal, a Secretaria

de Comunicação deve intensificar as divulgações visando reforçar para a população a

importância do isolamento social e das medidas de segurança.

Ao mesmo tempo, a assessoria deve continuar divulgando com intensidade, em

coletivas de imprensa e em entrevistas exclusivas aos principais veiculos do país, as

iniciativas do Governo de São Paulo para minimizar os impactos causados pelo COVID-

19 e parao enfrentamento a pandemia.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2s36-2870
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R7.COM - São Paulo

SP terá mutirão pâra morador de rua tirar RG e acessar auxílio federal

O texto infonna medidas do Governo do Estado de São Paulo para minimizar os

efeitos da crise durante a pandemia do coronavírus, das quais destaca serviços digitais do

Poupatempo para evitar aglomerações, mutirão de registro de identidade para pessoas em

situação de rua para acessarem o auxílio emergencial e repasse de R$ 3 milhões aos

centros de acolhimento de idosos.

São utilizadas na matéria aspas do governador João Doria, coletadas durante

coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, explicando detalhes das iniciativas e

alertando a necessidade de continuar com o isolamento social.

A gravidade da pandemia também foi enfatizada pelo então secretário de saúde,

José Henrique Gennann, e pelo coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus,

David Uip.

Análise: A matéria do portal R7 é bastante positiva para o Govemo do Estado de SP, pois

evidencia a preocupação do mesmo em desenvolver iniciativas para estimular o

isolamento social e dar suporte a grupos da população que passam por extrema

necessidade, especialmente agora em tempos de pandemia.

O mutirão para moradores de rua tirarem RG é uma notavel iniciativa para ajudar

grupos vulneráveis e que deve servir de exemplo para outros estados e países. Por isso,

deve ser ainda mais explorada pela assessoria de imprensa para potencializar sua

divulgação.

A SICOM deve convidar os veículos de imprensaparaacompanharem os mutirões

e assim mostrarem de perto o trabalho do Estado junto à população em situação de rua,

tomando os devidos cuidados para não expor pessoas vulneráveis, mas sim evidenciar a

possibilidade do auxílio e mostrar a eftcírcia da ação.

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Jornal Folha da Região - Araçatuba

SP reforça ações para vítimas de violência doméstica

Publicada como retraîca, amatéria de prestação de serviço infonna as iniciativas

adotadas pelo Governo do Est¿do de São Paulo, desde o início das medidas de isolamento

social, para garantir que as mulheres continuassem com o direito de denúncia em relação

à violência doméstica e, ao mesmo tempo, cumprissem a deteminação de distanciamento

para o controle da Covid-19, doença causada pelo novo coronavirus.

Segundo o texto, os dados do relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública,

apontaram o crescimento do número de socorros prestados às vítimas de violência

doméstica entre os meses de março de 2019 e 2020. O feminicídio também teve um

aumento de 13 para 19 casos. A reportagem aponta ainda sobre a determinação do

Governo sobre o serviço on-line realizado nas Delegacias de Defesa da Mulher (DDM)

Com o intertítulo "Cenário Global", a matéria faz wn resumo sobre países que

registraram aumento no pedido de ajuda desde o isolamento social como: Estados Unidos,

Libano, Malásia, China e Austrália.

Análise: Matéria neutra para o Governo pelo posicionamento do jornal em destacar as

iniciativas e o serviço desempenhado pela delegacia especializadaparadefesa da mulher,

porém a Assessoria de Imprensa deveria divulgar informações mais completas sobre os

serviços que a DDM oferece e infonnar que as delegacias territoriais estão tomando todos

os cuidados necessários na pandemia, alérn de oferecer porta-voz para entrevista que

poderia ter explicado as ações e, com isso, aumentar a exposição positiva do Governo do

Estado e arnpliar os espaços nos veículos de comunicação e, com isso, dando ainda mais

credibilidade às ações do Governo do Estado.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-020

Tel. (11) 2936'2870

i

L{Z



(

(

I

t

{

I

i

I

, ilì.':i i.:,,ì... l., i.:,1i .:';.':,ti; ::,:,.t ,'t: ,,,¡ i
. l.'':r:;, :i¡ t:,,1. ¡ ri,r l' :'

Rádio Bandeirantes

Baile Funk no Jardim Robru em meio à pandemia

Reportagem de três minutos e 1l segundos fala sobre denúncias de ouvintes sobre

o barulho causado pelarealização de bailes funk no bairro em plena pandernia. A matéria

de Lucas Herrero, repórter que mora na Zona Leste, conta com sonoras de moradores e

diz que os bailes são realizados todos os fins de semana. Os vizinhos ligam para apolícia

e nada é resolvido. A preocupação deles é com feriados prolongados, pois as

aglomerações acontecem, inclusive nas emendas. A matéria também relata casos de

pessoas que contraÍrarn COVID-19 e, mesmo assim, continuam frequentando os bailes e

circulando pelas ruas do bairro.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que a Polícia Militar atua em

todo o Estado de São Paulo, por meio da operaçãoPaz e Proteção, realizadapara coibir a

aglomeração de pessoas e evitar a formação de pancadões e impedir práticas delituosas

em locais previamente mapeados. A nota termina informando número de prisões e

capturas, bem como a quantidade de operações realizadas e os respectivos números de

autuações. O número de casos de COVID-|9 na região foi fornecido pela Prefeitura de

São Paulo.

Análise: A reportagem negativa veiculada numa das emissoras com maior número de

ouvintes do país recebeu uma nota, no mínimo, preguiçosa da SSP. Sem responder

diretamente às denúncias apresentadas pela rádio, que acontecem com frequência, a

Secretaria optou por falar de um programa estadual que não tem muita eficiência na

capital paulista, já que a nota não segmentou os números.

Nesse caso a assessoria de imprensa da SICOM deveria ter instruído a assessoria

da SSP no sentido de informar corretamente e, ainda, disponibilizar um porta-voz

preparado previamente, de preferência da Polícia Militar para centralizar o foco, para

conceder entrevista explicando as ações junto aos bailes funk na cidade. Mais do que

apresentar números é preciso prestar serviço adequado à população que, quando procura

a midia é porque não teve respostas do Poder Público.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Correio - Campinas

Dois carcereiros são afastados por suspeita de COVID-l9

O título da matéria já informa o afastamento de dois carcereiros com suspeita de

Covid-l9, que trabalham na cadeia anexa ao 2" Distrito Policial (DP), no bairro São

Bernardo, em Campinas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o afastamento

aconteceu em seguimento dos protocolos de saúde e recomendações médicas.

De acordo coln o jornal, mesmo coln as rnedidas tomadas pela SSP e o

fornecimento de proteção como máscara, luvas e álcool em gel, outros policiais

afirmaram a insegurança quanto à disserninação dadoença no local. Segundo o Sindicato

dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp), o Estado tinha225 policiais

afastados pelo coronavÍrus. Ao fînal da matéria, é informada novamente a nota da SSP

onde é relatada as medidas adotadas pela Polícia Civil 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, higienização de.todos os ambientes

de trabalho e arcalização de 130 mil testes rápidos.

Análise: Mesmo seguindo o protocolo, a materia repercute negativamente porque, em

vez de responder com veemôncia e autoridade, a postura da Secretaria de Segurança foi

passiva, como se fosse culpada pelo ocorrido. A assessoria de imprensa da SICOM

poderia ter orientado a assessoria da SSP no sentido de ser mais firme na resposta, com

números de testagem realizadas no efetivo, número de equipamentos distribuídos, e

detalhado os protocolos de atendimento.

Além dessas informações, a assessoria poderia ter aproveitado a oportunidade

parafalar das medidas de segurançaparao coronavírus, prestando tarnbém um serviço à

população. Dessa maneira, o tom da matéria poderia ter sido revertido facilmente,

capitalizando a boa exposição para as medidas do Governo do Estado e da Secretaria de

Segurança.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870

a

(,

t

L

(

i

(

(

æ



Fronteira Notícias 1" Edição - Tv Globo - Presidente Prudente

Secretaria de Segurança Pública informa que cerca de 1.500 dos 113 mil policiais

foram afastados por suspeita ou confirmação de Covid-l9

Jornal traznotacurta de 22 segundos informando sobre os dados da Secretaria de

Segurança Pública a respeito dos policiais afastados no Estado por suspeita ou

confirmação da Covid-19. De acordo com a apresentadora e jornalista Carla Moreno, a

testagem desse público continua e noticia que o Governo do Estado quer aumentar os

testes dos casos considerados leves para ter um mapa rnais preciso de contagem do novo

coronavírus.

Análise: Como se trata da principal emissora de televisão da região, a nota poderia ter

sido melhor aproveitada com intervenção da assessoria de imprensa da SICOM,

orientando o envio de informações mais detalhadas sobre o afastamento dos policiais, já

que se trata de um número expressivo do contingente policial.

As informações poderiam abordar especificamente os casos em questão com foco

não só na testagem, mas no tratamento, acompanhamento e reinserção dos policiais na

corporação, bem como reforçar os dados do governo do Estado de São Paulo como

fornecimento de EPIs e monitoramento constante. Dessa forma, a exposição poderia ter

sido positiva, reforçando a postura do governo do Esatdo em preservar vidas, sem deixar

de dar a assistência devida.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (1U 2938-2870
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R7.com - São Paulo

Comerciantes do centro de SP pedem por reabertura ao governo

A matéria cita o apelo dos comerciantes da região central de São Paulo pela

retomada das atividades para a Secretaria de Segurança Pública. A iniciativa foi feita por

associações que representam 80 mil lojistas da área, junto a uma sugestão de protocolo

de vendas para a prevenção contra o novo coronavírus.

Os grupos faziam o pedido às esferas do Governo Estadual e Municipal, sem

conseguirem ser atendidos. Os lojistas enfatizatrt o dano econômico causado pela

pandemia, citando demissões em massa e o fechamento de estabelecimentos da Írea. Ao

fim da reportagem, é informado que os grupos conseguiram se reunir com o secretário de

Segurança Pública, General Camilo, e, segundo o advogado Alexandre Marcondes, que

assinou o requerimento, o secretário afirmou na reunião que levaria o oficio paraa,análise

do govemador João Doria.

Análise: Apesar de a Secretaria de Segurança ter atendido ao apelo dos comerciantes, a

SICOM deveria ter assumido o controle da situação, jâ que a solicitação tinha que ser

analisada por outra pasta para soluções mais efetivas. Do jeito que foi conduizida ficou

evidente que tratou-se de um tapa-buraco para responder à imprensa que foi cobrir a

manifestação no local.

Além disso, a assessoria deveria ter enviado uma nota com detalhes da reunião:

tempo de duração, o que foi discutido, quanto tempo para o encaminhamento e tempo

estimado paraavaliação e resposta, o que não foi divulgado. Com ísso, joga-se o problema

para o governo do Estado de fonna paliativa, sem apresentar uma solução concreta para

atender às reivindicações dos comerciantes da capital paulista.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tef. (11) 2936-2870
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Correio.com.br - Campinas

Dois carcereiros são afastados por suspeita

A matéria publicada no portal do principal jornal da cidade fala sobre o

afastamento de dois carcereiros que trabalham na cadeia anexa ao 2o Distrito Policial

(DP), no bairro São Bernardo, com suspeita de Covid-19. O texto 1':razumaparte da nota

da Secretaria de Segurança Pública que informa que esta seguindo protocolos de saúde e

recomendação médica para o afastamento e cumprimento do isolamento médico.

O texto ûaz n'itmero de afastarnento fornecidos pelo Sindicato dos Delegados de

Polícia do Estado de São Paulo (Sindesp) que afirma que os números são oficiais do

governo do Estado. A SSP respondeu novamente por nota dizendo que a Polícia Civil tem

adotado todas as medidas necessárias paragarantir a proteção dos agentes e que o governo

do Estado está ampliando arealização de testes para diagnóstico da COWD-l9, inclusive

para parentes que vivem na mesma residência.

Análise: A assessoria de imprensa da SICOM, neste caso deveria ter orientado com mais

ênfase a assessoria da SSP para que a pasta conquistasse uln espaço maior na reportagem,

já que os números trabalhados foram oferecidos pelo Sindicato. A nota deveria ter

fornecido os números do estado de São Paulo, bem como números atualizados da região

de Campinas, já que se trata do veículo impresso mais importante da região. Entre outras

informações, deveria ter sido infonnado a quantidade de testes de COVID-l9 disponíveis

para a. corporação, além de detalhar os protocolos de saúde e o tipode acompanhamento

médico. Dessa forma, a exposição seria mais ampla e converteria em uma imagem mais

positiva para o governo do Estado de São Paulo.

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agoetinho, 70, Aclimaçåo - SP - tEP 01533-070

Tel. (1112936.2870
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Diário da Região - São José do Rio Preto

Cartas ao leitor

A respeito do artigo "BO em tempo de Covid-19" escrito pelo Tenente-Coronel,

Comandante do Comando de Policiamento do Interior (CPI-5), Fábio Roberto Cândido,

a cartas ao leitor traz uma nota de esclarecimento da Assessoria de Imprensa e

Comunicação da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Nomeado pelo jornal

como 'Ocorrências', a nota repudia as informações do artigo onde o tenente-coronel

questiona o trabalho da Polícia Civil em relação à função investigativa e de apuração

criminal, argumentando que o serviço em questão seria da Polícia Militar e indaga sobre

o trabalho em meio à pandemia da Covid-I9. Em texto, a Assessoria de Imprensa

esclarece que o registro de fatos criminais é atribuição da Polícia Civil e que os índices

de elucidação de casos da polícia paulista são diferentes dos que forarn apresentados no

artigo. A nota segue dando informações sobre a comunicação de ilícitos às autoridades

policiais. Por fim, a Assessoria que a Polícia Civil do Estado de São Paulo está ciente do

seu papel no combate à criminalidade e sobre suas atribuições constitucionais.

Análise: A assessoria de imprensa se posicionou de maneira decisiva sobre os

questionamentos. Porém, por se tratar de uma opinião de uma alø patente, faltou uma

aproximação maior com o veículo, que é o mais importante daregião de São José do Rio

Preto, no sentido de que a resposta enviada fosse publicada no mesmo espaço dedicado

ao artigo. Dessa forma, em vez de enviar a Çarta, a assessoria poderia ter redigido um

artigo assinado com o mesmo teor e enviado ao jornal, até porque a seção de cartas passa

despercebida nos veículos atualmente. O que não occore com a editoria de opinião,

normalmente, urrìa das mais lidas do jomal.

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça $anto Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070

Tel. (1112s36-2870
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Jornal em Dia - Bragança Paulista - São Paulo

Primeiro trimestre registra quedâ de delitos na cidade

Matéria recebeu chamada nacapa do jornal de "Pandemia prova queda de delitos

na cidade" foca na queda dos dados estatísticos sobre violência relacionada à lesão

corporal, tentativa de homicídio e furto de celulares em Bragança Paulista, segundo dados

da Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo. Em nota de

imprensa divulgada pelo 34s Batalhão de Polícia Militar do Interior, assinada pelo major

comandante interino Luís Liberato do Nascimento, a redução das ocorrências pode ser

explicada pelo início das medidas de quarentena no estado e no município.

Outras ocorrências que tiveram queda considerável foram lesão corporal culposa

por acidente de trânsito, lesão corporal dolosa e furto de celulares. Em contrapafüda, a

reportagem cita o leve aumento de roubos de aparelhos no primeiro trimestre do ano.

Segundo o comandante, tiveram alta também nesse período ocorrências de tentativa de

homicídio e roubos de veículo. Outro destaque foi para o aumento nos atendimentos de

ocorrências de perturbação do sossego, desentendimentos familiares, violência doméstica

e averiguação de suspeitos.

De acordo com a mesma nota, a Policia Militar padronizou os procedimentos

utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o Gabinete de Gestão Integrada

(GGI) produziu operações de barueira policiais nas entradas e saídas do município visando

à conscientizaçáo de todos para a adoção dos cuidados necessários durante a Covid- 1 9.

Análise: Mesmo utilizando os dados oficiais publicados em nota pela Secretaria de

Segurança Pública, a assessoria de imprensa deveria explorar ainda mais o tema para

expor tambérn os serviços e iniciativas realizadas pela pasta com informações sobre

delegacias especializadas e o que está sendo feito para proteger a corporação frente à

pandemia, detalhando as ações.

VFR Serviços de Gomunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11!'2936-2e70
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R7.com - São Paulo

E falso que Policial Militar prestou continência a manifestantes em SP

Reportagem iniciatratando sobre o vídeo que circulou nas redes sociais afînnando

que integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo prestaram continência aos

manifestantes presentes no ato paraareabertura da economia e contra o isolamento social,

na Avenida Paulista. Logo em seguida, é afirmado que a informação é falsa. De acordo

com nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública, os policiais que estavam no

protesto prestaram uma homenagem a urn soldado da corporação que havia falecido.

A matéria segue com imagens de publicações de diversos perfis no Twitter, onde

os internautas repudiam o ato realizado. A reportagem noticia ainda o restante da nota da

SSP, onde é intbrmado que o soldado fazia patrulhamento quando desconfiaram de um

caro que trafegava em alta velocidade e deu-se início a perseguição. A viatura acabou

colidindo com um veículo. Leite foi socorrido, mas não resistiu. A cerimônia de

sepultarnento do então soldado morto ocorreu de forma breve e diferente devido à

situação sanitária do país em meio à pandemia.

Análise: Reportagem com nota oficial da SSP apresenta resposta coesa e esclarecedora.

Neste caso, a assessoria de imprensa deveria ter aproveitado a oportunidade para divulgar

informações completas e detalhadas sobre a divulgação e propagação de fake news,

incluindo o tempo de pena e as consequências para quem divulga e quem repassa

informações falsas. Ainda mais em um caso envolvendo a morte de policiais. A assesoria

tambérn poderia ter enviado as imagens originais, além de publicizar amplamente em suas

redes sociais a informação de que o vídeo se tratava de fake news.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Correio Popular- Campinas - São Paulo

Caso de Covid

Matéria fala da transferênciapara a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um

investigador da Polícia Civil que estava internado por suspeita da Covid- 19, no bairuo São

Bernardo, em Campinas. O companheiro dele, que trabalhava no mesmo plantão, também

ficou em isolamento no hospital. A reportagem conta que ambos trabalhavam na unidade

com escolta de presos, já que a função de carcereiro foi extinta pela Secretaria de

Segurança Pública. AAssessoria de Comunicação Departamento de Polícia Judiciária São

Paulo Interior (Deinter) informou que o departamento esperava pelos testes rápidos

enviados pela SSP. A reportagem entrou em contato também com a Secretaria Municipal

de Saúde.

Análise: Nesse caso específico, como se ffata de portal com grande número de acessos,

a assessoria de imprensa deveria ter enviado nota mais ampla sobre a testagem na força

policial, tempo médio de divulgação de resultados e o que o governo fazparaamparar os

familiares em caso de afastamento, hospitalização e óbito. Dessa forma conseguiria

prestar serviço e também conseguir mais espaço para divulgar de forma positiva as ações

do governo do Estado junto às forças policiais, na pandemia.
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Portal Gazeta deVotorantim -Votorantim - São Paulo

Pandemia reduz registros de ocorrências policiais em Votorantim

Matéria dedicada a falar sobre os dados estatísticos sobre a violência

disponibilizados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. A reportagem começa

divulgando os dados comparados entre março de 2019 e 2020 em Votorantim. Em

seguida, são demonstrados em forma de tabela a produtividade policial e as oconências

registradas entre os meses citados acima. Com o primeiro intertítulo nomeado como

'Repercussão' , a matéria traz uma entrevista com o delegado assistente da Delegacia

Seccional de Sorocaba, Rodrigo Ayres, dizendo que os números apresentados pela SSP e

que se referem ao mês de março de 2020, demonstram que as ações de Polícia Judiciária

e também o policiamento preventivo vêm apresentando bons resultados. Na entrevista, o

delegado enfatiza também a importância dos registros das ocorrôncias de crime e que a

grande maioria pode ser registrada pela internet através dos sites da Polícia Civil e da

SSP. O intertítulo termina com os endereços do Plantão Policial e os distritos policiais em

Votorantirn.

O segundo intertítulo chamado de 'Isolamento social muda o padrão de

ocorrências de violência dornéstica em Votorantim', segue com o delegado Rodrigo

Ayres, relatando um aumento no registro de ocorrências nos casos de violência doméstica.

Após a fala do delegado, a titular da Delegacia da Mulher de Votorantim, doutoraAdriana

de Souza Pinto, disse que orienta às mulheres a procurar ajuda quando ameaçadas ou

agredidas. 'Registro de violência doméstica pode ser feito pelo site'é o terceiro intertítulo

que trata sobre o relatório divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sobre

o crescimento de 44o/ono número de socorros prestados a vítimas de violência doméstica.

Trata-se ainda da determinação do Governador João Doria para que as Delegacias de

Defesa da Mulher (DDMs) passassem a registrar eletronicamente os casos ocorridos.

A matéria termina com o intertítulo 'Secretaria de Cidadaniaalertaparacampanha

de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes'expondo o

aumento dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes durante a

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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pandemia já que de acordo com os dados do Governo Federal mais de 70%o dos registros,

a violência foi cometida na casa do abusador ou da vítima. É ressaltada a irnportância da

denúncia caso vizinhos ou familiares suspeitem de algo.

Análise: Este tipo de reportagern construído pela asssssoria de imprensa deveria servir

de modelo de divulgação paru outras cidades do interior paulista, já que trouxe

informações completas e detalhadas, inclusive com núrneros, serviço para a população,

para as mulheres e também um porta-voz local para explicar os números conferindo uma

imagem positiva para o governo. Essa abordagem poderia ser feita, principalmente, junto

às emissoras de TV locais e os principais jornais do interior do Estado.

Rádios Jovem Pan e Band News

Manchetes do Jornal da Manhã e l)estaques

As chamadas rápidas veiculadas em duas das mais importantes e ouvidas rádios

da capital paulista, com afiliadas em diversas cidades do interior, falam sobre um vídeo

divulgado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo ex-deputado federal Roberto

Jeferson no qual afirmaram que os policiais prestavam apoio ao presidente JairBolsonaro.

Em nota, o Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Segurança Pública

afirmaram que a postagem é falsa e repudiaram a publciação, já que os policiais que

aparecem no vídeo, na verdade, prestam homenagem a um colega que foi morto em

serviço.

Análise: Neste caso, a ação conjunta das duas assessorias de imprensa foi rápida, eficiente

e determinante para a não propagação de informações falsas que, claramente, queriam

manchar a imagem do governo do Estado. A notícia repercutiu de forma positiva não só

em rádios, mas nas principais emissoras de televisão de todo o Estado de São Paulo.
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Gl - São Paulo

Oito dos dez bairros com mais mortes por Covid-l9 estão no centro 'pobre' de São

Paulo

Como trata o título da materia, trata-se de dados de dez distritos paulistanos com

a maior taxa de rnortalidade pelo coronavírus, onde concentram-se a maioria de cortiços,

pensões e ocupações verticais da cidade. A matéria Iraz uma gradação dos bairros de

forma crescente. Trazendo falas do urbanista Kazuo Nakano, professor da Universidade

Federal de São Paulo (Unifesp) e do coordenador da Unificação das Lutas de Cortiços e

Moradia (ULCM), Sidnei Pita, a reportagem afirma que as características dos cortiços

contribuem para a disseminação do vírus. Contendo o intertítulo 'Centros no plural',é

abordado que no começo da pandemia do coronavírus, a doença era nomeada como

"doença de rico", já que os primeiros infectados no Brasil contrairam a Covid-l9 no

exterior. A matéria critica a gestão do prefeito Bruno Covas que divulgou apenas os

números absolutos de mortes por bairro, e não os proporcionais.

Análise: Como o governo de São Paulo, em muitos momentos, trabalha em parceria com

a Prefeitura, a assessoria de imprensa poderia ter proposto uma divulgação conjunta, com

números da Secretaria de Estado da Saúde dentor do que foi aborado na matéria. bem

como equipamentos preparados para atender a essa população, bem como os programas

sociais do governo do Estado de acolhimento, capacitação e apoio. Dessa forma, o

impacto seria reduzido e ainda seria possível reforçar a imagem do governo do Estado em

salvar vidas e cuidar para que hoda a população seja assistida.

Uol Notícias - São Paulo

Secretário troca comandante da Rota crítico a Bolsonaro e alinhado a Doria

Matéria noticia sobre o novo comandante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar

(Rota). o tenente-coronel José Augusto CoutinhÕ. A reportagem afirma que Silva Filho se

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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alinhou ao discurso do governador João Doria (PSDB), que é criticado internamente

dentro da Rota, e se opôs ao discurso do presidente Jair Bolsonaro. E que, além disso,

criticou o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Ainda segundo o texto, o secretario da

Segurança Pública fez uma série de mudanças entre oficiais da PM.

A reportagem procurou por um posicionamento do Governador João Doria, mas não

conseguiu resposta. Já a Secretaria da Segurança Pública afirmou que se tratava de uma

mudança de rotina.

Análise: Na tentativa de encerrar o assunto, as assessorias de imprensa optaram pela

formula menos é mais. Porém por se tratar da ROTA, cujos desdobramentos afetam a

corporação, a nota enviada deveria ter sido mais incisiva, mesmo se tratanto de rotina,

deveria ter explicado o motivo das mudanças, cujo objetivo seria para manter a

corpopração mais alinhada ao trabalho e ao planejamento desenvolvido, além de

comentar as declarações do novo comandante da ROTA dizendo que estamos em uma

democracia e o direito de à expressão é livre. Dessa forma, o assunto seria prontamente

encerrado, sem possibilidade de ser aborado no futuro.
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Primeira Página - São Carlos e região

Tráfico de drogas sobem e roubos e furtos caem durante a quarentena

Matéria com pequeno destaque na página principal reporiando sobre os dados

divulgados pela Secretaria de Segurança Pública que mostr¿rm o balanço referente ao mês

de abril sobre o aumento daprittica do crime de tráfico de entorpecentes na cidade de São

Carlos. Já os delitos de furtos e roubos no geral tiveram uma diminuição nos registros

durante o mesmo mês.

Análise: A assessoria de imprensa poderia ter trabalhado melhor os números junto à

região de São Carlos Matéria, disponibilizando porta-voz para explicar os números, bern

como falar sobre reforço no policiamento nesses casos para contribuir com a diminuição

do número de casos. AIém disso, poderia ter enviado dados sobre o tipo de entorpecentes

para traçar o "perfil" de consumo da região e as estratégias pensadas para coibir a ação

de traficantes. Dessa forma, teria mais espaço na publicação, reforçando a preocupação

do governo sobre o assunto, juntamente com as medidas adotadas para o tema.

Gl- São Paulo

Números de furtos e roubos caem, e homicídios aumentam durante quarentena em

Ribeirão Preto, SP

A matéria baseia-se nos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública

para informar que o número de homicídios que ocorreram durante o mês de abril

aumentou em relação ao mesmo período de 2019 em Ribeirão Preto. Em seguida é

mostradaumatabelacom as comparações de roubos e furtos de veículos e pessoas. Outros

dados mostrados na reportagem são da cidade de Franca, também interior de São Paulo,

onde não houve mudanças em relação ao número de homicídios, mas houve uma redução

ao que se diz respeito a casos de roubos e furtos.
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No intertítulo 'Isolamento Social' o especialista em segurança Guelfo Pescuma

Junior diz que a queda de furtos e roubos está relacionada ao isolamento social imposto

pelas autoridades para tentar frear o avanço do novo coronavirus. Já sobre o aumento de

homicídios, o especialista acredita que pode estar relacionado devido ao aumento de

conflitos dentro do núcleo familiar.

Análise: Pelo fato de ter entrado um especialista em segurança, a assessoria de imprensa

já deveria ter oferecido na sugestão de pauta, um porta-voz regional da Polícia, em

Ribeirão Preto e em Franca, paÍa explicar os dados para que eles pudessem "conversar"

com as declarações do especialist¿ em segurança. Também poderia ter falado das

estratégias regionais para combater esses tipos de delitos. Dessa forma, o espaço

reservado ao governo seria muito maior, ainda mais se tratando de um portal com número

imenso de acessos e reperecussão em todas as esferas de govemo: estadula, municipal e

federal.
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Jornal da Manhã - Marília

'oNúmero de prisões efetuadas cai AL9olo durante isolamento social"

Com chamada na capa de "Secretaria mostra queda de 4l,8Yo nas prisões

efetuadas pela polícia", a reportagem do jornalista Matheus Brito traz as estatísticas

divulgadas pela Secretaria de Segurança Públíca do Estado de São Paulo que apontam

queda na produtividade polioial durante o período de isolamento social devido à pandemia

do coronavírus, na cidade de Marília, no interior de São Paulo.

Segundo os números oflrciais do govemo houve queda de 41,8o/o nas

prisões efetuadas mês de abril. Os dados ainda indicam queda de 79,2Vo nas prisões por

mandado no mesmo mês. Em contrapartida, o número de pessoas presas em flagrante teve

alta de 29,4o/o. A matéria segue trazendo dados sobre tráfîco de entorpecentes e

apreensões de armas de fogo.

Análise: Mesmo sendo una matéria neutra, porém a assessoria de imprensa poderia ter

orientado um porta-voz da Polícia Civil local parafalar sobre os dados divulgados e

salientar que apesar da queda no número de prisões, os policiais continuam atentos em

coibir, atender e acolher todos os casos, assim, contribuindo para una imagem positiva e

um maior espaço dentro da matéria em uma das cidades importantes e estratégicas do

estado de São Paulo.

Uol Notícias - São Paulo

Atendimento do Samu relacionado a suicídio cresce durante a pandemia

A matéria publicada na coluna do jornalista Leonardo Sakamoto repercute sobre

o aumento ao atendimento do Serviço deAtendimento Móvel de Urgência (Samu) a casos
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de suicídio e de tentativa de suicídio durante a pandemia do coronavírus. Trazendo

entrevistas com especialistas como o diretor médico do Samu, Francis Fujii e professora

titular de Psicologta Clinica e coordenadora do Laboratório de Estudos e Intervenções

sobre o Luto (Lelu), da PUC-SP, Maria Helena Pereira Franco, a reportagem noticia que

jâera esperado um crescimento nesse tipo de chamado, devido ùincertezatrazidapela

Covid-19 e à solidão favorecida pelo isolamento.

A reportagem também solicitou dados à Secretaria de Segurunça Pública do

Estado de São Paulo, via Lei de Acesso à Informação, mas aguardava resposta.

Mencionando uma análise publicada no Journal of the American Medical

Association - Psychiatry em abril, nos Estados Unidos, trata sobre os efeitos colaterais

das medidas de isolamento e distanciamento social, mas tarnbém trae formas de

prevenção, lernbrando que a conexão social deve ser mantida através de vários do telefone

a aplicativos de vídeo. Com os intertítulos 'O problema não é só a solidão, mas a

incerteza' e 'Além de cuidar de si, o que fazer pelos outros', retrata a importância de

manter uma rede de apoios neste momento e a demonstração de colocar-se no lugar do

outro. A matéria termina com informações sobre o Centro de Valorização à Vida (CVV)

e como é realizado o serviço da rede.

Análise: É sabido que as matérias produzidas pelo jornalista Leandro Sakamoto tôm

grande repercussão na mídia, já que ele explora temas sensíveis à população e aos

governos. Nesse caso a imagem do governo foi afetada negativamente porque o jornalista

teve que solicitar informações por meio da Lei de Acesso à Informação, o que mostra

claramente a não disposição da Secretaria de Seguranaça em não colaborar com amatéria.

Nesse caso, a assessoria de imprensa da SICOM deveria ter sido informada sovbre

a solicitação do jornalista, entrado em contato imediatamente para saber o conteúdo e o

teor da matériapara encaminhar os dados solicitados. Como elefezuma abordagem mais

humana, o governo perdeu a oportunidade de divulgar seus programas e ações voltadas à

prevenção do suicídio e de repercutir positivamente em um dos espaços mais lidos e

acessados do portal UOL.
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SP abre 50 centros para morâdores de rua e arrecada cobertores

A rnatéria fala sobre campanha de arrecadação de cobertores, como parte do

projeto Inverno Solidário do estado de São Paulo, com base no anúncio do governador

João Doria, em coletiva, incluindo a implantação de 50 novos alojamentos para

moradores de rua no estado. O texto continua descrevendo a campanha Inverno Solidário

que contou com doações do Comitê Empresarial Solidário, com o número de empresas e

o valor total doado em dinheiro.

Areportagern tambórn aborda os novos alojamentos, que serão implementados em

50 municípios com mais de 100 mil habitantes, tendo como critério o maior número de

moradores situação de rua, a incidência de casos de covid-19 e projeções populacionais

da Fundação SEADE para2020. O total do repasse é de R$ 500 mil, além de doação de

mil camas e colchões. Diz, ainda sobre a necessidade dos municípios em ñrmareÍt um

termo de aceite para obter os benefícios emergenciais, incluindo orientações técnicas parâ

a operação dos alojamentos provisórios. O custeio das unidades ficará a cargo das

Prefeituras.

O texto encerra com as outras medidas adotadas pelo governo estadual durante a

pandemia colno a gratuidade do Bom Prato e a isenção de multa e suspensão dos cortes

de gás, âgua e luz paru famílias de baixa renda, da instalação, pela Sabesp, de 170

lavatórios públicos pelo estado e mutirão para emissão de RG pela SSP.

Análise: a matéria publicada no site da Rede Record teve como base release distribuído

pela assessoria de imprensa sobre as novas medidas do governo estadual na ërea social.

Nesse caso, deveria ter incluídos aspas do governador João Doria e dos demais secretários

envolvidos nas iniciativas, explicando detalhes das ações para conseguir mais espaço na

publicação virtual.

Além disso, o texto deveria ter sido trabalhado regionalmente, sendo enviado para

as prineipais cidades do interior do estado de São Paulo, como forma de incentivar as
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Prefeituras a firmarem convênio. Também poderiam ter produzido um vídeo-release com

os principais pontos da coletiva e áudio-release e encaminhado para as principais

emissoras de rádio e de televisão do interior e disponibilização de porta-voz,parao caso

de solicitação de entrevistas.

Rádio CBN

Governo de SP vai proibir manifestações com ideologias distintas no mesmo dia

A reportagem de três minutos e onze segundos sm uma das principais emissoras

paulistanas e de repercussão nacional, fala sobre a proibição de rnanisfestações distintas

no mesmo dia. A matéria do repórter Júlio Vieira diz que em função de atos ocorridos no

dia anterior na Avenida Paulista, o Governo de São Paulo vai proibir manifestações de

ideologias diferentes no mesmo dia.

Cita, ainda que um inquérito foi aberto para apurar a conduta dos manifestantes e

dos policiais durante os atos a favor e contra a democracia. Em sonora, o governador de

São Paulo, João Doria, explicou porque não vai mais permitir esses atos simultaneamente,

afirmando que confrontos só atendem o interesse da visão autoritiíria. De acordo com a

reportagem, em uln dos casos ocorridos, o secrefário de Segurança Pública do Estado de

São Paulo, João Camilo Pires de Campos, disse que o agente fez o que determina os

protocolos, mas que o taco deveria ser apreendido em sua sonora.

Análise: A rapidez e agilidade da assessoria de imprensa ficaram evidenciadas nesta

reportagem, de cunho totalmente político. Com base em manifestação, uma reporlagem

que poderia ter sido negativa para o governo estadual, por causa da postura da Polícia

Militar frente aos manisfestantes, se mostrou em ação enérgica e positiva. A entrevista do

governador deu peso político maior, mostranto a preocupação do estado de São Paulo em

manter a segurança de seus cidadão e, ao Íresmo tempo, preservar o direito da livre

manisfestação, garantido pela Constituição Federal. A sonora do secretário estadual de

Segurança também ajudou areforçar a eficiência do efetivo policial em manifestações em

locais públicos. E, ainda, foram divulgados núemros referentes à pandemia do

coronavíms no Estado. A estratégia foi bem montada e executada.
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R?.com - São Paulo

Em São Paulo, PM mata um negro por dia e protestos são frequentes

A matéria analisa os dados disponibilizados no Portal da Transparência da

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os dados mostraram que no

primeiro trimestre de 202A, a Polícia Militar matou 2 1 8 pessoas nas ruas e cerca de 63 ,5Yo

eram pretos ou pardos. O número traz às ruas uma série de protestos.

A ativista negra Tati Nefertari, da Organização Ujima Povo Preto, acredita que

esses números mostram o 'genocídio do povo preto' por serem a maioria dos casos.

Nefertari lembra da fundação do Movirnento Negro Unificado (MNU), nas escad¿rias do

Theatro Municipal de São Paulo, em 1978, para enfrentar a violência sofrida pela

população preta e lutar pela valorizaçáo daraça. Ela compara o ato com o que aconteceu

nos Estados Unidos, onde ocorreram protestos pelo assassinato de George Floyd.

Na matéria, trata-se também sobre protestos que aconteceram na favela de

Paraisópolis e na Marginal Pinheiro, ambas para marcarem a morte de negros por

Policiais Militares. Segundo a SSP, as polícias de São Paulo atuam para combater a

criminalidade e proteger a população.

Análise: O tema, sensível e de grande repercussão junto à opinião pública, exige das

autoridades e da assessoria de imprensa do Governo atenção redobrada. Apesar de a SSP

ter mandado nota curta, justamente para evitar réplicas e mais exposição negativa, as

infbrmações foram apuradas por meio do Portal da Transparência, ou seja, os dados foram

requisitados e não enviados em um primeiro momento. Por este motivo, a nota enviada

deveria ter sido muito bem fundamentada na política adotada pela força policial, con

ênfase em treinamentos para aprimorar a abordagem de pessoas, bem como palestras,

entre outas iniciativas.
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Uol - São Paulo

Shoppings por 4 horaso bar a céu aberto: como o comércio deve abrir em SP

Matéria extensa noticia a proposta do governador João Doria para a abertura

parcial das atividades econômicas. A reporfagem cita os casos crescentes do novo

coronavírus e infonnações sobre a flexibilização na Grande São Paulo. Em nota, a

Prefeitura de São Paulo afirmou que recebeu 54 propostas de associações que representam

setores que podem reabrir durante as fases de flexibilização do isolamento. Porém, a

prefeitura não informou se há algum prazo para que a Coordenadoria de Vigilância em

Saúde (Covisa) emitisse um parecer sobre as propostas.

A reportagem segue com um intertítulo chamado 'O que defende Doria', onde

trata sobre os protocolos do governo estadual. Por fim, são explicados como cada fase da

flexibilização da quarentena funciona. Amatéria apesar de frisar sobre o número de óbitos

da Covid-l9,fala em sua maior pafte sobre o trabalho realizado pelo Governo do Estado.

Análise: A assessoria de imprensa poderia ter enviado uma nota explicativa com os

principais enviar uma nota ou um porta-voz para especificar mais sobre o assunto,

detalhando protocolos, ações e iniciativas para ter mais espaço na publicação veiculada

em dos principais portais de notícias do país. Além disso, a nota deveria ter trazido

declarações de secretários para que a matéria contasse com a versão ofîcial e não trechos

especulativos que resultaram num intertítulo no qual as ações são do governado (pessoa)

e não do governo (instituição).
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Revista Glamour - São Paulo - São Paulo

Campanha pede liberação de auxÍlio aluguel para vítimas de violência doméstica em

SP

Reportagem informa sobre o Projeto de Lei aprovado pela Câmara dos

Vereadores, mas que ainda precisava passar pela regulamentação da prefeitura da cidade.

O projeto #SeguraEmCasa oferece auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência

doméstica. Com o aumento dos casos de violência durante e quarentena, as ONGs e

coletivos pedem urgência da prefeitura no processo de aprovação da medida.

Segundo a SSP, houve um aumento de20Vo no primeiro mês de quarentena,3Ao/o

nos pedidos de medidas protetivas emergenciais e 54o/o nas prisões em flagrante por

violência contra a mulher.

Análise: A assessoria de imprensa perdeu uma excelente oportunidade de fazer um amplo

trabalho de conscientização e de serviço para mulheres vítimas de violência doméstica,

já que a publicação é voltada para adolescentes e mulheres entre}} e 30 anos. Neste caso,

deveriam ter sido enviadas todas as inforrnações sobre o trabalho das DDMs na capital,

com aspas de uma delegada especializada, a iniciativa do BO eletrônico, além de todos

os serviços e programas do Estado voltados para o acolhimento, apoio e acompanhamento

dessas mulheres.

Folha de S. Paulo
Criminosos aproveitam pandemia de COVID-l9 para aplicar golpes virtuais

Matéria extensa publicada na edição impressa e on-line de um dos veículos mais

irnportantes do país fala sobre golpes virtuais que estão sendo aplicados no período da

pandemia, explicando como as pessoas se utilizam de links populares (ofertas de cervejas,

participação em lives, pesquisas telefônicas, entre outras) para furtar dados dos celualres

das vítimas.
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O texto traz relatorio de uma empresa de cyberssegurança, especializada em

ameaças digitais, que identificou que nos prirneiros três meses de pandemia os crimes

cibernéticos, que já vinham em ascensão, se multiplicaram. O texto continua citando

golpes por WhatsApp e como ele é aplicado. A reportagem também cita golpes aplicados

por SMS, e-mail e telefone. O delegado Carlos Ruiz, especializado em fraudes

patrimoniais por meios eletrônicos, explicada durante toda a matéria como cada golpe é

aplicado e quais são as consequências. A maténatermina com um serviço completo sobre

os golpes mais comuns e como evitá-los.

Análise: A assessoria de imprensa foi eficiente ao indicar um porta-voz pafa comentar e

advertir sobre os golpes virtuais e eletrônicos mais aplicados em pessoas e empresas,alem

de enviar as informações sobre esse tipo de crime, mesmo que estejarn inclusos na

categoria Estelionato. Porém, duas informações precisam ser ressaltadas para serem

trabalhadas em reportagens futuras sobre o tema parã garantir dados mais apurados e

corretos, além de posicionar melhor o trabalho do governo estadual. Na reportagem, não

foi indicado que o delegado era da Polícia Civil de SP e como o texto cita empresas de

segurança virtual, ações da Polícia Federal e dados da SSP, certamente o leitor relacionou

o delegado à Polícia Federal. Outro ponto é pensar estrategicamente de apurar as

estatísticas de estelionato que acontecem virfualmente para divulgação mais precisa das

infonnações.
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Fraça $anto Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (1112938-2870

(

(

(

i

(

(

t.

(

(

Ð



f^

(

08/06

Diário do Litoral - Baixada Santista - São Paulo

Tenente Coimbra teme que IML de Santos possa entrar em colapso

O jornal destaca sobre o requerimento feito pelo Deputado Estadual, Tenente

Coirnbra (PSL), na Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo cobrando

uma posição sobre o suposto sucateamento do prédio do Instituto Médico Legal (IML) de

Santos.

Na matéria, o deputado afirma que problemas técnicos no Instituto estariam

obrigando o envio de corpos paraPraia Grande, além do efetivo ser insuficiente e faltar

equipamentos adequados. Segundo o parlamentar, sem investimentos, o IML não

consegue atender à demanda da cidade.

No ano de 2019, a polêmica em relação ao prédio do IML também aconteceu.

Porém, em audiências públicas realizadas eln Santos apontaram que a implantação do

equipamento vinha sofrendo resistência em parte dos moradores do bairro com medo da

desvalorização de imóveis.

A SSP foi questionada pela reportagem, que informou que o requerimento do

deputado esta sob análise, mas não tinha respondido sobre as obras do novo IML.

Anrilise: A assessoria de comunicação perdeu a oportunidade de neufializar a matéria que

tem o objetivo claro de pressionar uma solução rápida por parte do governo paulista. A

nota deveria ter sido pontual, enfática e infonnativa sobre o assunto, falando não só do

recebimento do oficio, rnas oferecendo dados sobre o IML em obras como investimentos,

número de pessoas trabalhando, equipamentos em licitação e previsão de entrega da obra,

para que não houvesse uma segunda matéria, o que, nesse caso, seria positivo para o

deputado estadual que teve seu pedido atendido graças à ação da imprensa. Se assessoria

tivesse sido mais inteligente, além de evitar uma segunda matéria, teria revertido seu

conteúdo em beneficio da imagem do governo do Estado de S. Paulo.
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Correio Braziliense - Brasília

Protesto pacífïco em Brasília

Ampla reportagem de página inteira com fotos, do repórterAllan Rios, sobre a cobertura

das manifestações na capital federal a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. O texto

traz dados da SSP do Distrito Federal, além de entrevista com manifestantes dos dois

lados. A matéria também traz um balanço das manifestações em diversos estados

brasileiros.

A coberturatraz um box com foto destacando as manifestações na capital paulista. Com

o título "Tropa de choque em SP" e assìnada pela repórterAlessandraAzevedo, descreve

os acontecimentos durante os protestos na cidade e conta sobre a dispersão feita pela

Tropa de Choque, da Polícia Militar, no Largo daBatata, com bombas de efeito moral.

Com aspas do secretário executivo da PM, coronel Álvaro Camilo, decupadas de

entrevista à CNN, a repórter continua descrevendo os fatos, com alguns números, e

encerrou com aspas de Guilherme Boulos.

Análise: A assessoria de imprensa deveria ter se posicionado numa matéria como essa, já

que o jornal Correio Braziliense é leitura obrigatória no Distrito Federal e costuma ser

reproduzida por outros veículos da região. Como a maténa foi realizada pelas "bordas"

ou seja sem posicionamento oficial, a assessoria de imprensa deveria ter produzido uma

nota padrão com o número de detidos, arrnas apreendidas e as ações para preservar a

segurança de todos, juntamente com uma aspas do secretario de Segurança ou do

comandante da Polícia Militar e ter encaminhado aos principais veículos do país, já que

a capital paulista sempre é centro de atenção, principalmente em momentos turbulentos

como esse. Dessa forma, os jornais teriam informações oficiais para trabalhar e, com isso,

a imagem do govemo paulista sairia fortalecida.
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Correio - Campinas - São Paulo

Testagem de policiais civis e militares começa terça

A matéria informa sobre a aplicação do teste rápido para o novo coronavírus em

policiais civis, militares e científicos de Campinas, Grande São Paulo e mais 16 cidades

do interior. Os farniliares dos agentes também foram testados por meio de doação do

Instituto Butantan. Para fazer o teste, o policial precisaria se cadastrar no site ou por

aplicativo.

De acordo com a SSP, o número de agentes afastados no estado de São Paulo,

corresponde a l,60/o do efetivo, eom l7 mortes. A matéria diz ainda que a llu Vara do

Trabalho de Campinas concedeu uma liminar que obrigava o Estado a disponibilizar nas

unidades prisionais um profissional de saúde do quadro da Secretaria da Administração

Penitenciária (SAP), para fazer a triagem e fornecer EPIs para os agentes penitenciários.

Análise: A assessoria de imprensa poderia ter aproveitado a oportunidade para ampliar o

espaço na principal publicação da cidade de Campinas e em outros veículos de 16 cidades

do interior. Neste caso específîco, deveria ter disponibilizado personagens nas cidades

onde ocorreriam os testes para dar um tom mais humano aos fatos, enviar um press release

com declaração de executivo do Instituto Butantan falando sobre a doação dos testes com

as respectivas quantidades disponibilizadas, uma aspas dos comandantes da Polícia Civil

e Polícia Militar falando da importância e da preocupação em acompanhar a evolução da

doença não só dentro do efetivo, mas também de seus familiares, juntamente com os

dados atualizados sobre o nirmero de agentes afastados, casos confirmados e casos

recuperados da doença? acompanhado do número total do efetivo policial do estado de

São Paulo.

Folha.com

PM ignora recomendação sobre faixas pró-gotpe em atos de bolsonaristas em SP

VFR $erviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SF - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870

(

(

(

(

(

+L{



(

.r ;ti ¡:;. :.. i :t ,i I

: t'.|:" .'i; ,'), :
a ,¡ .j .i I ì : : I ! ', ,'

,i ,,i

'l 
'."

A ampla report¿gem publicada no portal do jornal Folha de S. Paulo fala sobre a

atitude da Polícia Militar em São Paulo de não coibir manifestações que contestam o

estado democrático, na capital paulista. O texto cita a última manifestação a favor do

presidente Jair Bolsonaro que reuniu pessoas em torno de apenas duas faixas que faziam

apologia à intervenção militar e pediam elaboração de uma nova constituição. Segundo o

texto, o protesto foi acompanhado por policias militares que não interferiram pararetirar

os cartazes antidemocráticos ou para alertar os manifestantes sobre o comportamento.

O texto af,rma que a Folha procurou a Secretaria de Segurança Pública e a Policia

Militar e que, segundo eles, não deixaram claro se há alguma ordem nesse sentido,

dizendo que a recomendação do MP não tem obrigatoriedade de ser seguida pelo governo.

A matéria cita posições do governador João Doria, sem aspas, e diz que há desconfiança

da PM para agir contra bolsonaristas porque o apoio ao presidente estií disseminado na

corporação.

Sobre o recolhimento de faixas, a publicação diz que a avaliação da PM é de agir

caso a caso, atitude corroborada pelo MP. A matéria traz trechos de entrevista com

procurador-geral de Justiça, Mário Sarrubo, da professora de direito da FGV, Clarissa

Gross, e do Major lCosta e Silva sobre o assunto. No firn da reportagem é citado o

episódio do taco de beisebol na manifestação na capital paulista que não foi recolhido

pela polícia e que foi classificado pelo secretario estadual de Segurança Pública, João

Camilo, como um effo.

Análise: Um dos principais portais de notícias do país fezmatéria abrangente sobre as

atitudes da Polícia Militar na cidade de São Paulo e obteve por parte das assessorias de

imprensa respostas vagas e evasivas que, como constatado no texto publicado na edição

on-line, deram margem à todo o tipo de especulação por parte do jornal que pode debater

exaustivamente o assunto com especialistas e personalidades da ârea.

Nesse caso, a assessoria de imprensa deveria ter se posicionado de maneira firme

no assunto para que a imagem do governo paulista e das ações na itrea de segurança não

fossem prejudicadas. A nota poderia ter sido enviada com declarações contundentes,

refutando as especulações e posicionando claramente o jornalista sobre o posicionamento

da corporação, de maneira política e informativa, sem deixar dúvidas nem abertuÍapara
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especulações, já que, de maneira geral, a matéria foi negativa, indicando uma corporação

bolsonarista e, portanto, apoiadora de golpes e que faz vista grossa conforme convém

cada situação.
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Folha de S. Paulo

Secretaria de Segurança de SP prende oito policiais militares envolvidos em

espancamento de jovem

Matéria escrita por meio dos dados da Secretaria Pública do Estado de São Paulo

(SSP) que informou em nota divulgada a prisão de oito policiais militares que

participaram do espancamento de um jovemnaZonaNorte da cidade. A SSP conta que a

PM solicitou a prisão preventiva dos agentes que foram identificados pelas imagens

gravadas por moradores que presenciaram o ato. A matéria afirma que mais de três casos

como esse foram registrados no Estado.

Análise: Por se tratar de uma publicação abrangente como a Folha, a assessoria de

imprensa poderia ter aproveitado melhor o espaço para fortalecer a imagem do governo

paulista com relação ao combate de abusos dentro da corporação. Nesse sentido, a nota

enviada para o jomal deveria conter uma declaração falando do empenho das forças

policiais em combater este tipo de práúica, ressaltando que a participação da população,

muitas vezes, é determinante para a conclusão de casos como esse. Além disso, poderia

ter enviado também.

Rádio CBN

Governo de São Paulo passará a tratar criminalmente invasões em hospitais

A reportagem de Júlio Vieira, de três minutos e 19 segundos, diz que o Governo de São

Paulo promete tratar criminalmente qualqusr nova invasão a hospitais públicos e de

campanha usados no tratamento de pacientes com o covid-l9 no estado, em resposta

indireta aos deputados estaduais que entraram no Hospital Municipal de Campanha do

Anhembi, em São Paulo, invadiram alas vazias. que segundo a Prefeitura, só vão entrar

em operação caso necessário.
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A matéria também fala sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, que incentivou

apoiadores a entrarem nos hospitais de campanha para filmar a suposta ociosidade das

estruturas O governador de São Paulo, João Doria, disse que não irá mais tolerar novos

episódios desse tipo no estado. Em sonora, João Doria relatou que invadir e agredir são

crimes e, se houver qualquer outra tentativa de invasão de hospitais em São Paulo, a

segurança pública irâ agir.

Ainda de acordo com a reportagem, sobre o afastamento de dois policiais por

agressão à manifestantes já imobilizados, o governador João Doria disse que a

Coregedoria da Polícia Militar investiga as questões e informou que o estado não

compactua com esse tipo de atitude que não será tolerada. A matéria encerra com dados

da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo com números atualizados do coronavírus

no estado, com sonora do coordenador do Centro de Contingência, Carlos Carvalho.

Análise: A construção da pauta foi bem trabalhada pela assessoria de imprensa que

identificou uma excelente oportunidade para fortalecer a imagem e o posicionamento do

governo do Estado de São Paulo frente à questões politicamente sensíveis, envolvendo

diretamente o presidente da República, Jair Bolsonaro. Com muita formeza em suas

sonoras, o governador mostrou atitude e respondeu à altura às condutas dos deputados e

do presidente, já mandando recado para coibir futuras investidas.

Além disso, a variedade de porta-vozes perrnitiu a mudança de assunto com

prestaçãod e serviços à população sobre os números da pandemia em todo o estado de

São Paulo, alem de todas as medidas que estão sendo tomadas para mitigar as

consequências, incluindo aquisição de respiradores pulmonares.
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R7.com - São Paulo

SP: Apreensão de armas cresce 20Yo no estado; porte ilegal sobre 40 y,

O volume de apreensão de annas de fogo no Estado de São Paulo cresceu

comparados entre os meses de maio e junho de 2020. De acordo com a matéria do

jornalista Cesar Sacheto, conforme as estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança

de São Paulo, os registros mostraram uln aulnento de 20 %. Os casos de porte ilegal de

annas tiveram um aumento ainda maior na comparação nos meses de abril e maio.

Análise: A matéria publicada no portal, com base em dados enviados pela SSP, podia ter

sido melhor aproveitada pela assessoria de imprensa, já que este tipo de divulgação abre

brechas perigosas para desdobramentos negativos, no sentido de que a população paulista

está cada vez mais armada, independentemente das leis em vigor, correndo o risco de os

dados serem relacionados ao presidente Jair Bolsonaro, que incentiva o porte e o uso de

annas pela população.

Nesse sentido" para não dar chance a nenhum tipo de especulação e tornar a divulgação

dos dados positiva para o governo do Estado de São Paulo, a assessoria de imprensa

deveria ter enviado juntamente com os dados, informações sobre programas e iniciativas

de esclarecimento e das consequências do porte ilegal, bem como as ações policiais para

coibir este tipo de delito que, pelos números apresentou forte crescimento.

Jornal do Butantã - São Paulo

Pancadão volta mesmo com a pandemia

Matéria publicada em jornal de bairro da capital paulista fala sobre denúncias de

moradores do Butantã, Morumbi e região, sobre novos "pancadões". Segundo o jornal, a

aglomeração de pessoas é um dos principais métodos de disseminação da Covid-19. O
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barulho de veículos ou equipamentos estacionados em vias públicas é proibido. A Polícia

afirma manter a operação Paz e Proteção em todo o Estado.

Ainda em nota, a Polícia Militar, afirma que realiza operação 'Paz e Proteção',

principalmente aos flrns de semana, visando coibir a aglomeração de pessoas para a

fonnação de "pancadões". Os locais são mapeados e dentro do critério técnico são

direcionadas as viaturas para impedir sua instalação. "Quando já iniciado, a PM mantém

o policiamento pelas irnediações. Importante infonnar que tais eventos são migratórios

Por esta razão, quando há solicitação durante o'baile', são direcionadas viaturas conforme

prioridades e gravidade de outras ocorrôncias, considerando sempre a segurança da

vizinhança, dos frequentadores e dos policiais rnilitares que irão atender ao chamado",

complementam.

A matéria continua corn depoimentos de moradores relatando as aglomerações

próximas à favela de Paraisópolis, sem a presença da Polícia, apesar de ter sido chamada.

O texto termina citando lei que proíbe emissão de som alto proveniente de veículos ou

equipamentos estacionados em vias públicas e também a Resolução do Conselho

Nacional de Trânsito (Contran) n' 62412016.

Análise: Mesmo sendo publicada em um jornal de bairro dacapital paulista, a assessoria

de imprensa deveria ter mais cuidado no envio de informações para que não haja motivos

para ojornal ou o repórter questionar a informação. No caso da referida reportagem, as

informações foram esclarecedoras, mostrando como a Polícia Militar trabalha em casos

de denúncia de pancadões. Porém, em seguida, vem depoimento de moradores que estão

cansados de acionar a polícia e não serern atendidos.

Como a publicação é limitada no sentido de questionamentos, a imagem do

governo ficou valorizadas, mas, caso fosse um jornal de grande circulação, a assessoria

poderia comprometer a imagem do governo, já que não responderia os motivos pelos

quais o atendimento não foi feito, principalmente em eventos que acontecem todos os fins

de semana.

VFR Serviços de Õomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 0lõ33-070
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Gl - São Paulo

Governo de SP contabiliza 25 mil casos de Covid-l9 a menos na cidade de SP que

prefeitura, mas deve liberar fase amarela

Areportagem trata sobre a decisão do Governo em anunciar a fase amarela de

flexibilização da quarentena na cidade de São Paulo. A matéria contabilizou 25 mil novos

casos confirmados de Covid-L9 a menos do que os dados oficiais divulgados pela

Prefeitura de São Paulo, vanação essa que foi um dos cinco critérios de saúde usados para

autorizar a reabertura de setores econômicos.

Na fase amarelaas únicas restrições são para bares, restaurantes e salões de beleza.

O Centro de Contingência da gestão João Doria (PSDB) afirmou que o interior do estado

ultrapassou a capitd, pela primeiravez no núrnero total de casos confirmados do novo

coronavírus. No entanto, os boletins diários da prefeitura apontaram acima do valor

apontado para o interior. Em entrevista, o diretor de Controle de Doenças do Estado, Paulo

Menezes, afirmou que a inconsistência seria analisada pelas equipes de saúde e corrigida.

Já o secretário do Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, em relação às comparações

entre capital e interioq ele afirma que mesrno se tivesse mais casos que o contabilizado

inicialmente, a capital apresentou melhora, diferente do interior.

Seguindo outras matérias sobre a Covid-l9, a matéría trata tarnbém sobre o

número de novos casos diários, a flexibilização na capital e sobre o Plano São Paulo. A

Assessoria de Comunicação deveria encaminhar nota de esclarecimento sobre o assunto

abordado, principalmente sobre a diferença nos dados divulgados.

Análise: A reportagem publicada em um dos principais portais de notícias do país fala

sobre a reclassificação da capital paulista, dentro dos parâmetros determinados para o

enfrentamento do coronavírus. A explicação dada pelo Centro de Contingência foi

esclarecedora e compeltada pelas aspas do secretário de Desenvolvimento Regional que

explicou os motivos da liberação da capital e não do interior. Porém, a reportagem não

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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apresenta nenhum dado que corrobore a reclassificação. Fala somente "de acordo com

parâmetros estabelecidos". Nesse caso, a assessoria de imprensa deveria ter divulgado

conjuntamente quais são os parãmetros selecionados, juntamente com os núemros que

permitirarn a nova classificação. Dessa forma, a transparência das informações seria

reforçada e a imagem do governo aindamais fortalecida.

Jornal de ltatiba

Governo de SP anuncia programa de instrução para reduzir casos de violência

policial

A matéria fala do anúncio, pelo governador João Doria, da criação do Programa

Retreinar para reforçar os conhecimentos das forças de segurança do Estado,pararedução

de casos de violência policial durante ocorrências. Segundo a reportagem, a iniciativa

deve ser concluída em julho, farâ parte das instruções e treinamentos d¿ Polícia Militar.

O programa prevê orientações aos integrantes da Polícia Militar em todos os níveis.

O texto traz aspas do governador dizendo que atenderá coronéis, tenentes-

coronéis, majores, capitães e tenentes, iniciando pelo comando da PM e depois na

Academia do Barro Branco. Segundo o governador, maus policiais que insistem em usar

violência desnecessária junto à população vão compreender que isto não é aceitável na

PM de São Paulo.

A reportagem conta com aspas do secrefário executivo da SSP com número de

ocorrências diárias. O texto termina dizendo que a meta é fazer çom que o treinamento

chegue a sargentos, cabos e soldados da PM em um prazo de 20 dias. Segundo o texto,

ao menos 220 policiais envolvidos em falhas graves ou crimes já foram dernitidos ou

expulsos das forças de segurança de São Paulo desde o início de2019.

Análise: Apesar de a matéria ser positiva, a assessoria de imprensa poderia ter trabalhado

o assunto de forma mais ampla para capitalizar melhores resultados para a imagem do

governo do Estado de São Paulo. Deveria ter trabalhado de forma uniforme os jornais,

portais, revistas, emissoras de rádio e de televisão para ampliar a iniciativa, inclusive em

espaços nobres, disponibilizando porta-vozes locais e números regionais para que a

imagem do governo continuasse cadavezmais fortalecida.

VFR Serviços de Gomunicaçäo Eireli
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R7.com - São Paulo

PMs são suspeitos de acobertar ataque a bomba em Nuporanga (SP)

Um vídeo com imagens de circuito de segurança mostra um homem entrando na

viatura da PM após atentado à casa da professora Mariene Guioto, integrante do Sindicato

dos Professores do Ensino Ofîcial do Estado de São Paulo (Apoesp) e presidente do PT

em Nuporanga, foi publicado nas redes sociais é tema damatériarealizadapelo jornalista

Cesar Sancheto.

A matéria informa que a Polícia Civil de São Paulo investigou a denúncia a qual

policiais militares teriam acobertado a fuga do suspeito. A deputada estadual Maria lzabel

Azevedo Noronha (PT) e a deputada federal, Margarida Salomão (PT/MG) classificaram

a situação como escandalosa.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Polícia Militar

instaurou um Inquérito Policial Militar (lMP) para apvrar a denúncia e afastou os PMs

envolvidos.

Análise: Neste caso, que contou com rebates de políticos, a nota enviada pela SSP teve

como objetivo encerrar o assunto para que não houvesse réplicas. Apesar da neutralidade

damatéria,casos como esse sempre acabam por macular a imagem do governo, por causa

desse tìpo de atitude.

Jornal da Franca

Covid-l9: furto de veículos cai 49o/, e roubo 45o/o em abril em SP, mostra estudo

De acordo com reportagem publicada, pesquisa realizada em parceria entre a

FECAP e a empresa Tracker, apartir de dados da Secretaria de Segurança Pública, mostra

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.

Segundo o estudo publicado, a principal causa foi a pandemia de Covid-l9. O

textotrazentrevistas com os autores do estudo, detalhando e explicando os números, além

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - Sp - GEp 01533-020

Tel. (rr) 2936-2870

._ c'

Øb



. :-';ii..j.1 iar ¡i', ,,t, ,':, ¡
a : lal ili:ìj:i.r ::! :i,'i
, i ,ti:;¡, ¡' tii l . , : ,: 

':t j

de dados da SSP. Eles cobram, na matéria uma atuação mais efetiva da polícia. O texto

termina com o ranking das cidades mais afetadas.

Análise: Neste caso, como se tratou de um estudo baseado em dados do governo e

também com cobranças sobre ações da polícia, a assessoria deveria ter sido procurada,

pelo menos,paracomentar. O que mostram tambérn afaltade proximidade da assessoria

com os veículos regionais. Para esta situação, o recomendado seria o envio de uma nota

falando sobre todas as ações efetuadas pela Polícia Militar e os resultados alcançados nas

principais operações efetuadas nas cidades citadas no estudo.

Jornal da Manhã - Marília

Número de prisões efetuadas cai 4lr8o/o durante isolamento social

De acordo com a matéria publicada no jornal da cidade de Marília, estatísticas

divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) apontam queda na produtividade

policial Marília durante o período isolamento social devido à pandemia do Covid-19. Os

principais indicadores registraram diminuiçäo de efetividade no mês de abril em

comparativo ao o mesmo período do ano passado.

O texto continua listando os números oficiais do governo paulista em relação a

queda no número de prisões efetuadas, inclusive as por mandato, no número de inquéritos

policiais lavrados na cidade, além do aumento no número de flagrantes e apreensões de

armas de fogo.

Análise: A assessoria de imprensa deveria ter tomado mais cuidado no envio das

informações, já que os impressos locais costumam pautar emissoras de rádio e de

televisão, o que resulta em repercussão desnecessária. Para atenuar a negatividade da

matéria,já que eles questionam a efetividade e a produtividade da força policial local, a

assessoria de imprensa deveria ter enviado, juntamente com as informações da nota, uma

declaração que dissesse que a queda não está relacionada ao não trabalho dos policiais,

mas o fato de a pandemia ter alterado a rotina das pessoas, fazendo que fîquem rnais

tempo dentro de suas residências. Além disso, deviam disponibitizar porta-vaz local,

devidamente treinado, instruído e acompanhado, para as possíveis solicitações de

entrevistas que poderiam surgir no período.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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¡ NXPNNTÊNCIA, CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, PERFIL E HABILIDADES

DOS PROFISSIONAIS

Clientes atuais

Eu, Vanderlei de Oliveira França, representante legal da licitante VFR SERVIÇOS DE

COMUNICAÇÃO EIRELI, CNPJ n' 10.354.430/0001-65, declaro para fins desta licitação que

a referida empresa atende, no presente momento, os seguintes clientes:

a) Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo * desde setembro

2007, até o presente momento;

b) Instituto do Câncer do Estado de São Paulo Octávio Frias de Oliveira- desde janeiro

de 2010, até o presente momento;

c) d) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

- desde maio de 2011, até o presente momento;

Ð Faculdade de Medicina da USP, desde janeiro de 2015 até o presente momento;

g) Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, desde agosto de 2016 ate o

presente momento;

h) Fundação Butantar/Instituto Butantan, desde dezembro de 2017 até o presente

momento.

r) SPDM (Associação Paulista parao Desenvolvimento daMedicina), desde 2014 aré

o presente momento.

j) Hospital Municipal de Barueri, desde 20\8 até o presente momento.

1) Duosystem Tecnologia e Informática, desde janeiro de 2018, até o presente

momento;

m) Necton Investimentos, desde novembro de 2019 até o presente momento.

n) Sindicato dos Policiais Federais do Estado de São Paulo, desde agosto de 2020 até o

presente momento;

o) Federação Nacional dos Policiais Federais, desde outubro de 2020 até o presente

momento;

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçåo - SP - CEP 01533-070
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p) Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, desde outubro de

2020 até o presente momento;

q) Exact Sciences, desde setembro de 2A20 até o presente momento;

r) Bullla Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.4., desde maio de 2020 até o

presente momento.

São Paulo, 9 de fevereiro de2A2I

FRANÇA

R.G. no

VFR $erviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (r1) 2936-2870
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fnstalações e infraestrutura

A VFR Serviços de Cornunicação Eireli, além dos profissionais indicados na presente proposta,

que irão compor a equipe técnica de atendimento ao objeto desta licitação, deixará à disposição

da CONTRATANTE toda a sua redação de jornalistas / assessores de imprensaz que serão

constantemente informados acerca das divulgações da instituição feitas aos veículos de

comunicação, demandas dos órgãos de imprensa, e do tema especílico mencionado no exercÍcio

criativo da presente proposta técnica.

A VFR Serviços de Comunicação Eireli está equipada com equipamentos de última geração e

com as versões mais atuais dos principais programas para cnação, frnalização, produção,

planejamento e compra de mídia e administração.

A licitante utilizarâ para atendimento específico da CONTRATANTE os seguintes

equipamentos:

o Onze terminais de cornputadores - Apple iMac Tela Retina 5k,27", Processador Intel

Core 15 (9" Geração),3,7 GHz, Memória Ram DDR4 de 8GB, Fusion Drive de 2TB -

Todos com acesso a Internet Banda-Larga;

o Onze terminais teleñnicos.

. Um Roteador Wireless (Sem Fio) - W 2310;

. Trinta Ramais Telefônicos;

. Um Impressora Epson L495 WiFi (Impressora + Copiadora + Scanner);

o Um HD externo Seagate 2TB;

o Um HD externo Seagate 5TB,

o Dois Smartphone Samsung Galaxy J7 Pro 64GB Completo.

Além dos equipamentos acima descritos será mantido estoque estratégico de tintas para {.
impressora, canetas esferográficas, lápis, borrachas, grampeadores, furadores, papéis para

impressão e blocos para anotação e demais materiais de escritório necessários à perfeita

execução do objeto do contrato ou os solicitados pela CONTRATANTE.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - GEP 01533-020

Tel. (11) 2936-2870
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A VFR Serviços de Comunicação Eireli também será responsável pelo custeio do transporte

dos profissionais colocados à disposição da CONTRATANTE.

São Paulo, 9 de fevereiro de 2021

rRANÇA

RG. no

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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A VFR Serviços de Cornunicação possui expertise em relacionamento com a mÍdia, consultoria

estratégica, relacionamento na área pública, gerenciamento de crises, comunicação digital,

comunicação interna, publicações (produção de conteúdo, fotos e diagramação), produção e

edição de vídeos e media training, atuando nos mais diversos segmentos da área de

comunicação confbrme as necessidades de cada cliente.

A empresa acumula mais de 15 anos no atendimento a clientes de grande porte, como a

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Hospital das Clínicas da FMUSP e Instituto

Butatan. Contamos com profissionais de comunicação altamente capacitados, com experiência

nos maiores e mais importantes veículos de comunicação do país.

A VFR possui larga experiência na elaboração de estratégias de comunicação com a imprensa

para situações de crise, seja para superar, seja para evitar danos à imagem dos clientes. Nosso

modelo de trabalho já foi testado e aprovado pela Aberje (Associação Brasileira de

Comunicação Empresarial).

Cuidar das praticas e processos de comunicação que envolvem o público interno de uma

empresalinstituição também é especialidade da VFR. De forma integrada, eriamos

planejarnentos estratégicos para o alinhamento da cultura organizacional para a construção da

irnagem da empresa de "dentro para fora". Desenvolvemos e produzimos produtos de alta

qualidade coilro revistas, newsletters, jomais e vídeos institucionais.

Marcar presença nas redes sociais digitais é imperativo a todas as empresas e instituições. O

trabalho do Núcleo de Mídias Sociais desenvolvido pela VFR Serviços de Cornunicação inclui

todo o processo de divulgação de informação nas redes sociais, desde a produção do conteúdo,

até a estratégia de divulgação e elaboração de relatórios de produtividades.

Fazparte da rotina diëriade atividades desse núcleo elaboração e divulgação de conteúdos para

portais, elaboração de briefings, de estratégias de divulgação e produção de conteúdos ;..

específicos e direcionados para diferente canal de mídia social - Facebook, Twitter, Youtube e

Soundcloud - levantamento de informações, divulgações de ações análise e monitoramento

conteúdos e produção de relatórios diários.

Atualmente, a VFR presta serviços para diversas instituições na éxea de mídias sociais. O

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, maior hospital da AméricaLatina,

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (rr) 2936-2870
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conta com páginas no Facebook, Twitter e Youtube. O perfîl atingiu mais de 30 mil "likes" em

menos de dois anos e possui avaliação de rnais 90Yo de aprovação no Facebook. Os vídeos

produzidos exclusivamente para o perfil do Youtube do HC já foram vistos mais de 30 mil

vezes. Outros clientes de Mídias Sociais da VFR incluem o Instituto do Câncer do Estado de

São Paulo (Icesp), a Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina (SPDM) e o

Instituto Butantan.

A VFR está preparadaparatreinar porta-vozes de empresas a se relacionarem com jornalistas

de todas as áreas de forma clara e positiva. Possuímos em nosso portfolio consultores de grandes

veículos nacionais que estão famlliarizados com os diversos formatos e aptos para auxiliar seus

representantes no relacionamento com a imprensa.

Os profissionais da VFR realizam o diagnóstico das necessidades do cliente, planejam as

estratégias e monitoram sistematicamente os resultados. A empresa tem equipe altamente

cupacitada de assessores de imprensa, repórteres, redatores, diagramadores e fotógrafos, com

experiência tanto em assessoria de comunicação como nos mais importantes veículos de

imprensa do país, como Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Agência Estado, Globosat,

TV Record, entre outros.

Corn atuação consolidadanaárea pública, a VFR dispõe de uma equipe de jornalistas altamente

capacitada e com experiência na ëxea governamental, bem como na atuação em grandes e

importantes veículos de comunicação do país, conhecendo, portanto, tanto o governo quanto o

funcionamento das redações.

A VFR conta com escritório próprio situado no bairro da Aclimação, dotado de computadores,

internet banda larga e ramais telefônicos. Ao todo mais de 50 jornalistas e profissionais de

comunicação, entre coordenadores de comunicação, coordenadores de imprensa, chefes de

pauta, redatores, assessores de imprensa, diagramadores, fotógrafos e designers, atuam nos

clientes da VFR

Diretor-presidente da VFR Serviços de Comunicação, o jornalista e empresário Vanderlei de

OliveiraFrançaé formado desde 1996 emCornunicação Social, comhabilitação emJornalismo,

pela Universidade Metodista de São Paulo, possui mais de 20 anos de experiência em

jornalismo.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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Trabalhou como repórtér, redator e editor em veículos como Folha de S. Paulo, Jomal da Tarde,

O Estado de S. Paulo e Diário do Grande ABC. Também atuou como chefe de reportagem da

"Attachée de Presse Comunicação" por mais de dois anos atendendo contas do Governo do

Estado de São Paulo, sendo responsável pela coordenação da equipe de repórteres e assessores

e imprensa, além de supervisionar o andamento das pautas para divulgações de ações do

governo do Estado de São Paulo.

Vanderlei visita periodicamente os clientes, onde participa de reuniões de planejamento

estratégico em comunicação e gestão de crises. Presta consultoria ativa sobre condutas, posturas

e linhas de discurso a serem adotadas pelos porta-vozes das instituições junto à mídia.

Rotineiramente também se reúne com os coordenadores de comunicação de cada cliente para

avaliação do trabalho e mensuração de resultados.

O trabalho liderado pela VFR Comunicação na prestação de Serviços de Assessoria de

Imprensa paraa Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo conquistou seis prêmios Aberle de

Comunicação, que existe desde 1967 e reconhece as melhores iniciativas na área de

comunicação corporativa em todo o país. Desse total, quatro premiaçöes tbram regionais

(Estado de São Paulo) e outras duas, nacíonais, concorrendo com cases de outros estados.

Em todas as oportunidades os cases de comunicação da Secretaria da Saúde concofferam com

instituições de renome nacional e até mesmo internacional, a exemplo da Petrobrás, CPFL

Energia, Natura Cosméticos, Walmart Brasil, Fundação Telefônica, BR Foods e Banco

Santander, entre outras.

Apresentamos, a seguir, um resumo sobre aatuação da VFR e o atendimento aos seus principais

clientes.

1- Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) é responsável pela formulação da

Política Estadual de Saúde e de suas diretrizes, norteada pelos princípios do Sistema Único de

Saúde (SUS), que tem como propósitos promover a saúde priorizando as ações preventivas e

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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democratizando as informações relevantes para que a população conheça seus direitos e os

riscos à sua saúde.

A pasta também é responsável pela articulação e pelo planejamento de ações desenvolvidas

pelos 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS) distribuídos pelo Estado.

Além das unidades e órgãos vinculados, a Secretaria possui dez coordenadorias: Ciência"

Insumos Controle de Doenças (.CCD),

Planejamento de Saúde (CPS), Regiões de Saúde (CRS), Serviços de Saúde (CSS),

Administracão (CGA), Recursos Humanos (CRH), de Contratos de

(CGCSS). Gestão Orçamentária e Financeira (CGOF) e Assistência Farmacêutica (CAF).

Os Departamentos Regionais de Saúde ficam sediados na Grande São Paulo, Baixada Santista,

Registro, Sorocaba, Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista, Presidente Prudente, Marília,

Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Araraquara, Araçatuba,

Barretos e Franca. Cada DRS é responsável por um conjunto de cidades na região de saúde de

sua abrangência.

A Secret¿ria mantém convênios com centenas de serviços de saúde, de natureza tìlantrópica ou

privada, para atendimento à população. Fabrica medicamentos e os oferta ao SUS do Brasil

inteiro por intermédio da Fundação do Remédio Popular. Produz importantes vacinas e soros

distribuidos na rede pública brasileira por meio do Instituto Butantan, um dos maiores centros

de pesquisa biomédica do mundo. Investiga surtos e epidemias com agilidade por meio de seu

Centro de Vigilância Epidemiológica e de seus 28 Grupos de Vigilância regionais espalhados

pelo Estado, do mesmo modo que fiscaliza a qualidade dos serviços hospitalares, da produção

de alimentos e de medicamentos pela indústria por intermédio de seu Centro de Vigilância

Sanitrária e de seus igualmente 28 Grupos de Vigilância regionais.

A pasta também contribui de forma inequívoca para a investigação epidemiológica de São

Paulo e de outros estado por meio de sua rede de laboratórios do Instituto Adolfo Lltz, e presta

fundament¿l apoio no controle de vetores por meio da Superintendência de Controle de

Endemias (Sucen).

A Secretaria da Saúde possui o maior sistema de regulação de urgências e emergências, bem

como de agendamento de consultas e exames, conectado aos municípios, por meio de sua

Central de Regulação da Oferta de Serviços de Saúde (Cross).
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Por meio da Fundação Pró-Sangue? a pasta garante o abastecimento de hemocomponentes a

130 hospitais da região metropolitana da Grande São Paulo.

Estão vinculados à SES-SP, entre outras unidades, o Centro de Vigilância Epidemiológica

(CVE) do Estado de São Paulo, que é responsável pela investigação de doenças infecciosas e

crônicas, transmissíveis ou não, o Instituto Adolfo Lutz,laboratório nacional de saúde pública

de atuação macrorregional, e o Instituto Butantan, um dos maiores centros de pesquisa,

desenvolvimento e produção de imunobiológicos do mundo, que responde atualmente pelo

fornecimento de 650/o das vacinas e 90o/o dos soros para a rede pública de saúde do país.

A sede da SES-SP se divide em dois edificios localizados naregião do HC-FMUSP, um situado

na avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, onde fica o Gabinete do Secretário, ao lado do

InCor, e outro na avenida Doutor Arnaldo, ao lado do Instituto do Câncer.

O trabalho da VFR na prestação de serviços de Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado

da Saúde triplicou a visibilidade da pasta na imprensa nos últimos seis anos.

A atuação proativa é desenvolvida a partir de reuniões de pauta semanais, com busca ativa de

estudos, serviços diferenciados e personagens. As principais notícias positivas, como serviços

ou balanços inéditos que destacam resultados do trabalho desempenhado pela pasta, são

sugeridas como agenda para o governador. Os eventos são organizados previamente, com aviso

de pauta e convite para os principais veículos da itrea de cobertura, assegurando-se a

visibilidade da Secretaria da Saúde e do Governo do Estado.

No dia 25 de fevereiro de 2020 o Brasil registrou o primeiro caso de Covid- 19, causada por um

novo tipo de coronavírus (Sars-Cov-2), de facil contágio e expressiva letalidade, sobretudo em

pessoas idosas ou aquelas com comorbidades, como hipertensão e diabetes. A infecção foi

confirmada em paciente morador da cidade de São Paulo que havia viajado para a Itália e, ao

retornar, procurou atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, na zoîa sul da capital

paulista. Em pouco tempo São Paulo se tornaria o epicentro da pandemia de Covid-l9,

enfermidade para a qual não há vacina nem medicamento com comprovação científîca de

eficácia.

Partiu da VFR a iniciativa de propor ao Gabinete da SES-SP a implantação imediata de um

comitê formado por integrantes da pasta e profissionais da área da saúde com renome e

experiência, visando à discussão técnica sobre o enfrentamento do coronavírus até então não
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se sabia qual a dimensão que a transmissão da doença teri a- e aconsequente adoção de medidas

embasadas na ciência. Esta foi uma decisão , râpida e contundente, que posicionou a Secretaria

de Estado da Saúde como o principal fiador do discurso científico no país. Isso foi determinante

no debate tantas vezes polarizado que tomou conta do país em relação ao tema.

A criação do chamado Centro de Contingência ao Coronavírus do Estado de São Paulo foi

anunciada no dia seguinte à contirmação do primeiro caso de Covid-l9, em coletiva de

imprensa mobilizada pela VFR Comunicação.

Inicialmente liderado pelo médico David Uip, que foi secretário de Estado da Saúde e dirigiu

importantes serviços a rede pública de saúde, como Instituto do Coração (Incor), Instituto

Emílio Ribas e Casa da Aids do HC-FMUSP, o Centro de Contingência foi formado por

infectologistas, virologistas, cientistas, pesquisadores e professores universitários, da capital

paulista e do interior do Estado, de diferentes instituições - USP, Hospital das Clínicas da

FMUSP, Instituto Butantan, Unicamp, Unesp e HC de Ribeirão Preto, entre outras. Conta,

ainda, cotn a participação ativa da equipe de assessoria de imprensa e comunicação.

No mesmo dia do anúncio do comitê, a Secretaria da Saúde divulgou, por meio da VFR, um

plano inicial de combate ao coronavírus no Estado, com 22 hospitais de referência e 200

exclusivos para atendimento de casos suspeitos ou conf,rrmados, além de parcerias com

hospitais e laboratórios privados. E, uma semana depois, a assessoria de imprensa da SES-SP

coordenou a entrevista coletiva sobre as primeiras deliberações do Centro de Contingência,

entre as quais a criação de uma rede de pesquisas clínicas e multicêntricas para prevenção e

tratamento da Covid-19, com o objetivo de estabelecer protocolos para diagnóstico, assistência

e para o desenvolvimento de medicamentos e de uma vacina eficaz contra a doença. A

estratégia, aqui, foi transmitir segurança, e mostrar que o Governo de São Paulo, por meio da

SES-SP, estava mobilizado para enfrentar a pandemia e garantir o atendimento à população.

A implantação do Centro de Contingência foi fundamental para estreitar e fortalecer o

relacionamento com a imprensa desde o princípio da pandemia, uma vez que os especialistas

integrantes do comitê passaram a ser as principais fontes das matérias veiculadas sobre o novo

coronavírus, se revezando nas entrevistas intermediadas e acompanhadas pela VFR. A agência

disponibilizou especialistas para falar com todos os veiculos desde o início, explicando o

processo das ações, divulgando informações sobre o vírus, transmissão, sintomas e prevenção.
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A estratégia definida pela assessoria de imprensa, em alinhamento com a SES-SP, foi de dar

total transparência à divulgação do número de infecções e de óbitos por coronavírus aos

veículos de comunicação. Era imperioso e imprescindível informar, de forma clara, âgil e

transparente, sem medo, transformando a linguagem técnica dos epidemiologistas em

mensagens de fácil compreensão paratodos.

Boletins diários f-oram tbrnecidos aos veículos de comunicação, contendo o total de casos e de

mortes, número de municípios atingidos, ocupação de leitos hospitalares de enfermaria e UTI,

perfil dos doentes e comparativo, entre outras informações.

Esses boletins foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo. O tom dado ao conteúdo de cada

nota diária sobre a evolução do contágio era bastante forte, com o intuito de mostrar que a

situação era realmente muito grave, com destaques para os recordes de óbitos, aumento das

taxas de ocupação de leitos de UTI e avanço da doença pelo Estado. Isso contribuiu de forma

decisiva para que a SES-SP ganhasse credibilidade junto a grande maioria dos jornalistas

destacados para cobrir a pandemia, em relação às informações fornecidas.

A VFR adotou uma sistemática de atendimento 2417, mobilizando suas ditbrentes equipes de

assessoria à saúde estadual paulista - todas com telefones celulares de plantão - de modo a

proporcionar agilidade na apuração e fornecimento de informações e de dados aos jornalistas,

e para que nada ficasse sem resposta.

Mas o trabalho de assessoria de imprensa não se limitou apenas à divulgação dos boletins

epidemiológicos ou de notas oficiais. Desde o início da transmissão do coronavírus no Estado

de São Paulo, a VFR esteve muito próxima do secretário de Estado da Saúde, dos coordenadores

da pasta e diretores de hospitais, sempre em busca de informações que pudessem pautar os

veículos de comunicação, com finalidade de demonstrar todos os esforços da SES-SP para

ampliar e garantir a assistência aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) com suspeita

ou confirmação de Covid-l9.

A presença constante de profissionais da VFR nas discussões do Centro de Contingência

tarnbém foi fundamental para a articulação das estratégias de divulgação referentes às

deliberações e recomendações do grupo feitas ao Governo do Estado.

As deliberações do comitê se transformavam em medidas, anunciadas mediante estratégias de

comunicação alinhadas com a Secretaria Especial de Comunicação do Govemo do Estado de
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São Paulo, com a qual a VFR manteve interlocução diária para fornecimento de informações e

alinhamento das divulgações e respostas aos veículos de irnprensa, bem como na estruturação

das coletivas realizadas com a participação do Governador do Estado.

Ao todo, entre coletivas de imprensa sobre coronavírus realizadas no Palácio dos Bandeirantes,

sede do Govemo de São Paulo, na Secretaria de Estado da Saúde e no Centro de Convenções

do Hospital das Clínicas daFMUSP, fbram 90 encontros com jornalistas até o dia26 de junho.

A equipe da VFR atuou em todas essas ocasiões, com a produção de textos que seriam utilizados

para envio de releases aos jornalistas acerca do tema tratado em cada coletiva, bem como na

produção de roteiros entregues aos integrantes do Centro de Contingência sobre os assuntos a

serem abordados no dia e na intermediação de entrevistas pós-coletiva ou encaminhamento de

esclarecimentos adicionais aos veículos de comunicação.

As primeiras medidas restritivas foram anunciadas pelo Governo em 18 de março de 2020, um

dia depois da confirmação do primeiro óbito por coronavírus em São Paulo, com a proibição

do funcionamento de shopping-centers e academias na Região Metropolitanapara, desta forma,

evitar aglomerações.

Mas apenas quatro dias depois foi decretada a quarentena em todo o Estado de São Paulo, viúida

a pafür de 24 de março, com a proibição do funcionamento de todos os serviços considerados

não essenciais, como o comércio de rua, e a recomendação para que as pessoas ficassem em

casaz uma vez que a melhor forma de prevenção contra a disseminação do coronavírus é o

distanciamento social.

A VFR, a partir de então, propôs ao Centro de Contingência que fomecesse dados e elementos

que ajudassem a justificar cientiflrcamente a quarentena, uma medida inédita e que poderia não

ser compreendida se não houvesse uma comunicação eftcaz à sociedade, por meio dos veículos

de imprensa.

Logo após uma semana do início da quarentena no Estado de São Paulo, a VFR sugeriu à

Secretaria de Comunicação do Governo do Estado arealização de uma coletiva no Palácio dos

Bandeirantes com o anúncio dos primeiros resultados das medidas de restrição, entre os quais

o achatamento da curva de contágio, conforme dados do Centro de Contingência.

Foi apurado pela equipe da assessoria de imprensa e divulgado em nova entrevista coletiva uma

projeção matemática realizada pelo Instituto Butantan apontando que? sem as medidas
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restritivas, seriam necessários mais 20,5 mil leitos hospitalares na rede pública da capital

paulista para atendimento a casos de coronavírus, ou seja, o sistema entraria em colapso em

pouco tempo. O binômio "ciência/medicina" incorporou-se ao discurso do Govemo do Estado,

que desta forma pôde anunciar suas medidas sempre com o respaldo da ëreatécnica da saúde.

Na prirneira entrevisla coletiva realizada para anunciar a prorrogação da quarentena, em 6 de

abrll, a VFR coletou intbrmações e produziu conteúdo para divulgação à imprensa sobre a

gravidade da situação.

"O novo coronavírus já atinge 100 cidades paulistas. O número no Estado de São Paulo entre

17 de rnarço até 4 de abril de 2020já é quase igual ao total de óbitos por gripe registrados ao

longo de todo o ano passado. As internações de pacientes com a confirmação da doença em

leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) cresceram 1.400% desde 20 de março, passando

de 35 para 524. As mortes subiram 143% em uma semana. Para tentar conter o avanço dos

casos, que já está lotando hospitais - somente no Hospital das Clínicas da FMUSP são 220

pacientes suspeitos ou confirmados, dos quais 110 internados em UTI -, o Govemo do Estado

resolveu determinar a proffogação da quarentena por mais 15 dias no Estado", diziao release.

No anúncio de outra prorrogação, a assessoria de imprensa realizou trabalho ainda mais

profundo para reunir os argumentos, informando que o coronavírus já tinha se espalhado para

400 das 645 cidades paulistas, que o número de mortes havia disparado 764% em um mês e que

o índice de ocupação de leitos de UTI na Região Metropolitana da Grande São Paulo estava em

90%. O texto distribuído aos veículos de comunicação também informava que o número de

mortes por Covid-19 no Estado superava em 8,6 vezes os homicídios, em 4,88 vezes o número

de vítimas fat¿is de acidentes de trânsito e em 6,2vezes o total de óbitos por meningite.

O modelo de quarentena linear prevaleceu por mais de dois meses, até o dia 3l de maio, com

índice de isolamento social na casa de 50% no Estado. A flexibilização,lenta, gradual e em

cinco diferentes fases foi iniciada em lo de junho.

Por ocasião do anúncio da nova modalidade de quarentena a VFR apurou junto ao Centro de

Contingência informações para o conteúdo do material de imprensa que justificassem a

mudança. Entre elas, a de que o achatamento da curva de transmissão no Estado de São Paulo

havia sido maior em relação ao restante do Brasil e a outros países, que o sistema de saúde

paulista não havia colapsado em razão da ampliação da rede hospitalar, do número de leitos de
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UTI e da contratação de profissionais, e que a participação proporcional do número de óbitos

ocorridos em São Paulo havia despencado de 680/opara26Vo em relação ao país no período

entre 15 de março e 25 de maio.

Além disso, o material distribuído aos jornalistas destacou que, com o distanciamento social

obtido, foram evitados 866 mil novos casos de Covid-l9 no Estado de São Paulo, segundo

projeção do Centro de Contingência. Além disso, e mais importante, ó5 mil vidas fbram salvas.

O protagonismo da SES-SP na pandemia também foi evidenciado por meio de seu principal

centro de pesquisas, o Instituto Butantan, através de iniciativas que foram comunicadas à

imprensa pela VFR. A primeira delas foi a cnação de uma Plataforma de Laboratórios para

Diagnóstico de Covid-l9, sob a coordenação do instituto, reunindo 40 laboratórios públicos,

privados e universitários para, numa força-tarefa, zeraÍ a demanda reprimida de 17 mil exames

represados no Instituto Adolfo Lutz,metaque foi conquistada e anunciada em apenas 20 dias.

Outra ação comandada pelo Butantan e amplamente divulgada pela equipe de assessoria de

imprensa foi a importação de 1,3 milhão de kits para testes do tipo RT-PCR (que identifica o

material genético do vírus), além da compra de 2 milhões de testes rápidos de sorologia (que

aponta se o indivíduo já teve contato com o Sars-Cov-2), além do início de projetos-piloto de

testagem em populações consideradas vulneráveis, como profissionais de segurança pública e

seus coabitantes, profissionais daëtrea da saúde, população privada de liberdade, moradores de

favelas e indígenas.

Mas o grande anúncio em relação ao Butantan, capitaneado pela VFR, foi a assinatura de um

acordo com a gigante farmacêutica Sinovac Biotech paraarealização de testes clínicos de fase

3 em humanos de uma das candidatas vacinais mais promissoras em desenvolvimento no

mundo, para suaposterior produção em larga escala no Brasil e fornecimento ao SUS. O projeto

prevê a aplicação da vacina em 9 mil voluntários recrutados por 12 centros de pesquisa no país,

para verificar a segurança e eficácia do imunobiológico. O anúncío do acordo foi destaque na

imprensa mundial. Em um cenário em que países e órgãos públicos buscavam protagonismo

internacional por meio da ciência, o anúncio colocou a Secretaria de Estado da Saúde como

vitrine da ciência brasileira em meio ao drama que o mundo vive.

Em meados de julho foi anunciado o lançamento, pelo Instituto Butantan, de uma plataforma

online para a triagem de voluntarios no estudo de eficácia e segurança da vacina contra o
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coronavírus. Por meio de um portal seria possível acessar a plataforma pata, a partir do

preenchimento de alguns dados, saber se o candidato corresponde aos critérios de

recrutamento. Em 24horasforam regístrados 600 mil acessos de interessados em servoluntário.

As vacinas chinesas chegaram a São Paulo na madrugada do dia 20 de julho, uma segunda-

feira. A Assessoria de Imprensa fez uma operação para poder captar as imagens da chegada da

carga ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e distribuí-las aos veículos de imprensa.

No dia seguinte, duas coletivas de imprensa com a participação do governador, uma no Hospital

das Clínicas, primeiro centro a iniciar a testagem da vacina - foi registrada e enviada a todos

os veículos de comunicação as imagens e depoimento da primeira voluntáriavacinadano HC,

uma médica de 27 anos de idade - e outra na sede do Palácio dos Bandeirantes para anúncio de

novas medidas, entre elas a substituição, por motivos de saúde, do médico José Henrique

Germann Ferreira pelo infectologista Jean Gorinchteyn.

Maior complexo da saúde estadual de São Paulo, o Hospital das Clínicas da FMUSP também

ganhou grande visibilidade por meio de iniciativas que, informadas ao time da VFR, tiveram

imenso destaque em diversos veículos de comunicação. O objetivo definido pela assessoria de

imprensa seria colocar o HC como protagonista em três frentes: com seus especialistas, com

sua capacidade única de atendimento, e com histórias humanas, que transformassem os números

em vidas.

A assessoria de imprensa organizou uma coletiva ao ar livre na sede da FMUSP para divulgar

que o Instituto Central (IC-HC) teria seus 900 leitos isolados para atendimento exclusivo aos

pacientes suspeitos ou confirmados para Covid-l9, dos quais 700 de enfermaria e 200 de UTI

- número que subiu para 300 tempos depois -, na maior operação da história de 76 anos do

complexo. Os pacientes com outras patologias foram transferidos para os demais sete institutos

do HC.

Foi no Instituto Central do HC que houve arealização de um parto de emergênciarealizado em

leito de UTI de uma mulher grávida de 3l semanas, vítima da Covid-l9. A divulgaçio da

histéria pela equipe de assessoria de imprensa ganhou grande repercussão, especialmente

porque mãe e filho tiveram alta.

A VFR também apurou e auxiliou a comunicar que os especialistas do Instituto do Coração e

do HC-FMUSP dariam suporte a médicos de 100 hospitais estaduais por meio de u-m serviço
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de teleconsulta, projeto pioneiro desenvolvido pelo Incor e que foi aplicado com protocolos de

tratamento de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19.

A milésima alta de paciente infectado com coronavírus e internado no HC, ocorrida em maio,

foi divulgada pela equipe da assessoria de imprensa, com expressiva repercussão de mídia.

Uma ação que contou com a parcena de influenciadores digitais foi a campanha

"HCCOMVIDA". O hospital lançou a iniciativa em abril, depois que um movimento

espontâneo de organtzações, empresas e pessoas fisicas ganhou força visando contribuir com

doações ao hospital.

Com isso o HC lançou um canal oficial, por meio de plataforma online, para que as doações

fossem realizadas. O movimento ganhou a adesão de celebridades como Rubinho Barrichello,

Thaeme, Luan Santana e Michel Teló, além de expressiva repercussão na imprensa.

Merecem ainda destaque, em relação às ações da SES-SP, as divulgações realizadas por ocasião

da compra de 1,5 mil respiradores, o que permitiu duplicar o número de leitos de UTI na rede

estadual, as inaugurações de sete novos hospitais, incluindo os de campanha - Anhembi,

Pacaembu, Heliópolis e lbirapuera - e a contratação de 6,3 mil novos profissionais da área da

saúde.

Entre as estratégias colocadas em prë*ica pela equipe da VFR foi propor à Secretaria de

Comunicação do Governo do Estado que, nas coletivas de imprensa os integrantes do Centro

de Contingência e também de serviços de saúde da rede estadual se revezassem no púlpito para

falar não somente sobre a evolução da transmissão da doença mas também das experiência

vividas dentro dos hospitais, no atendimento dos casos e gestão de leitos. Um caso de destaque

foi o de um médico brasileiro, formado pela Faculdade de Medicina da USP, que trabalhou

durante o pico de casos em um hospital em Nova York. Ao comparar parao público a situação

encontrada por ele lá e, depois, no Hospital das Clínicas, o médico Fernando Kawai atestou que

o planejamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo HC evitassem que o caos

visto em Nova York se repetisse em São Paulo.

Outra ação da assessoria de imprensa foi abrir a porta dos hospitais estaduais para os veículos

de comunic ação para acompanhar a rotina da assistên cia e a atuação dos profissionais de saúde,

verdadeiros heróis dessa pandemia. Isso aconteceu, por exemplo, no Hospital das Clínicas da

FMUSP,Instituto Emílio Ribas e no Hospital Geral de Vila Penteado, na zona norte da capital
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paulista. Matérias inteiras exibidas em veículos de comunicação tiveram suas imagens gravadas

pela equipe da VFR.

Esse foi um diferencial fundamental. Com as restrições irnpostas pelo risco de contágio, as

equipes de televisão não puderam entrar em diversas áreas de hospitais. Precisaram contar,

assim, com a equipe da VFR pararealizar a gravação de imagens internas para as reportagens.

Muitas das mais destacadas reportagens, como altas de pacientes e pesquisas de destaque, fbram

ao ar por meio desse recurso, demonstrando o alto grau de confiança e credibilidade

conquistado pela VFR junto aos veículos de comunicação.

A proposta, nesses casos, foi a de humanizar e mostrar o drama da pandemia, com muitas

mortes, inclusive de profissionais da saúde, apesar de tantas outras altas que tambérn forarn

comunicadas à imprensa.

Em relação ao Instituto Emílio Ribas, cabe destacar, dentre as divulgações realizadas com apoio

da VFR, aampliaçäo do número de leitos de UTI do hospital e a transformação da unidade em

um serviço exclusivo de assistência a casos de Covid-l9. Os médicos do principal hospital

referência em tratamento de doenças infècciosas do Brasil tiveram presença constante na mídia

durante a pandemia.

Tambérn foram produzidos pela assessoria de imprensa e publicados em grandes jornais artigos

de integrantes do Centro de Contingência, como o médico David Uip, o pesquisador e

infectologista da FMUSP Esper Kallás, o diretor do Instituto Butanan, Dirnas Covas, e o próprio

diretor-presidente da VFR, jornalista Vanderlei França.

O combate às Fake News, uma das facetas mais nebulosas e sombrias da pandemia de Covid-

19, foi um dos importantes destaques entre as ações da assessoria de imprensa da SES-SP e

órgãos vinculados. A equipe da VFR manteve estreito contato com as agências de checagem

para fornecer com agilidade informações que desmentissem notícias falsas disseminadas nas

redes sociais.

A assessoria de imprensa também apurou, junto à átrea técnica, e enviou à Secretaria de

Comunicação do Estado dados para que a equipe responsável pelas mídias do Governo

pudessem "carimbar" como "Fake" os fatos inverídicos nas redes. Em média eram dez

solicitações dessa natur eza por dia.
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Transparência, rapidez e proatividade formaram a triade que permitiu o sucesso da Secretaria

de Estado da Saúde no trabalho de Relacionamento com a Imprensa desde o princípio da

transmissão do novo coronavírus no Estado de São Paulo.

Os integrantes do Centro de Contingência, assim como dirigentes e médicos dos serviços da

rede estadual, se tornaram referência para a grande maioria das demandas, e a opinião desses

porta-vozes ganhou credibilidade entre os jornalistas.

Igualmente importante foi o timing para anunciar medidas contundentes, visando demonstrar

de forma cabal que o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da SES-SP, estava

concentrando todos os esforços necessários para enfrentar a pandemia e orientar a população.

Com esse amplo conjunto de ações de comunicação, executados dentro de um meticuloso

planejamento estratégico, a Secretaria de Estado da Saúde foi reconhecida pelos jornalistas

como fonte confiável de informação em meio à maior pandemia dos últimos cem anos. Mais

do que isso, teve suas ações amplamente divulgadas: o aumento no número de leitos, a compra

de testes e respiradores, a assistôncia aos pacientes e o avanço na ciência foram vistas pelos

públicos de todos os veículos. A população soube que o sistema de saúde de São Paulo não

colapsou. E, com o apoio central do trabalho da VFR, foi informada que isso se deveu às ações

da Secretaria de Estado da Saúde.

Mais do que nunca, os profissionais da VFR se mobilizaram para levar mensagens e

informações de qualidade aos cidadãos, por meio da imprensa, prestando serviço, esclarecendo

dúvidas e disponibilizando um time de porta-vozes de primeira linha. Um trabalho sério, ético,

coerente e planejado desde o princípio.
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Matérias de destaque na imprensa

26142/2020 * TV Globo / Jornal Nacional

São Paulo cria Centro de Contingência do Coronavírus

https : //globoplay. globo. com/v/83 5 5 2 09/
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Coletivas de imprensa diárias para atualização dos casos e das ações de combate

https://www.)Loutube.com/user/qovernosp/videos?view:2&sort:dd&live_vievv:503&shelild

:J

Secretaria da Saúde e Centro de Contingência
atualizam ações de combate ao coronavírus
i-i{",¡ll-.Ì.'}!J

Ter ,r 6;J6¡2C2i ' th2 7 i Do Po¡'tal do GoyÊrno

Å.
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28102nA20 - EXAME (por Estadão Conteúdo)

Cientistas da USP sequenciam genoma do coronavírus dois dias apés 1o caso

llexatne.

apos-1 o-caso/

Cientistas da USP sequenciam genoma do
coronavírus dois dias após 1o caso
Enì ,ll-.iiiiì. rì3 Í15:t aii.) ntuniji,,, i:J a;r',"iìla:s cÉ i,rq::tiil :a!ì esìeo :e.ri:r,cj;: i:e'tir ile I ¡ cii:s D¡f;ì airfr!!1-rü I :ä:il
O S€{ìiier!-riaÛref)it)

). rì, r:r:,..i¡; :a: t..:.a ,)a .\., .1i: ):\"

Em apenas 48 horas desde a confrrmação do primeiro caso brasileiro de infecção pelo rrovo

coronavirus, pesquisadores brasileiros conseguiram sequenc¡ar o genoma do coronavírus
que chegou ao País.

O trabaiho foi conduzido por cieniistas do lnstìtuto Adolfo Lutz do lnstìtuto de Medicina
Tropical da Faculdade de Medicina da LISP e da Universidade de Oxford. Eles fazem pârte de
um projeto chamado Cadde, apoiådo pela Fapesp e pelo Medical Research Centers, do Reino

Unido, que desenvolve novås técnicas para mon¡torâr epidemias em tempo real.

Conhece¡ os genomas completos do virus, que recebeu o nome de SARS-CoV-Z, nos v¿irios

locais onde ele aparece, é importante para compreender como se dá sua dispersão e para

deteclar mutações que possam alterar a evolução da doença. lsso pode ajudar no
desenvolvimenlo de vacinas e de tratamentos.

A amoslra, retirada do paciente de 61 anos de São Paulo, que pâssou quase duas semanas

na região da Lombardia. a mais afetada da ltália, confrrnra que ela veio da Europa, É

genet¡camente parecida com a de um genonìa sequenciado na Alemanha.

Pesquisadores italianos já isolaram o vírus que circula no país, mas não deposiiaram aincl.q o

sequenciamento do genoma em nenhum banco público para comparaÇào.

"Uma sequência só não revela muita coisa, mas a imporlåncia é mostrar que rapidamente
somos capazes de fazer e colocar isso à disposição de outros cientistas do mundo. Quanto
mais genomas tivermos, mais podemos entender como a epidemia vai evoluindo no mundo.
Por isso precisamos ter ¡sso muito rapídamente", explicou ao jornal û EstaCo de S. Paulo a

pesquisadora Ester Sabino, do lnstitulo de Medicina Tropical.

Em média, no resto do mundo, os grupos de oesquisa estão levando cerca de 1 5 dias para

conseguir fazer o sequencianlento. 0 projeto brasileiro foi lançado justamente conr o objetivo
de agilizar esse processo, para ajudar a fornecer informações com mais rapidez.

"Temos trabalhado para desenvolver uma tecnologia rápida e barata. lodos os casos que

forem conf¡rmados no Adolfo Lutz serão sequenciados. A ideia é fornecer informações que
possam ser usada para entender a epidemia em curso, parâ que outros cientistâs possam
comparar os dados. Essa cadeia de informação de todo mundo junlo é importante parâ Õ

mundo poder responder å epidemia". diz.

Segundo ela, há pequenas mutaçöes, mas a taxa de variação desie vÍrus é até baixa.

'*\¡
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0310312020 - Agência Brasil

Criação de rede de pesquisas clínicas e multicêntricas para prevenção e tratamento da

Covid-19

https://agenciabrasil.ebc.com.brlsaudelnoticia/2020-03/rede-e-formada-para-pesquisa-sobre-

o-novo-coronavirus

Rgênciaarasil

@
Rede é formada para pesquisa sobre o novo

coronavírus
L:tbotittórios, Ìtospitais e unive*idades liu.ito pafte do ptoiet:o

Urna rede dc pcsr¡uisa estaduRl, corn I particìpação dc. hospitüis. uß¡vêrsidades e l¿ìboratrí{iôs

públicos c pril,ados está scndo fo¡rnada para o {vânqo dâ pûsquisa c. de protocolús pírrâ o

lnttr[o¡ìtû c para iì prertrrçiro clo nolo cotonavirus. O anrincio lbi frito hoj(. {3) pelos

rc'prrsc¡llûntcs do Cciltro de Coütingênci¡r dc Coro¡¡ar,írus do Govrr¡ìrl do üstàdo dc Såo ¡riìulo

e¡n r'ntrcvistâ à imprùls¿ì.

llavt ri urn grrqto volmdo prrLt pcsqtrisa ntulticôntrica L"stadual, naciÒúål L' itìternacional. parr
intcrnrtdiaçào do av¡ì¡ìco cüt ciônria, pcsqüisiì dc rlovos rnÈdicanìentùs c dc v.lcina. Outrc
grupo serd para cortrunicaçio e uu tcrcci¡{, dirccionirdo a Frotùcrlos assistcllciâis c

ci(artí!ìcos, "Quc¡I pr.squisir rntlhorir a tssistôncia c ¿ ci¿ncia. .Ls(antcìs pfocurândo ûûs
¿ntccilar ¡ìo carninho do virus". deftuclcu coordsl¡tdor tlo ccntrc, D¡r'id Uip,

Sequenciamento viral
Duraìrtc û colL'tiva, o rcsponsúrcl pclo Laborakírio Llshiìtigic{r do Iûstiruto 

^dr¡llb 
Lutz, o

biomódico Clautli<¡'l'avilrcs Sacchi. corncntou a difcrcnçÌ entrc o Asltgt¡!Â¡ttng¡llgJiI0l dos

dois ¡racientcs brasilt'iros diagnosdcudos cam Covid,19.

"O rírus rnris partciclo corn o printciro caso no Llrasil, d unt vir{rs d¡ 
^lcmû¡rha, 

úûtboft tenhÍr

vilìdo da ltriliù. CÒ¡il isso vocè crLnsegue tirrt pistas dù caminlìû que eie cslii trÌçalrdo, dc

lbfmiì (ltre iì gc¡ìte possl fa¿eros csiì¡¡cûs pam co¡tttì¡tqào. ¡: ess¡s íIfor nt¡r'i¡cs, lncstrto qoc

lênlìiìrrì discréta diccrgència cntrr' os dois r'aros, facililirnr no dÈsenvohimcntû dc v¡tcinrs".

O t¡ãbàllìo foi rèrtizndo por ua grupo cÒordc¡tâdó pclô cie¡ttista no i\dólfo l[tz c foi

conpartillr!ìdÒ cm [[!¡ b:ìse d!'dadÒs quc cst¿i disponívL'l cm todos os krcais qnc estàÛ

lazendo o sequenciamcnlo. Scgundo o aicnti$ta, sào üåis dc 150 rírus scq[cnriâdôs no

nrttn¡lo.

''O q¡ro¡uvírus ti r¡stiivcl c lìt:ará, pror.avclmentc com o ncsmû comporr¿ìncnto q[c tc!e na

{ihina em qralqu0' lugrr por ondc for", complL'tou o pcsquis:ì(lùr.

No llrlsil, foran confì¡rnados dois casos dc Covitl-19. O iliaist¿rio dû Sûride monitora 489

sus¡rcitas dc irrl'ccciro pelt dot'uça.
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l5/O3lZO20 - Fantástico / TV Globo

Planejamento de SP para evitar colapso na saúde pública

bo.com/v/840134
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Coronavírus em SP: veja o que está sendo
planejado para ev¡tar colapso na saúde
pública
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1910312020 - Folha de S. Paulo

Entrevista com David Uip sobre a gestão de leitos em SP

https://wwwl.folha.uol.com.brlequilibrioesaude/2020/03/sp-tera-que-fazer-uma-gestao-de-

leitos-de-uti-para-que-o-sisterna-nao-entreem-colapso-diz-david-uip.shfinl

FOTHA DE S.PAUI,O

comNAvfrus

'SP terá que fazer uma gestão
de leitos de UTI para que o
sistema não entre em
colapso', diz David Uip
Médico responsár¡el pelo enfrerntirrnento rJi: curoriavirus no
estado diz que respiraclores såç o prin.¡pãl galgakL e que Covid-
'19 já chegou ao SUS

cláudia collt¡cci

slopero O infÈcrologistâ David ttip,67, que com{ndâ o colì.ritê pâìllistâ

de enf¡entirmento ito corunavírus, diz qrre os hospitais púrblicos de Siro

Paulo temo que fazÈf uma gestào de ¡eitos de ttTI pam qne o sistenra

não entre enr colapso èûln o e!'entual atrrnento de casos glnves.

Segundo ele, entre os desalìos n serem enlrcntados, como os pacientes
que lnoraìn niìs ntridades de terapia intensivn por força de decisöes
judiciais e aqueles que ocuparn leitos enquiìnto espenìnì unì
prncedinento, cr¡nìo um rìlarrâpâsso c¡ttdí¡co.

Para Uip, o problema nào é frrlt¡r de leitos de UTI, mas, sirn, de tudo rt

qrte é preciso pam cont¡ror urta unirlirde desse tipo, especiiìlnente
respiratlorrs. "Hoie, para conrprlr esses aprrrelhos vamos ter que

competir corn a Eurupa."

O ¡nl€ctologista David U¡p, coordenador do (entro de Conti¡gènciâ para o Coronavírus em Sào

Paulo, ex-secretário estadûal de Saúde, ex.dirctor do lnCor (tnstituto do Cor¡ç;o) e ex-d¡retordo
lnstitùtodelnfe(tolo8ìaEmítioRib¡s'Êloir'rÀ1¡uri:la.ltriürlflÕ/4.Ì!¡¡!r.i,;ì1i:iiiì,Ìpr.:t
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( 221ß12A20 - O Globo

Anúncio da quarentena no Estado

http : //cloud. boxnet. com. brly9mtl 89u

i' i j¡1,Ìirjii,ii 1j i' iji i

\ Estado de SP terá quarentena a partir de terça-feira rristériotl¿rSaúde dis*opre'
fr.itr

l)t¡r¡ôtc n tntreyisl¡, o
me'dico David Uip, do ccutrc
de coutingéreiit rl:r erise tlo
t:tl¡¡¡r¡¡vlrus ¡o cst¡tlo. fci:
nr¡is r¡nì ¡lerli:

-Lcvcn asériosa prndc-
ùrir: isso Dùa s¡o lé¡i6, niìo a'

brilcadcira. Há baimrs rnr t¡ur:
p¡rc(rqueodi¡ ¡ dir n¡o nu
do(, li\oé nilìito rrirr. b pæci'
so tcr ä cÒùrpNr¡È¡o d¿ì Rr¿vi
¡l¡cle disre, Às lìrlas rle
sti.i{r (:stão nuito r(ont¡r. Si6
corajosrs, dcstùÐidas c nio
prcclso concluuálas porque
esliro ¡¡i¡ li¡h¡ ¡le Fe¡rtc.

l_Jr;ri:i rcforçou as rc<:o-
mÈndiçò{s:

--Qrteriir luer rrnr uani'
fetaç.io de repiulioa inicàti.
v¿s clc f<rst¡s cnr Sio P¡ult¡.
Nãod homdclìzerfcstr,h¡ilc
[u¡rk, ¡¡enhu¡n tipo elt- ccìe-
braçiru Fiqur.rrr eurcasa. Näo
fiz a rncnor rcrrlìdo r¡ucrt:
mn sohrcpor o1 ¡ntercs*i
pesso¡is e ecorìôrììicos aos in-
tercs*s da ¡xrpuhçlo,

Ântes dc¿rrurrci¡r ¡\ ûtrdi
rhs, [),¡i.r lrrrrhim frz rrnì
discuso conr oricntaçôcs p,r-
ra a populirçio, pcdildo soli-
tllrictlade,lrrra que os ikrsos
lãosairrn dccancqrrcospc-r-
sors nio lrcqucntem as igre-
iùs rresre periodo.

À oracitr ¡rode ser feita
¡ft: t r¡a. ¡rrnl srr¡s l¡nrilj.r¡r.r-
'lìrclos devcm .rrhpr.rr o [or-
¡¡ra{odas surs ruisps.

Medida foi anunciada ontem pelo govcrnador .Jôåo Dori¿ e valerá aié 7 de abr¡l: número de mortos em São Paul0 sobe para 15

Dtù!II¡t¡¡9r)¡\lnS
ù *¡ jida:s¡Siidt

4t,,,r¡rn¡Ll :¡.i S¡., PurL,-
ll j^¡n lr' r'¡. an.,nciou.nl
tÍr¡r @¡¡u¿urxte¡ùr dc 15 dì
u en todos os nmnitipitu do
(siilo ¡ lErhr d¡ pnìxinì¡ tcr,

ça+bir¿. dia 24. ,4 îrcd¡da tcú
r'dirhde ató7dealrd. () gæer-
no lùtbì)Énì (otfirrnou ûr¡ij
*:¡\ w)rtcs d{*r¡ûentes (k} (i
rcravírus ìocstldÖ. A$im,o
ìurnerþ de ôlùs eùt ¡i,ìo Pau-
loobepua 15 eur tuìoo ¡l-
ís, h¡vif, lß ¡¡0n(* Rgist¡.l(l¡É
¡ró o finr d¡ r¡rdcdcontcrn.

- Sio 396 (ßrli cnr tel0 o
csta,.lq agoritcuur l5 óbitos,
Tsnos 9 mil r'¡sosrrr¡r¡¡sr¡s-

lrilos -dccl,ì¡or o r,r:¡ìt.i-
lilr iìr t:.i¡d0d¡ S¡titlr,J0s,i
I Idririut (.,'r:ur.rtrr, eu eu-
ttu\¡s¡3 cîlcriv¿ ;ì irÐpÊ'ns¡.

.Ä<¡r.rrorrtrr.rrlrtr.rnrirrdr
porf),:rir ú I obrig.rç.iodc lb-
<lu¡ne¡rro de cou¡é¡cio e i¡¡'
te¡ruPçi{) di, $en'i$rs uio $
sc¡(:iJis cn¡ lßlo ocst¡{lo-

-Srínros docanpo<1a rc-
coúre[claçãú. ¡ u[ decr(to

afìrnur o goverrratlor.
Sr'ruiçosrxrrnt iais nar;in.

,rs dc ¡b¡stcc¡Drc¡(o, sntidc,
alimeutaçio, segr(ûûçû e

limpezl cortinuirur a lirncin-
ùar. llospitilis, (liuicùs, fa¡.
rniir ilsr: r'liri< *srxiortolrigi
castlrnlrrirr srgtttrn atærlos,

Supcrmcrcndos, hipcrmcr.
cÀdos, pÀdilias r ¡çougu('J
tantlern ¡ocler:io funcirrrar,
Scnrçor dr: aLnrcntoç.io prr
¡xr.rda dcvcrão mr suspcrrrcs
¡ pùtil d,1 Èóriuìa terçr-lèi-
ra, potlenrlo uranler aperru
*nrço rk' cntnE r. Brrr:s, < a.
fes c ¡tst¡urautÀs dcvon lLc-

chirrc ¡rorns.
Se deseiilenl, e est¿ ¿

un¡¿ {krcisiocmprcs¡ri¡1. cs,
sos estrbelccinrcnrns ¡mdc-
rào lirzcro delivcrl - disse o
goverruulor

Ban<r:s c krtl'¡ir'¿s uìr¡ rrrr.
tiru¡r fu¡cion,rndo noanr¡l
mente, lhrnbém não hå res.
rriçì.o pulu colstruçÀ.o civìl
c tr serrr¿le tck,¡¡¡r¡kr{irg.

- A{l:x'lt'ì (lr¡r rrrrirn nr
construç.ìo civil nìotôar col-
tùto (o¡u o pùblico, rciÊuü-
tl¡rcl¡s todos os cuid¡tlos- ()s
scwiços drr brnco ¡nrman*
ccnt cm h¡ncioninlcnl0cser,
vtços de c.ùl ceurer e tele-
rr¡lketi¡¡g seíão aind¿ ¡nt¡s
rl ilizarùrs nr:ssr ¡r,rirxhr, rs-
sirr conro os scwiçan dc deli-
vcry .. dissel)rrirr, -- Nóssu-

oumlo¡.O¿.v,'¡r:¡l<ir ¿r !jûpi,rih-r-Íô D, jrr¡&urr¡où âmdd¡ ¡D¡a lodo ocsladoahr¡nlc onlrsidacoìeliw

perarenos a cLise do corola- clsa, é uuatoderespeiroao ùosiste¡utcle gr'¡tlg
rir¡¡s ¡rnr Sio Rlt¡kr. ¡rr<ixirno - rlisse o ¡rrefcit<r. - Ertamrx nrx ¡rreparanùr
- OpnÌr¡nc¡rrìr.ìhrnof.;- -fícstrrnos¡orr rn¡is¡lr: ¡enopi',rmnirìo¡xnsír.|.
Lir:ir:<ir:;lt¡r:dtir+rtr:.ctam- 20carrosdesonpcrcouçlÌ- Vamosampliarnca¡cid,rde
béú tevc Â pùrticipdçiro du dotodosospo¡ltos{lûpe¡ile. dæ.lrupitaiseuruis4g0lei-
prefeitodeS;iol'auhr,Bruno ri¡tlacitlatledc'S.io]l¿ulir. tos.Eltrcgnrrßrsos20pri¡rei-
Grrar,quefaknsohnrotn- Est¡moslc\.¡ndr¡infur¡r¡- r¡r+[ritosirrcmos,n¡ii¡i¡rl:,
bîlhoclcconscicntiziçâod,r çãop¡rapodercontc¡cnri, l.250rcspiradorcs,Alðrndis-
populrçiorl.ìc.ìpit.ìlsotle.r arirpopulaç.1o. so, libetuuos r.R..u¡so! pûaL
gravirladerJacrise. Cov¿sfhlcn¡sol¡re¿sr¡*rli- ¡nais¡ledoisn¡illeit¡¡sdeb¡iru

. -)'lirrla¡r.rr.rsrrr',rr(lr'- rl.r\.rikf,rl.rs¡r:l,rrrlrninistr,r rrmr¡'lerirl.rh.,(r'urr{.\pi.,r.
larionado,ivigilârcirsani- çìornunici¡ùì¡rma!rrrcntar don-i.firrrntFhrlhocorrjunro
t¿ùinperû¡uccerdcntrode acapacirJadc'deùretuliûeuto cntreptt'feitLuir,est.uloeoÀli-

=\.

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-020

Tel. (11) 2936-2870
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23103/2020 - Folha de S. Paulo

Complexo do HC em SP será transformado em centro de tratamento de coronavírus
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em-centro-de-tratamento-de-coronavirus. shtml

FOI,HAD[SPAUI,O

Complexo do HC em SP será
transformado em centro de
tratamento de coronavírus

¡-{!!ú.}tr*¡ìrr.e.<o,'.ralc:prirLdJs¡:ll{:il.i.l.,rI:tr.. ,¡r1 t),: _.i.^..,

5ê?js {i¿51ìn¡ilós 9il(l ìeiios frtt:ì vit,r¡t¡s ri¡ ilú¿n(¿; Ìl!rúlëriiij:
iji cilì,.t; e{ìlll¡¡(j,ldrs !ttii{) ii.lt'ì!kldì,i

IogÉrio hsrhn

ç¡o!4ro (l llorp¡t;tt d.ß {:lini('¡s d{' Si¡ I,alrk) qcri f r:rDiti)rnìrldo i

lì¡dTir dfçt¡ hr(i.l¡ir., ll4 ) tro nì¡io¡ fenrr-o ff,r,t tr¡tatrì¡[kì da

pil.r.n!ri inl¡.t¡dùr ! ûnì ù ùovo frìrônrtir'trs !l() l)tis. Scrii.' dr'rtina.lûs
g{i{) lc!lùs c\¡ ¡il\i\.rntc¡re i{r I t1ìt ¡Ìtrnttt (l¡ (i(ìrrìrj¿. {rÌ(lo 2(}¡) d"lF\
Llct tl.

Å u{:tQ Iaz Purtc (l( utr rctr¡ rlt¡ drLrr t' lt¡r yr¡¡¡rlel tlr 5:'rt' lì.rulo, lrriro
[]\r¡ìr. il S((¡!{ilr¡û rl( Estldu rl.r S¡irrL + r' Cfhtr¡-' lr {:.Drin¡Ì(ìrri{ (le
(ìn on¡t i¡ {ì. O ¿trtin( jo r!t il 5ctr(lo li.it(' n1.(t¡r 1r:g{rn(l¡ (?3).

Ilc l.olilo ¡uù o r¡)verno. torLri ¡¡: p¡ci¡¡trs i(rìr (l0t ros t ìprì\ rlÈ
rloetrç.r ot cnitrmidrrlr: j¡rtr¡ n¡tì'¡: ¡t¡ co¡rFhro Jr¡-:¡t) ¡r,ûlsl;ridr's
prulr rut ilor outrus scte itlstitutos lirì¡dos îo II(:. Ati sf,stn leiiì l:¿:),
iq¡rr lihrl il(kls os 200 leit(ì\ {lr UII Þ¡ü Þ¡(i{ntrrs ih Co\id t9. Errr
c,rprrirlrrk rlcrr rrr rilo¡liil.lr {rùr ìlrir l0{) [.itrs con¡ ¡ rbet{.rrl,r rlc

D{r$}r ¡q¡tiltiì¡\at¡¡ti.

,\t,i .ì iùrìrìù¡ qu('rìr, t¡,dtr r¡ ¡.rn¡lrk-tí ¡cntr¡l drtîrií ast¡f,ì11-ndr-[d11

iri ':¡sos Llrr aora,nfliIUs.

li\r:r uu(lxn(¡. .rin(1.¡ srgunrlo rr grrt,tnrr, lri nrelhorrr I crprcitlarìr t
r¡rraÌitl.rìr: rlr: rttrtlin¡,*to rll¡r |¡r'irntcs tl.r ¡¡¡¡olt¡rirrr: c, t¡¡rhri¡¡,
trah¡¿ir:rs('lt¡rtr(rd{'iilfriç¡od(.pl(¡.rìt.iirlt.rridrtsaoÚtr1rt,.¡s

Iì¡irìììr ilrri, ùrrttr, ttl itDt( da ,\\/r:, i,ìtrr fr't f ¡;i¡t'r.r

l \ip\ Í).ù'irntF\ (lF rìútr:¡( pul¡rtrìi¡iìdrs, ( er.x Jts 4{rtt, tlle (!.¡lprÌl r¡

i¡r:titulc' (r¡trl srriìr: cnr¡nrilrh¡tlt': p.rLt r\trro: instìtr¡to5 d Frrtit'
,1..r,,-,.,,11-.4,.--,.,.,,¡:r,nr...1,,ìr.¡;¡.¡¡¡,:¡,r¡rr¡¡.!r,ir!ilai¡

27103/2020 - Folha de S. Paulo I Coluna Mônica Bergamo
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Queda do contágio após isolamento

novo-coronavirus-diz-instituto-but¿ntan. shtml

FOTHAI}E S.PAUIO
***

Mônica Bergamo
rnon ica.bergamû@grupofolha.com-br

CT}RONAVIRUS

Taxa de contágio pelo novo
coronavírus cai em SP depois
deisolamentoo dizffi
k
De acordo com estudo da instituição, transmissão, que era de
ilma pessoa infectada para seis, caiu para duas pessoas por cada
pessoã que tem o vírus

tls dados såo cle unr levantanentCI feito pelo grupo cle estuclo

epiderniologi"o.lol enr parceria conì especialistas ds
centr'o cle contingência clo governo, criatlo para traçår estratégias de

co¡nlrate à Covid-Ig.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (rl| 2936-2870
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3041202:0 - Jovsm Pan

Importação de 1,3 milhão de kits para testes do tipo RT-PCR

https:lljoyempan.com.brlnoticias/brasil/governo-sp-compra- 13-mi-testes-coronavirus.html

ilF
Governo de SP compra 1,3 m¡lhão de
testes para coronavírus
A im¡lodaçåo dcs testes do lipo RI-PCR da Cr:reia do Sui terl previsãc cie chegar à capital até '1 5 de
ai:¡il

Jovem P¡n

O governo cio eslâdo cle São Paulo anunc¡ou nesta sexta-feira (3) a importaçåo cle 1.3 milhåo
de testes do tipo RT-PCR para iclentificação clo novo coronavírus.

De acotdo com o presidente do lnstituto Bulantan. Dimas Covas, os testes foram importaclos
da Coréia clo Sule devem chegar até São Paulo atá o 15 de abril.

"Existe uma dificuldacJe de transpCIrtes mais tenios avaliacio divefsas alternativas para essa
chegada", informou Covas durante colelirra de imprensa no início desta larde.

Ûs números do coronavírus no estado cle Såo Paulo, cle acorcio com secreÏario esTaclual de
Saúde, Jose Henrique Gelmanri, esiåo em 3.506 casos e 214 mortes.

Dos casos confirmados conlo Covid-19, 395 estão em regine intensivo ern UTls e outros 4Bg
em enfermarias. O secretário voltou a reforçar a importåncia do isolarnento social neste
momento.

"Êslarnos indo num bom caminlro. e devemos lembrar a toclos que fìqLre em casä porque, rJe

fato, e o que precisamos fazer como prevenção aos nov.)s casos cle Covid-19 e os nossos
idosos são a parle frágil da população", alertou.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Dados da Saúde e Segurança apontam que Covid-l9 mata mais que homicídios

https://wwwl.folha.uol.com.brlcolunas/monicabergamo/2020l04/no-estado-de-sp-covid- l9-

mata-oito-vezes-mais-que-assassinatos. shtml

ll{ônica Bergamo
monica.bergamo@grupofotha.com.br

CORONAvIRUS

No estado de SB Covid-lg
mata oito vezes mais que
assassinatos
Na terça (7), foram confirmadas 67 mortes pelo novo
coronãvrrus

A Covid-l9 matou em um dia oito l'ezes mais pessoas do que a média
diária de assassinatos no estado de São Paulo em 2019.

TODO DIA

De acordo com números das secr¡t¿rrias de Segutança Pública e de

Saitde, no ano prrssado tbram registrados 2.906 casos de homicídios
dolosos no estado, uma média de oito casos por dia. Nir terça (7), tbram
conlìrmadas 67 mortes pelo novo coronavíms, chegando a 371 vítimas
l¿rtais.

TODO LUGAR

Com 5.682 confirmaçôes de casos da doença, 20olo das cidades de SP

têm pelo menos uma pessoa dìagnosticnda. Dos 645 municípios, 121 já

possuem ciìsos de Covid-l9.

*
Entre o total de 3TL mortes, 2ll såo homens e 160, mr¡lheres.

VFR Serviços de Gomunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

r Tel. {11} 2936-2870
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t3/04/2O20 - TV Globo/Jornal lloje
Distribuição de testes rápidos

https://globopla]¡. globo. conn/v/8478266/

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (rr) 2936-2870
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15/0412020 - Folha de S. Paulo

Artigo Vanderlei França e Ricardo Liguori: Covid-l9; informação com transparência e

agilidade

com.br/

folilÂ DË S.PÂt[.0 ' * *

TËN DENCIAS I DEBATES

Covid-r g: informûçûo com
tronspûrência e agilidode
As fake news såo uma das faces mais sombrias desta pandemia

Va¡rtle rle i liulrl't r tlitanlo l,i¡¡uor'i

lo¡n¡lß!1, t ÈurLi:tè 'ra 
Pir¡rid.:!ôi¡ { Ê:1r¿t¡È:r dr !fÊ Corúi i¿i¡¡

lirtttçrt ,l;t ¡rr¡rulirçrìo qrr;rrrtto rr .rr
\tuìt(ì (i:r (:olrrl tr). ()\ qu(.(rrttlìitnì
ettl ittfi tt ttlrqrìt': tlr \t lt:tst Àp¡r t rkr
I ;tet'lrtt¡L r.'rtr lt'lìl tìlur¡or. li it pt (l
\ x d(' (luì', (ll,t.tlt(1o 0 :rrstr¡ ttr I t, rr;t ir l
rrlr() cstil pltìdcrììiJ, os r(,i(ttlos
rl.r ilrUrIr,rì\r lìr()lìs\irDtirl ti.nl Jitì
d¡r ¡ttais ¡r¡lcrtìnci¡.

l)t'stll rt ¡rrirrteitn cilso tlt'(rrnrrlt
\iJ tt: t1'¡l¡ill',t(l{r ltrr rst¡rkr rk' S,irr
ItlruLr, o gurcrrto ¡rattlisttr i¡ltutrilì
(ou suil ùa)¡nuni( itt'ii¡l sÙbtt ¡¡ dt¡r:lt
\ìì ut¡ dit¡n'tìtçs aìrrtitis. I r¡i criurì¡r

Â ùrist, do r¡ovo (rlt (rr¡il\.ír l¡J a' it l)ri
nt('irìl p,t¡ld{.nìiiì tl:ts lnírliits ¡rrt i
ir is (,i't rçnÌ¿¡ntcrì(e i¡t¡r,its. iurnsit
gcrts tle \l'lrltrÀ¡r¡r sr,rr¡¡rnt ir trxlr
ittsti¡ttt r ent rlo¡sos trp:rrellros t't,lrr
l:ttts, trlt¡ ittlirrrrt;rçrìes Jrrvirlosas
()u rlrìvùs "vcltlittlt,r tl¡srtltttits" so
h¡t lr (ìot'iil tt. Nrisscs ì'uo¡uent{ìs,
:t (¡¡llltnlit lt(¡io trltì tIìttts¡r:ttrittt ilt
t' .r¡,.ilirl.rth' l,rz .r tlik'¡i ¡rt;¡. t,ri fitrt
tlatrtlrttirl ¡r;tnr s;rh,:rl tirl:rs.

,\r frtkr Dt,rrs. iutttrr crrtn ;rs ntitis
(h. 

:..1,1 rÌìil nr()r-trs crilrtirbiIizrtl.rs ¡llla
( lll 5 {( ,r llnr rill('rr¡ r Il t¡ ntlitrl da S:ni
rlc) crn ttrdrrrr pll¡ìclr ilt¡ lodrlnJl
1't, rir r rrtrur tlrs fittrssrlll:tirs t nr:

¡l.rti\.t\ dcstit piìttd(ntiit.
S* ltii tutt lrrlo ¡x r:itiÏrr ttrstr: rr¡r;i

¡ io. ¡loro tlltt;r tu(lls ilrh, i. ¡ Lliil¡
dc nurbilizaçáo rkrs pnrlissiontis tle
trrtrtrtttitrrr.;io ¡xtrrr h,r ;rr itrftl rtt.11.ìn
rlt.¡tt.tlirl;t.h' i ros t irütrl.iur. tk'k l nt.t
tnilltPiil ( tllr', (il ir'it (, {r )lìlfìfot}l({ i
rlrr. t1¡r tl:rll¡llto ri,¡'hr e u^*rcntr.

r\ p:rrttlt,rniir unitt ìtinrlir nliti¡ ()s

ptrllissiorrais tllr itn¡rtt,tts;t nl lrttr
c.t illt:tlts;ir rì ¡rrl;r ittlr urtr;rç.ìo jrrrt
t¡r ir rtttr¡¡ ìrir¡rh'' ¡fìr i.tis tlu rrridt
t, it tsptr:iltlistlts colrfi¿iïr,i* ntrlrli.
(1h,(¡r'tìtislr¡\, r,l)i(L'tni(ìl{Tl¡\t.ti,
tlrte rtlrt cot¡trtlenrk¡ ctrt¡¡t ist¡s li
r'\lttslii¡¡ vrllrr',1 nolrl c¡xlllrf í¡rrs-

(jo¡tlol¡rtu r\.(( rì1.( ll(5(lu¡ril llit
t.rlìrìh:r, p¡r*r.lllr;¡s i,ri n;rlír( it ¡n rtr
('rlli\\rrl;rs rh trlt't is;ì¡r t. ¡ls jrl ¡l:ri:
ittt¡rrtssrrs litler".rrt¡ o í¡¡riitc tlr t¡rn

t...1

A vc¡'daclc precis¡I, miìis
(k) quc nunca, prev¡tlcccr.
Por issu, é inrprcscintlívt'l
illlornlar tlc lornra
clara, iigil, pr()tt ivit c
triìnspåìrcnte r senr nt('d(),
No ger"arl, ati pqsso¿¡s

ellte tttle ranr o recildo.
Quent ¡rodc, cstii e clcve
licltr tto sru tlonricílio

t¡il r (:r.ilt r ( r (l(. ( io¡lt iilgi,llt ir lru ir rr
t l rr rn:rvít trs. litlt'r ¡rrlrr Ir.k r irilt'rl r r

lillist;r l)lrtitl I rip. rlr¡r rr,ri¡tr:t.xlr:¡ ts
de rlifr rentr: s inst i tuiçix's.

As tlelibrr:rqrìes tlersc (k.rr(¡¡,r dr
(ìrntlillg¿lrì(i¿ srt triiltslìrrût¡llìt rnl
nrt'dirl¡s qur lùnì ¡idt¡ irncrlitrti¡
nte¡rte iu¡utteiiltli¡s tìilr (olctil.its tir,
irtr¡r't,rrs:r. tls i¡¡trq¡:rntcs tkr rrItrj
tf' r'stii() ¡l ¡nl('¡r'.r rl¡rl)u5i\ìir) l)itr,r
irt(lì(Lr l)¡r IllilutcÙl(. ir¡h u,í( t¡l(rs
rtt. trrntrtrricitçihr.

l)ilrrilu¡retrtr, unl lrclrt irtr ti tlispu
rrilriliz;trltr i in r l)l (,t tsî ( r)nt r ;ltu:tli
z;tçrìr r tìt' t ¡ts¡ rs t,d('{ rhjt()\. ( I ¡l{ )r tt
11r r(h ) l:\t t(l( r l(.tìl iltt, p*l i(ft ì cni ( ,ln I

Jr:r¡tll¡s tlt' trrt¡urticaç:io, u o tr',rha
Itur rle nro¡rilorir¡¡tt¡lto t, crl¡¡¡bi¡rc
i¡ li¡ktl nrns ú e xturttrrr¡le".r.¡ Iurr:s
p0r rlilt, sr'lt' rlilrs ¡ìr)t 5r,¡tIrrl:t. /\ S¡'
( IctJt iit d('(irrt|lrttititi,.irr tr.rrt [t,itrr
tunr tñrlì;rll¡o il-t(,kx:iivt'|.

(jot¡t ¿ uni;ic elc t.sli)r(1Ìs, r,rl ¡ilnüs
(r'tì\('8tt¡ù(l( r ( !ilìs(it.ttl iz.il' rx ¡r;rtt
list its, tlt tl cstlu ¡ r,t¡ | ru.h r'.rr:t\. Il (r

t('ll(,lldr) ¡ç ir ri e .r)s d(,D¡iri\.
¡\ r't'trl¡trir ltì\'i\ir, rìì.ris (lrr qu(

tltill(.ì, lìrr'\tlr'((,1. l'(Ìr t\\r). (' ¡n)
pr cseintlívt4 infirntltr (le lìrrnl¿l ch
tlr,:igil. ¡tnrrtir;r cIIrilt\l).rr|ntr', q til
t¡trd,l. 

^-tl lqt'tirl. ;t. ¡rcsso:t. rrttt:tt
rh'llr tn o ¡ r.t itrl¡,. f]uïtlt pr r(l(.. r.\tri ('
rl('ì (.1ìc.n rto st.u rl¡rlrir ílir. l lii ,rilt
rll rrruito clfro ¡rl¿ f¡t¡rtc. r\ Ìlo¡ eo
tìlurlifilçiì() teill tiildthl{} ¡rtssll h.l1
tlittk'ir:r r4renrf ikr tlr grrrllu.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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17t04/2420 - TV FOLHA

A linha de frente: dentro de uma UTI de referência no tratamento do coronavírus

(acompanhamento do atendimento no Emílio Ribas)

https : //www. Loutube. com/watch?v:sxucmW_84 DU

.,¡':::', { ij/tili,,""#i,1i.,,ii;

tl
I

9 ur:lspil¿L €tuttLto Rt¡l¡s

A LINHA DE FRENTE:dentro de uma UTI referência no tratamento do coronavírus

268.çi 3 visuã¡izaçÕes ' I 7 dÉ åbr. de 2û2ù I# o,s tr¡¡r

rlfolh. Ïv FOLHA O
5?7 |ìiil ¡nscriios
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UTIs do fnstituto Emílio Ribas são destinadas à pacientes com Covid-l9

CNN tem acesso à UT¡ do primeiro hospital de SP a
operar com capacidade total

I
t

H

í:rlis Ä,,1,i{rr¡cio, r:i¡ tlItN. Èlìr Siirr l'ârihl
i7 (kJ alrril ilÉ :0'Jù 3s 00ì¡3 ¡ ¡,trJali¿ad. 1¡ cif âbril .tL1 2il2aì ¿s l:l:al.:ì

Medo, incerteza, desafio. As trôs palavras resumem o sentimênto dos proñssionais da saúde neste

momento de pandemia.

No lnst¡tuto de lnfectologia Emilio Fibas, reierência nâcional no tâtamênto de doençâs

O hospital, quê ântes tratâvâ doentes com HIV € tuborculose, por exemplo, agora só rec€be

paciêntes com o novo coronavírus e nesta semana foi o pr¡mê¡ro do Säo Paulo a operar com 100o/o

dos leitos de UTI ocupados.

"Estamos fazendo o m¿íximo qus a g€nte pode. Todas as nossas energias estäo sendo gastas aqu¡,

deixando de ver famÍlia, filhos, am¡gos, par€ntês. Então, s€ vocô está achando que é brincâdeira,

por favor, pelo amor de Deus, fiquê em casa gente", implora a enfermeira Marile¡de Cand¡do Alves,

A reportagem da CNN teve acesso à UTI do Emílio Ribas. lodos os proced¡mentos de segurança

foram tomados. As recomendações eram ficar pouco tempo no local e pêrmanecer em silênc¡o
para não atrapalhar os trabalhos.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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t8t04/2020 -Gt
SP aumenta o número de laboratórios autorizados para testes

https://gl.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/18/sp-aumenta-para-38-o-numero-de-

laboratorios-autorizados-para-testes-de-coronavirus-veja-lisúa. ghtml

SP aumenta para 38 o número de
laboratórios autorizados para
testes de coronavírus; veja lista
O estado de 5ão Paulo conta com 38

laboratórios habilitados para a

realização de testes do coronavírus

até esta seKa-feira (17), de acordo

com o ìnst¡tuto Adolfo Lutz.

A realização dos testes é

fundamental para dimensionar

corretamente a evolução da

pandemia. Do total de pacientes internados com sintomas de

coronavírus em 5ão Paulo,610lo não possuem exame confìrmado de

Covid-19 até o momento.

Todos os laboratórios são credenciados pelo órgão, vinculado à

Secretaria Estadual da Saúde, e a Plåtaforma para Diagnóstico de

Coronavírus em São Paulo é coordenada pelo lnstituto Butantan.

Segundo o Governo do Estado, ätualmente a rede possui a capacidade

de processar até 2 mil testes por dia para detectar a Covid-l9 por dia.

Segundo o Governo do Estado, atualmente a rede possui a capacidade

de processar até 2 mil testes por dia para detectar a Covid-l9 por dia.

mas recebe cercâ de 1.300 novos testes diåriamente. Nesta sexta-feirå

(17), o secretário estadual da Saúde,José Henrique Germann afirmou
que a fila de exames represados a espera de resultados cai para 9,4 mil
O número ultrapassava os 20 mil na semana passada.

-\
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19t04/2020 - ESTADÃO

Casal de médicos luta contra coronavírus e tenta coÌcil¡ar vida conir r[ães e filhos

brlnoticias/

conciliar-vida-com-maes-e-fi lho s.7 000327 597 7

ffesrnoÃo

Casal de médicos luta contra coronavírus e tenta
coneiliar vida com mães e filhos
Flé ¡n [lfl, ela no proqto-so(olto: os dois estào na linh¡ de freute da guena coutra ¡ paudelnia lr, E¡uílio R¡brs êùt urìr est(!r(o senr
precedeiltes tra s¡ueira do-s dois

GiovÐ¿ GiÊrd¡,O Estadode S.P¡ulo
19èäbrilde 2mOiftffi

SÀ() P,{tL0 - Dle está à fretÌfe do tlTl de un dos principais hospitÂis de reJerêucir de

São Paulo para os cmos de ævld-rg e * vê no dmnl¡ dejá eslaÌ corìt todos os go leitos

ocupadæ. Ela atua ¡ro pro¡rto-sconÞ, lrceborilo qlen chega ilssust¡do, doente, @¡ìr

nredo de le¡ o noro cotbnû!Ífrß.

JÂqtes Sztajnboli, dè 54 auos, e Fdriane El FnÌ Sztâjùbok, de 4Z ge rcnheeram no

Instituto de Jnfectologio Emílio Ribm qunndo ela era mide¡rte. Jaques, já chefe da

UTl, n ajudou n publicil' rùtr trÂbalho sobrc æ inplicn@es ob*malas no surto de

souulÞ que ocou'a em ¡9q7 m cnpitr¡I. Pod+oe dizer que foi o sarun¡æ qrre ruriu o

cns¡l.

Êle na rhehd da IJT I e eiÀ tþ Prorìto S(orro. O cns¿l Jilues s¿t¡j'ìbok e fablìÌe E I F¿, szt.Tnbok
enfrênt¡junG. nô Ëñ¡lió Rlbâs, osâv.ìrçÒsdo côron.ìvkug Foto: D¡n¡elTetxex ô / Fstôdão

ÀIm o experiência cour rqueln e outras epidenúæ uão foi suñcieute pu.n prepui-los pron

o q[e euûerìtûD boje, Desde que r pordemia de covid-rg ntiugitr eru cheio Sño Parùo, o

c{sal teÐ se vfuto uuito pou@, No írltinre qdnta-feirÂ, qÙ&ndo con\eNÂtùt coD Â

relnrt¡gem,.iá depois dæ et horu, eles só tir¡h¡m se visto mr¡ito rupidnmente pela

¡un¡rl¡ñ. Eln estnvrloltando pnm cnsa do plantâo que tilhn feito rrn rrrrdmgada, quaudo

ele mh pron o hæpital.

Ng potrco teD¡pojrutos, eoupnrtiìharu æ "risões clifereDtes, rrrre co¡¡ûuentes" de ura
nesna eurergêucia, æruo deñne Fnbimre, eDq[uto teutur estflbelæer um climr de

trunquiliilade parn os filhos Dnuiel, de ro a¡ros, e Àrû Beûtriz, de lz - e tmrrbélu

estÌatégirc pem ajr¡da sras nãas, jri idosm, "Urnn d¡s rár.ias cmeldades dæw epidernia

é ter feito mnr que n nniorprcvn rìe nruor que podenos dar prls elss é coudenírles À

soli<ì¿ìo, tl¡un dns makla<ìæ que viernm com n covid-r9", lìlmma Jaques,

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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2210412020 - Veja SP

Reportagem especial sobre o atendimento no llospital das Clínicas

https://veiasp.abril.com.brlcidades/hosoital-das-clinicas-se-DreDara- -recetrer-900-casos-
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22104nA20 - GlobonewsÆstúdio I
Plataforma de testes PCR e fÏm da fila de testes rçpresados

1 ilvideol

9-

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (1f) 2936-2870

7-mil-testes-

))\

ESTÁ ZERADA A FILA DE I7 MIL TESTES DE COVID.I9 EM SP, DIZ GOVERNO
6l i MIL INFECIAOOS . AS PERGU¡¿fAS SEM RESP0STA NOS PRIMEIROS DIAS DA 6[SfÁO Dt rEl(r 14;04

,;: ,':' { t 
-"n:r-=

Governo de SP diz que está zerada a fila de 17 m¡l testes de
Covid-19
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2310412024 - TV Bandeirantes

São Paulo consegue achatar a curva de contágio da COVil)-l9

https:/lvideos.band.uol.com.brl16787082/sao-paulo-consegue-achatar-a-curva-de-contagio-

da-covid-19.htrnl

23/04t2020 - CBN

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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SÃO PAULO CONSEGUE AcHATAR A cURvA DE coNTÁGIo
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São Pauto
consegue
achatar a curva
de contågio da
Covid-19
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Profïssionais do Emílio Ribas relatam medo e tensão com coronavírus

llcbn.

Profissiona¡s do Hosp¡tal Emíl¡o
Ribas relatam medo e tensão com
coronavírus
A reportagem CBN visitou nessa semana a UTI de um dos
hospitais de referência para o tratamento do coronavírus. O
hospital ganhou mais 10 leitos, que se somam aos 30 já ocupados
com internados em estado grave.

Mèdrcos diScu¡ellì slluaçåo de pacrente ,nteflìãdo na UTI Co Hospit¿i Enìílio Rrbas. Foro:
Leandro Gouvera/CBN

Por Leandro Gor-¡veia (leanciro.gouveia@cbn.com.br)

10 da manhã de quarta-feira (22), O silêncio no Metrô de São Paulo é
incomum parå um dia út¡I. O número de passageíros é pequeno, e a

ma¡oria usa máscara, seja descartável, comprada em farmácia, ou
reutilizável, feita cle pano,

A reportagem CBN está a camintro do lnstituto Emílio Ribas, na estação
Ciírricas do Metrô, para conhecer o traballro dos profissionais que
tentam s¿ivar vidas na UTI de um dos hospitais de referência para o
combate å Covid-19.

A primeira cena, na entrada do setor, mostrâ o tamanho do desafio.
Funcionários errpurrðnr uma maca enr direção aos elevadores. Sobre
ela, o corpo cle um paciente que tinh.r acabado de morrer.

Johnny da Sílva Coutinho, de 42 anos, era portador de HIV e fumante. Ele
rhpsnrr ¡n Frnílin Rihac n¡ çeyt¡-fpir¡ ¡li¡ 17 cnm çintnm¡c dc

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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27IO4I2O2O .7,Alf,A PRESS EUA

Hard work in the ICU at the Emilio Ribas Ilospital, São Paulo, during Covid-l9

https ://vimeo. com/4 1 3 340 873

Hard work in the ICU at the EMILIO
RIBAS Hospital, Sao Paulo during Covid-
19

íL au*op¡sss r,,.,r s,

April 27, 2020, Sao Paulo, SP, Brâzil: The EMILIO RIBAS hospitst is a reterence center for infectious diseases
h the city of Sao Paulo. Alnust 100% of the service capacity has been reached. ln the photo, the hard work of
health professionals in lhe ICU during {he outbreak of COVID-19. Today, Brazil has recorcted more than 380
deãths in the last 24 houß of coronavirus vict¡ms.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agost¡nho,70, Aclimação - SP - CEp 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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2910412020 - Revista Isto E/ Páginas Vermelhas

Entrelista Dimas Covas sobre testagem para impedir ar¿anço do coronayírus

https : //istoe. com. br/nossas-porteiras-fi caram-abeftas- para-o-virus/

- 

EilTREVISTA
DttrtÀscovAs

D{rêlôr do Instl¡rto Butãntân

Omfflao lr&nã5Cov¡¡, dlrGtoû do l¡rtüh¡toEúfütått. ¡cåh¡ dêaranmlra coordenaçåodoe tertca de co¡flIå.
vùut no G¡lädo dê såo Pâr¡l,ü. É r¡¡n c&gû fuüdtiüÊúâI úcaro3 taryo¡ d€ púda!¡d¿ sob rGlr cúüdo aatå a
Pl¡l¡fc¡¡a dt ¡ãtüatffior dc dagrfudco da doGr¡ç4 nr¡t¡dâ pelo govüñô do êcådð. qüÊ t:rå crpadil,ade
pú rsüræ fO rd oflñ.8 por dl¿ åcabr da .üqü dr Co¡ür do Sd unr c¡co¡a¡d¡ dB 5?5 tün toôt s hûtt
pdoluta¡rtå¡r.Püddp.mdaplefaformafSbtralõrtocpúbltco¡r¡dtrdor,.ñ,edcroIn8ütrrtoAdolfol¡tz,
o Ëo.Ell¡I dat ctt¡lca3 da F¡c¡¡ld¡dc dc lledtcl¡¡ da UgP c o Hc|t¡oc€¡t¡o d€ nbehåo rc, À ftcnr€ d¿lú
d¡rüY4 Gov¡r prclc¡dc ¡cckra¡ o frcce¡co daHagcü c coûtrtuk pûa l¡¡pcd¡ro åvenço c*ptortvo da Co-
rrl*lsnoctl¡do.Naquart+felraz¿,¡mrpårôoülporrame fotd¡do!ogoü.moonsc¡¡dùz.r.râibpüa!ê¡-
ll'-çåo de teitct qúe ¿üt¡v¡ cr¡tr¡ l¡Ãlß de l? mlt peeeoae co[ r¡Bo.tr¡r lrc¡&rt€¡ de enåfEe. 'A reeffzação
d.tú.D nur¡irt lu drd¡¡ ¡ lruolÍotogrefie ¡¡.qcplfuitlrndr ¡nôrdmd¡rr¡lld¡dr". dre Cor¡
pre a t$fi(¡É "E Fñ¡thf quc ri âutoridrd.r trnrün d¡ctqõcr fundemrot¡du .ü fetoC'

..NOSSASPORTEINAS

FIGAR¡IMABERÎAS
PARAO{TINUS'

tq.lrüllçlo Pa.â Covð5, do pontÞ de virta técnlco. náo då mair pajå questionôr {sobmento d€pcls do exemplo ch¡nês

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (ll) 2936-2870
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29104/2020 - FOLHA DE S.PAIJLO / Claudia Collucci

Mais da metade dos internados em UTI do Emílio Ribas têm menos de 60 auosn diz

dirctor

https:/lwwwl.folha.uol.com.brlequilibrioesaude/2020l04/mais-da-metade-dos-internados-em-

uti-do-emilio-ribas-tem-menos-de-ó0-anos-diz-diretor. shtml

.rl'cfiÅvjni,r 

F'LHA DE s'Paulo

Mais da metade dos
internados em UTI do Emílio
Ribas têm menos de 60 anos,
diz diretor
'5áo, pr"!ncipalme nte, homens que não cr"iid¿rn da satlde', afi¡ma
infecrologìsta Luiz Cartos lrereira Júni*r

cláudi¿ collucci

sÄo pAuto Prineiro hospital de Siio Pût¡lo ¿r ter l00o/0 da IITI ocuprìda

r'orn pncierltes de Cor.itl 19, o lnstirrrfo €le Infectolrrgiir Entílio Ribr,rs tem

mais dl metade clos seLrs leitos de terapia intensila ocrrpatìos por'

pessoirs r'om nlelìos de 60 ânos.

Na maioria, hipertensos, dirrbétit-os e obesos. "São, principirlmente,
homens que nåo cuidarn dr sirúde'', trfirmn o infeoologisra I-uiz Carlos

PelÈir'¿ì túnio¡, 59, diretor técnico da unidade.

:i: !4 / 14 Dentro do Êmil¡o Ribas, duränte a pandemia do coronavirus

Paqente qüe re(Êbeu a¡iè e aplaud¡d0 Del¡ equ¡pe medtG do lrsrrtxto de ìnfectologrå Erìít¡o

Rlbas :¡ir,r,:ì: ¿\¡¡:¡!. . i,)ll1¡r/rlti <

O instituto coloca etrr funcionnmento nest¿ì sextiì (1.') os tùtirnos dez

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel" (1f ) 2936-2870
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0l.ß512020 - TV Globo

Inauguração do Hospital de Campanha do lbirapuera

https://globoplay. globo. com/v/852347 I /

_\

VFR Serviços de Comunicaçåo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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7lASn020 - Folha de S. Paulo

Artigo David Uip

https:l/wwwl.folha.uol.com.brlopiniao/2020l05/covid-19-decisoes-baseadas¡ra-ciencia.shtml

FOTHA DE S.PAUTO
***

Covid-79: decisöes
baseodos n0 ciêncio
Fake news çe alastram, são um çrirne contra a humanidade e
custam v¡das

Dav¡d rrip

O tnundo vive uma pirnrlemi¿r gr¿tve, de run vinrs novo, aindl pouco

conhecido, mâs que tem unra transtnissiio veloz e é capaz cle causar
doençir nrttltivisr-eral e, por vezes, molte.

lSlti.,*lf.Ig! cla Cr¡vid-I9. Sofi'i bnstante ao longo de duas semirnas,

em isolamento domiciliar'. Tive pneumonia e fiquei muito trngustiado,

¡nas felizme¡rte rne recuperei. E posso dizer com todas as Ietras: a
doençir näo é brincadeira.

O rnfectoto8istä David Uip, (oordenâdor do Cenrro de Cont¡ngència para Coronavírus do estâdo

dè São Påulô . t,ov-^rnl) úo Ittâi. ,Je S;. F¡rln - B ðbr;lr.¡

O governo de São P¿tulo está levando rnuito ¿r sério o ent-r'entamento

t-lesta epidemia. Destìe a contìnnaçào do primeho cirso, em 25 de

feveleiro, cle um pacierrte que havia Letoln¡rìo da Irália, o governatlor

Io¿io Doria (PSDB) decidiu criar um Cerltro de Contingência do
Coronâvilus no estado.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (f l) 2936-2870 $
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IOIO5,NA}O - TV GLOBO / FANTÁSTICO

Situações de risco para profissionais da saúde

https://globopla)¡. globo. com/v/85443 33/programa/
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IOIO5/2020. CNN BRASIL

Filhos mandam mensagem para infectologista do Instituto Emílio Ribas em Dia das

Mães: "Orgulho de Você"

l.com.brl I

infectologi sta-ern-dia-das-maes-orgulho-de-voce

Filhos mandam mensagem para infectologista
em Dia das Mães: 'Orgulho de vocâ
aliì irNi.i, enì lìär-r ¡:ùLìlt)

i1-ì r:iè Ðì:ìi¡:r,Ji:, ilil?L! iì: :1:l:ll)

A médica infectologista Fabiane Sztajnbok, do lnstituto Emílio Ribas, e mãe da Ana Beatriz, de i.3
anos, e do Daniel, de 10 anos, recebeu uma mensagem especial dos filhos durante entrevista à
CNN neste domingo (10),

Em vídeo, os filhos da médica a parabenizaram pelo Dia das Mães. "Parabéns pelo Dia das Mães!

Te amamos muito e tenho muito orgulho de você e de como está criando a gente", declarou a
primogênita.

ßlA5/2020 - Jovem Pan/Jornal tla Manhã

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (1112936-2870
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DIA DAS EM TEMPOS DE CO RUS
lnfectologista comenta mudança de rotlna durante panclemra ffi,
NOTÍCIAS DE DOMINGO
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Ampliação de testagem no estado

https://jovempan.com.brlprogramas/jornal-da-manhdseguranca-oublica-vai-ser-testada-

coronavirus,html

üp
Dimas Covas: 35 m¡l serv¡dores da
Segurança Pública de SP serão
testados para covid-1 I

CI diretor do lnstituto Butantan. Dimas Covas, que também coordena o Centro de
Contingência da covid-19 no Estado rle São Paulo, falou sobre o iníclo cla testagem em
massâ dos agentes ligados a $egurança Pública. Para os próximos 20 cJias estão previstos

140 mil exâmes, incluinclo 35 mil serviclores e seus familrares.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, Dimas Covas explicou que existem dois tipos de teste: o
PCR e o teste rápido, que ser;i o utilizado nessa açåo em grancle escala.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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2010512020 - TV Globo / SP2

Coronavírus é a maior causa de mortalidade no país

https : l¡gl o¡optay. glob

Covid-19 mata mais que outras doenças no
país, diz coordenador do centro de
contingência
2 r¡r¡n t xitliç;ìo t¡nr 20 nlai 2020

*FiqueEmCasa
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2I /05/2020. CNN INTERNATIONAL

Reportagem mostra equipe médica da UTI do Instituto Emílio Ribas lutando para

salvar vidas

Inside of an ICU in Sao Paulo, Brazilrwhere medical personnel are struggling to meet

the needs of those infected with coronavirus

ldl2020l0st2r

ebof-vpx. cnrì/video/playl ists/coronavirus-intl/
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Ërilr Burnett Out Fror-tt
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Sourc:e: CNN
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2110512020 - TV Record

Inaqguração do Hospital de Campanh4 de Heliópolis

https:l/recordtv.rT.com/hojc-crn-dia/vidcos/sp-inaugura-hospital-de-campapha-em-heliopolis-

para-atender-pacientes-da-covid- 1 9 -21 0 52020

WPffii rlj,¡,¡íd,¡Tv f t 11{ /Åi}
.J

SP inaugura hospital de campanha
em Heliópolis para atender
pacientes da covid-l9
HOJË EM DtA

o2110512020- tth13

\
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ctDADE oe sÃo ÞAuLo TNAUGURA 4,1{osptrAl DE
CA¡{PANHA PARA ATEI'¡BER PACIEHTES DA COVID.Ig
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3u0st2020 - HUFFPOST

As profissionais da limpeza que driblam o medo da Covid-l9 e não 'baixam a guarda'

no Emílio Ribas

https : //www. huffpostbrasi l. com/entrvllimpeza-profissionais-emilio-

ribas br 5ed 1 7dfec5b6406e59 5f03 50? euccounter I

{

HUFFPOST

As profissionais da limpeza que driblam o
medo da cov¡d-íg e näo 'baixam a guarda' no

Emílio Ribas

NULHEPES

lrineia, Andrea e lvanice integram o time de 73 mulheres que trabalha pêra garantlr a limpeza na linha de
frente contra o coronavfrus em hospltal referência em Sõo Paulo.

$ evanareultuntnutl

Na guerra contra o novo gpg¡ftgg, essas mulheres tômbém estão nâ linha de frente. Sâo

profissionais tão necessárias quênto méclicôs e enferme¡Íõs e que, no dia ê diâ, se unem

para driblar o medo e não baixar ê guarda diante da covld-îg. Mesmo invisveis para âlguns,

elas são protãgonistas e acompanham, sÍlenciosas, o sofrimento que o vúus impöe a
pacientes e a quem convive com â doença e a morte.

E elas precisam estar atentas. "Em cada quarto que eu vou, quando eu saio, uso álcool enr

geÌ, lâvo m¡nhas mãos com sabonete, Ëntro, salo, pâsso álcool em gel novdmente. Lävo â

mão prðticâmente o diâ inte¡ro. Irôbalho âss¡m 12 horâs no plânlão", contô lrlnéla Apareclda

Påcheco, 54, uma dôs auxiliares dê limpeza responsáveis pelâ UTI (Unidade de Terôpia

lntensiva) do Hospital Emllio Rlbas, referência no tratamento de doençâs infecciosas em

São Paulo.

Há cinco mes€s, ela vive uma rotinô intênsa na área mais críticô do hospitâ|, que hii pelo

menos três precisou se adaptâr pârâ atender somente casos da covid-'lg, 'A demanda

aumentou bâstante", af¡rma. Ao mesmo tempo em que sêbe que seu ofício é necessário,

lrine¡a se agârrâ à fé para tentar não se render ao medo da contaminäção. 'Olhô, eu gosto

de lrôbðlhâr na UTl, de estar nô linhð de frente. Pðra mim é gratificante. É uma área que eu
gosto. Eu procuro desempenhar o meu Ìrabalho com amor e carinho. Não sinto medo, não,'

Em fevereiro, mesmo antes de a pandemia ser decretada pelâ OMS (Oroan¡zação MqndLal

da Saúde), o hospilâl chegou a promover até três treinamentos especfficos por diâ parô

funcionários de todas as áreas sobre o atend¡mento a pacientes com suspeita ou côsos

confirmâdos dâ covid{g, Com o âvanço dâ doença, o hospitôl pðssou a usar ma¡s produtos

cle limpezô e â fazer des¡nfecção constânte dos ambientes após o âtend¡n'ìento de
pacientes contam¡nâclos. lnic¡almente com 30 leitos, a LJTI foi ampl¡adô e hoje cÕntâ com 50

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - GEP 01533-070

Tel. {11) 2936-2870

.-\

jú



vFR(0Å/tuNtcAÇÅt

0110612020 - Veia SP

I)urante a pandemia, SDS oferece atendimento virtual para tabagistas

tabagistas/

*þSeoÞub

Secretaria de Saúde de SP oferece
tratamento on-l ine para tabagistas

rerapia é feita por meio do susdurante 
::::,*i:1 1::::1-1e 

para euem {uer parar de fumar

Desde do dia 31 de maiq Dia Mundial Sem Tabaco, a Secretaria de

Bstado da Saúde reforçou, junto ao SUg a campanha de atendimentos
virtuais para quem quer parar de fumar durante a pandemia do Covid-
19.

Mais de 6 000 tabagistasjá estão em tratamento com suporte on-line de
especialistas de L,ló7 unidades credenciadas no Programa Estadual de
Controle de Tabagismo.

Contando com aplicativos de mensagens e vídeos, a estratégia permite
a continuidade da assistência que antes era feita presencialmente nos
serviços ligados ao Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras
Drogas (Cratod).

O atendimento on-line está ativo desde o mês de abril com o objetivo
de reduzir a transmissão da Covid-19 e, âo mesmo tempq cuidar do
paciente tabagista que quer abandonar o vício.

"Em meio à pandemia do coronavírus, enfrentamos os desafios do
isolamento social ao mesmo tempÕ em que trabalhamos na
conscientização das pessoas, principalmentejovens, a não ceder às
infìuências aos canais digitais de produtos que remetem a novas
formas de consumo de tabaco", explica Sandra Marques, coordenadora
do Programa Estadual de Controle de Tabagismo.

Á rûedidâ tem caráter temporório e emergencial visando à prevenção
da doença, evitando deslocamentos e aglomeração de pessoas num
mesmo ambiente.

Nos últimos cinco anos, cresceu mais de sete vezes o número de
unidades ligadas ao Programa Estadual de Controle de Tabagismo -
eram apenas 2û0 em 2015. Só no ano passâdo, ¿14 237 fumânter

{
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Testes e produção da Coronavac

https:l/brasil.elpais.com/brasil/2O20-06-11/sp-anuncia-parceria-para-testar-vacina-contra-a-

covid- 1 9-que-pode-estar-disponivel-em-um-ano. html

= ELPAIS BRASIL

PANDEMIA DE coRONÀVIRUS >

SP anuncia parceria para testar vacina contra a covid-
19, que pod€ estar disponível em um ano
Est¿do fez acordo cot¡t laboratório chi¡lês e. pot'rueio do I¡rstituto Butantau, farti reste com 9.000
voluntários. Ao fl¡ral, poder'á plocluzlr rr imunizâçao parrr distrlbuir no Brasil

cj Gc,êrnado.de s.ìô P¡r o. _JaåJ lcJr- ¿iün¡rùu a€3lt qein!¿Jgir¿ J,ìt
¡aôrdôÉ¡t.Ê¡l¡:ÌtutoBüåÞhÉ ilñr¡bar¿tr-.c a5::èGF¡r¡¡ielti3ê¡neT)
l¡sel,n.1l Cermtf.ìc r\1coit¡trigar1¡!ii!5 aå¡cnfdt<crê:e ¡
èrÊ*tùlr¡ Ê Qué Þ:å É!Îèjê d'31ùì1!Êr èrì irricSs Êr!:r|rô àù9. ci,sc o9

r€?!ii.1ios5F ¿nr saÌ,5f¿inriû:. ¡ L:r:iì ie entê3_:èri¡ ùilvrbuÈa roSriiÊir:
Ur a:-d-€.sfuri.s i,q.-!''!;3e ioito ¡ p¡ :.

Cðan.dÕ:i::r...1O4I:ri¡r:e+èCJôt¿-i9 aClnìo
l¡ôÒ.ðtff 6 :ìnt't¿a ArJ:êah ìsmitÉ, dê ¿acrja cc.1 c
!ic..,e_,tda: ¡ i..r.ì:.tetÈ-¡ci¿ L1êiÈ:cdir_É ¡¡iâ ¡
ÐiJlJiL:nìi:rrt¡ É9(t:¿c¡!¡c,r:niË¡.3 lva¿.t.a
h31¡1u!o €.ulrr::i: ri$dc )] Corê' È * :¡Þ F¿ù]:

F{tÉré. ¿'èm iÊ r Ê.1iì¡nf ci Ê:Ìrd9:- c . ata Èawyu:n ¿

iî:rr:;: ¿ç io ln è¡.1rî:,ìrÊ r-o Bt .ì: i : i r Ð,Èa¡t¡¡ ;ftlr t é.

Eil t.ccà. c h!!tu¡a geÉ .Ê:Þ¡ta¿.ei ra a:1éii€: efl
í:ìrg¡ ê!a¡ì: enì !Diuniá¡ca ivnl¡¡N:. :sl¡.lc ê

çavè'n¡dc-. elÈs cojfê;¡ù êr t¡és !er!¿rj5 a iérå) ¡
t¿aiièipóç¿c aÈt.0iJpri:o.ì¡qì1ì!çlooP;-asri -E{tì¡
oõ: !¡a 

^ai 
eî de3É ñrnL,ifrìef;tc Èm e:l¿:il 3 ¡i:

tGsêt\oìr¡D!dc nurtû tt,r¡ì.r9,mð, 5^w dtr?t¡l
cô aút¿¡r¿î. rlÊr' daÌ¡ rtcùtr¡t !ù:¿:rsd!!::ìd!
rê¡uàna: rã ¡i{:ì:li ¡:1 ÞJia¡ lê üi:t-¿"rtcaßftrG ¡
'ii.d I!ì. 9êndicÊ3 dt È! si'l.asi: r':ì5 ¡rr'lt¡¡.la ÅiÉ'ì!

ae:le. d3 5¡rrcr¡c åttg:¡ì Ènc-ìa:_t.'¿ acfic år:l¡t:l\ a¿.lè:;¡côrtc
ta:tf ¡riìa ;1.ì ai,t.a J.ì L-:.i.: iiãíÈ aè rf {:jÈca3oj¡nìi ôc,e-Éi.èa:1¡'
¡_r'a¡cùLaìf:Ê"Ì¡ !r :Êr\.ì ìtË¡!l#â i¿rìt€fi ,ìt.J.rúll.r::¡ :r:È d¡
ì9rl¿!€ì1,.€-ì: cÖi?c:ua¡¡ri¿5 c¡ 9¡r!-!s r€iJli¿ao! i'ià': de3¡¡ ¡-3li;É
:-:+'r-!l:.!t!!.:r¡'lil?--:l?i:,iyi:
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Testes e produção da Coronavac

https://lenouvelliste.com/article/217251iaccord-pour-la-production-dun-vaccin-chinois-au-

bresil

Accord pour la production d'un vaccln
chinois au Brésil
32

Pubtié le 202Q.û6-11 | Le Nouvellisre

L'Etat brésilien cle Sao Paulo a annoncé Jeudi la signature d'un accord avec le laboratoire

chinois Sinovac Eiatech ¡:our la producticn cl'un vaccin cofitre le coronavirus. qui sera testé

auprès de 9.ûû0 volorrtaires ciès juillet.

Le gouverneur de Sao PauloJoao Doria a précisé lors d'une conférence de presse que

I'institut Eutantan, pôle de recherche de référence au tsrésil. avait noué "un accord de

transfert de teehrrologie" avec Sinovac Biotecl'¡.

"Les étucles ntÕnt{eilt que (e vaccir.r pourrait être cl¡stribué d'ici juin 2û21 (si les tests s'avèrenr

concluants). Cet accord nous pernleltra de le procluire å grande échelle et d'inrnruniser des

nrillions de 8résiliens'', a"t-il précisé.

La semaine derrrière, I'Unir¡ersité ele t'Etat de Sao Paulo (Unesp) avait déjå arrnoncé qu'un

autre vaccin, en {ours d'élaboration par I'Univelsité d'Oxford, serait {esté dès la nri"juin

auprès cle 2.00û volontaires brésiliens.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçåo - SP - CEP 01533-070

Tel. (lr) 29s6-2870

\

lloutlb[[kte

¡\clri¿lit{: (.ìtitt¡le ir;r:no¡n¡e i:dftor¡ðl irleel. ä{]r:r¡r¡ror¡a. \¡âfrauì¿rl 'rületé (ifx)rt ;.ii..r'i

f criüt ti 1393

Q memnc+n

bvØ



wffiffi{{ lr,cdJl'#l{H{li#

1110612020 - Clarín

Testes e produção da Coronavac

https://www.clarin.comånundolcoronavirus-brasil-san-pablo-asocia-laboratorio-chino-

producir-vacuna_0J0xB I sHUhW. html

Clarínø MUNDo
$¡;,¡:i*i r'rl;r:;

I i.l "

Ultima fase de estudios
Coronavirus en Brasil: San Pablo se asocia
con un laboratorio chino para producir una
vacuna

Lo "ttiil¡lció el gobet u"xkrr ,Jo"r* flori¡. Se ìl¡rå¡l ¡rnrcir;rs i:iínic.rs cn 9.lJ{}il vr¡hr¡:t,,u.io:1.

P¡xlrh r:slar disprxr iblc ìl;r('i¿ ¡nçiliada¡; t.lcl ¿äo r¡rri,rrierre.

Ël estado de S¿n Pablo, el tnÀyor, más rico y nús i¡rclustri¿liz¿clo cle

Braâil, producirá y ¡lrobará una potencial vâcunà cÕrìtra el ¡luevo

coronavirus en asociaciórr cotl t-!lì Iaboratorio chirlo, iulonììó este

iueves el gobenrador, Joao Doria, erì trn.r rueda de prensa.

Doria anunció r¡ne el centro de investigacié¡r hrstituto Br¡tanta¡r.

responsalrle de Ia prodLrcciólt cle alredeclor clel807o de los sueros y

v<rcr¡l¿rs corìsullriclos e¡r Brasil, frnnó un acuerdo con el laboratorio
chino Sinovac Biotech ¡lara la realización de la terrera y úrltiuta fase

cle pruebas clinicas de una ¡rotencial våcÌrrÌâ cotltrâ el SARS-Cov-Z, el

virus clue causa el Covid-l9.
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12/0612020 - TV Globo / SPl

Como funciona o Censo Covid do estado de São Paulo

https://globopla]¡. 91obo. com/v/862 1 998i

\
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1710612020 - Jornal NacionaU TV Globo

19/O612O20. JORNAL NACIONAL - TV GLOBO

Profissionais do Instituto de Infectologia Emílio Ribas receberam {lores

https : //globopla)¡. globo. com/v/863 95 80/
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AGÊNCIAS DE FACT.CHECKING (COMBATE A FAKENE,WS)

https://gl.globo.com/fato-ou-fake/coronavirus/noticia/2020l06/22le-fake-que-doria-prElos-

É +rnX¡ que Doria propôs que
idosos sejam os pr¡meiros a ser
testados com a vac¡na contra o
coronavírus
Mensðgem falsa d¡z que aposenrados serão'cobaiâs'e ganharão R$ 1.500 pelo teste. P€rlil etárìo
dos voluntários a¡nda não foi delÌnido e não haverá qualquer pagàmento.

Por RobeË PennafoÉ, CBN

Um¿ mensâgem bâstânte

compartilhada nas redes sociais diz

que o gov€rnador de 5ão Paulo,João

Þoria, propôs que ¡dÕsos sejam os

primeiros parücipantes dos testes

com a vacina (onträ o coronavírus. É

#FAKE,

No últ¡mo dia 1 1, Dot¡a anunciôu a pârcêfià do krstituto Butantan. do

governo, e do laboråtóriô ch¡nês Sinovac B¡otech para o ¡nício dostestes

com a Coron¿Vac êm 9 mil voluntár¡os, mðs não menc¡onou o pcrf¡l

etár¡o dos part¡cipantes, lsso nem sequet foi defin¡do ainda, segundo o

Butantôn.

Procurado pela CBN, o ¡nstituto esclarece: "O governadorJoão Doria

jamaìs disse ê frase falsa e lamentavelmente atribuída a ele em fäke

neffi. O lnstituto But¿ntan ¡nforma que os prÕtocolos dínicos de

testãgem e os respectivos perfis de voluntáriôs pãr¿ futuro recrut¿mento

ainda não foram divulgados pela ¡nst¡tu¡ção nem pelo governo do estado

de São Paulo. Port¿nto, não há qu¿lquer afìrmação com relação ¿ €stes

perfìs".

\
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22/0612020 - Agência Lupa - Piauí

AGÊNCIAS DE FACT-CHECKING (COMBATE A FAIff,I\.8\rys)

https://praui.folha.uol.com.brllupa/2020/06/15/vcrificamos-doria-vacina-butantan/

dþLupa
^ 

PnlilEr¡A¡ct[ctÂ0t fÀ0l-cHtcr(lltc 00 ¡RÄsfl.

#Verificaffios: É falso que Doria

assinou convênio para vacina contra
a Covid-l9 em agosto do ano passado
ÐrmilÁuAtroflso O
RoÞrtBr I fiiûd€ Jansìro I lupa@lupa.news

Circula nas redes sociais que o gor.emador de São Paulo. Joåo Doria
(PSDB), disse que assinou o convônio parn a produção e teste de r¡¡ra

v¡cina chinesa contra å Covid-Ig eür agosto de 2019. Por meio do projeto

de verificação de noticias, usuários do Facebook solicitaram que esse

n¡aferial fosse analisado. Confuu a seguir o trnbalho de verificação da

Lupa:

FALSfl

A infoluação analisada pela Lupa é falsa. O lexto se baseia em uma

interpretação enada tle uma afinnação do goveuudor de Sào Paulo. João

Doria. Em cr¡letiva de irnpreusa na úhùna quhta-feìrr ( I I ), o govemo disse

que a parceria entfe o Instituto Butântûn e â fannacêutica Sinovac para a

realizaçâo de testes no Brasil se tornou possível por causa da aberturs de

urn escritório comercial em Xangai, na Chinn. em agosto de 2019. Ele nào

disse qne o contrato foi assinado nesta data,

Avacina da Sùrovac contra Covid-19 foi aprovad¡ para testes s
e¡n 14 de ab¡il de 2020. Ern l0 de junho. n empresa assrnou contrfllo cotrl o

Institr¡to Butatrtru pam produzir e testflr a iruunizaçào ¡o Bnrsil. Além
destâ. I outr'fls vsci¡ras contra o tov'o colnaavirls eslåo en estrigio de testes

clinicos - i¡cluindo uma que está sendo desenvolvida pela Universidade de

Oxford e tambéul seni testada aqui.

¡ assessoqa de iûrtrre$s¡ d que a fala de

Doria "rÈlrlete à rììissio do Governo do Estado à (lhina. r'ealizada em

agosto passado. e à inauguraçào de um escritório corlereial en Xangai coru

o objetivo justamente de fo¡lalecer e arrlpliar as relações econômicas corrr o

pais ssiáÎico, por ser um grande parceiro clo Brasil na área coruercial". O

instituto ressaltou ainda que a parrceria para crinr a vacina contra a Covid-
I 9 foi feita ern junho de 2020.

2s10612O20 - TV Globo / SPI
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Alta de pacientes em hospitais do estado

https : l/qloboplay. globo. con/v/865 I 504/pro grama/

Pacientes deixam hospitais após vencerem
a Covid-19

PACIENTES VENCE|VI A COVID-19
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Como é feita a coleta de dados da Covid-l9

https : i/globoplay. globo. comivl86 5 62 09/pro erama/
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Entenda como é feita a coleta de dados da
Covid-19 em todo o país
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Ccntros de testagem de vacina contra o coronavírus

https:/lvalor. globo.com/brasil/noticia/2020/07l0 1/sp-define-centros-que-faro-testes-da-vacina-

contra-o-coronavrus. ghtml

Valötu
SP define centros que farão testes
da vacina contra o coronavírus
Na capital, os testes serão conduzidos pelo Hospìtal das Clfnicas da USP, lnstituto de lnfectologia
Ëmíìio Ribas e Hosp¡tal lsräelitä Albert Einstein

O governo de São Paulo divulgou

nesta quarta-feira (1'dejulho) as

instituiçöes que serão responsáveis

pelos testes de fase 3, em humanos,

da CoronaVac * vacina contra o

novo coronavírus desenvolvida pela

farmacêutica chinesa Sinovac

B¡otech. Os testes serão realizados

em nove mil voluntários em centros

de pesquisas de seis Estados brasileiros: 5ão Paulo, Brasília, Rio de

Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

Apesqu¡5aclfnicaserácoordenaoapeto@,e,nacidade
de 5ão Paulq os testes serão conduzidos pelo Hospital das ClÍnicas da

Faculdade de Med¡cinâ da USP, lnstituro de lnfectologia Emilio Ribas e

Hosp¡tal lsraelita Albert Einstein,

No Estâdo de São Paulo, o projeto envolve também a Universidade

Municipal de São Caetano do Sul, Hospital das Clínicas da Unicamp em

Campinag Faculdade de Medicina de Sãolosé do Rio Preto e o Centro de

Saúde Escola da Faculdade de Medicina da USP de Ribe¡rão Preto,

informou o governo estâduä1.
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Centros de testagem de vacina contra o coronavírus

https : //en. prothomalo. com/lifestvle/health/brazil-to-test-chi nas- -covid- I 9-vaccine-in-

slx-states

ENGTISH
Brazil to test Chinars potential
COVID-I9 vaccine in six states

A ¡rrttetrtial coronavirus vaccine clevelopecl by China's Sinor¡ac r,vill be tested in
Brazil by tz research centers in six Brazilian states, the governor of Sao Paulo
state, foao Doria, s¿rid on Wednesclay, aclcling the trials still need to be

approverl by local health vigilance agency Anvisa.

The study - first irnnounced on June tt - is led by Instituto Butantau, a

researclt center frttrderl by the stàte of Sao Pat¡lo. The agreeurent with Sinovac
iltclucles ttot only trials but also the transference of technology to procluce fhe
coronavin¡s vaccine locally.

"The t2 research centers that rvill carry out the trials for the corouavinrs
vaccine have already beell chosen here in Brazil, " Doria saitl i¡r a news

cortference.

Besicìes Sao Paulo, the tests with ¿r total of 9,ooo \iolunteers will ¿rlso be

couductecl irr Brasilia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grancle clo Sul and
Parana, he adcletl.

For Ditnas Covas, tìirector.ìt Instituto Butäntilì, Sinovac's potential v¿lccine is

one of the tnost promising studies to figilt COUD-tg, the tlisease causerl by rhe

novel corouavirus, anel results of clinical trials are expected later this year.

Brazil's ltealtir vigilance agertcy Anvisa said in å statentenf that its technical
tearn is in contact with Butantan ancl Sinovac, adding its analysis is at arr

adva¡rced stage aucl is expecte<l to be conclucletl soou.
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Plancjamento inicial na resposta à pandemia deu resultado

https://valor. globo. com/impresso/noticial2O20l07l I 5/sp-comeca-a-vencer-pandemia. ghtml

\âröi-
SP começa a vencer pandem¡a
lnfectologistä David Uip diz que Estado e prefeitura acertaram ao planejar juntos, logo no início.
como enfrentarlam a pandemia

Por Leilâ Souz¡ Lima e Beth Koike - De 5ão Paulù

1Sr,l7l20¡ù ù5h0û ¡.¡urli¿¡do há um di¡

A evolução dos números da covid-19

sugere que os esforços do governo

paulista nä resposta à pandemia

deram resultado. A média móvel de

sete dias de ób¡tos na capital está

perto de 85, depois de ter atingido

quase 110 no fim de maio. No

Estådo, está próxima de 253 - o pico

foide276, em 23 dejunho.

A taxa de ocupação de leitos de UTI indica situação confortável. Na

Grande São Paulo, está na casa de 65% - era de 92% em meados de

maio. Para o médico infectologista David Uip, Estado e prefeitura

acertaram ao planejar juntos, logo no início, como enfrentariam a

pandemia.

Para especialistas, embora se caminhe para o que chamam de platô,

com a terceira semana seguida de queda no número de mortes, a

estabilização está ocorrendo ainda em patamar elevado de óbitos e não

há segurança sanitária suficiente para uma retomada geral de atividades
- que, na prática, é o que começa a acontecer,
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Início da terceira fase de testes da Coronavac

obo.com/v/87T63211

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 29s6-287O

'%seMáscara

Começa em São Paulo terceira fase de
testes de vacina chinesa contra o
coronavírus
3 mrn l.xibrçåo orn 21 ¡ul 2020
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2110112020 - O Estado de S. Paulo

fnício da terceira fase de testes da Coronavac

https://sao-paulo.estadao.com.brinoticias/eeral.testes-da-vacina-chinesa-contra-covid-19-

comecam-em-sao-pau1o.7000337 I 0 I 6

TESTADÃO

Testes da vaeina chinesa contra covid-lg
eomeçam em São Paulo
Primeita roluntd¡ia n receber r dose foi uma médicr do Hospitnl ilas Cllnicas que nõo teve n itler¡tidnde rorclada

Goqalo Jrlnior, O Estado dc S.Paulo
21 de¡rlhorle 2û20 | 12h13

O gomrndm de Sõo pâll]o, Joño Do¡la (PSDB), onu¡ciou oficirilmente nesta terla-feira

o infcio d* testes eon n vacina chiues contm o æronavÍru, O primeiro vohurtfuio a

reelær a wcina, cùrnnda Cororarrc, foi urn médica do Hwpital dæ Cllrúos (HC)

que nãÕ tew a identidade revelada. .{o todo, nore mil voluntá¡ios vño reæber a vtci¡a
em 1r ce{tros de trHquiså, O govemo estinn que o æhrdo delrrá sr æncluldo até

setm¡brc, Se æ tstes forem bem-suædidø, a ucina pode conrçar a ser prcduida no

inlcio rìe ¿oer.

À prirneirn ilose estri mdo aplicatln næ 89o frrnciurtiæ do HC nestr terça-feirn (t).
Daqui a 14 dias, a seguntla dose serd rplicada e, durmte es ¡ærlodo, æ rcluntários

seão aonpanhadæ por médicc. Eeper l(allas, médico do depùlmento de ml6tiæ
infæc.iasas e parasitó:ias dn Famlilade de Medicina da llSP e morderrador do Cmtre de

Pesquisro Olnicædo Imtituto Ciltr8l do Hæpital dæ Clfnicas FMUSP, adimesta é n

tercim ftre de tætæ destn vacina, rnns n ptimeim uo Bræil. 'Ao lougo da sma,
mnc æntinunr vaciunndo æ volmtários.

Os t€t€s foze.m pûrte de [mn parceriR coÌr o llút¡fi¡to tutantã. Inicinlmenæ, o

gowmo estadunl Lavia an[nciado q[e os testes começer{m já. nesta segunda-feira (ao),

mæ lìouve atru para libera$o clæ ilosë no flerolædo. As vacirræ ehegurm da China,

em mo dn llfthansn, mm smla em Franlúrrt.

De acoïdo ærn o govemo eßtodr¡al, o lustitnto Butiltâ está ådaptsndo rma fábrica ¡nra
a prcrlução rin vacirn. À mpacidade rle ploduçño é de até roo milhðe de dres. O aærdo

corn o lnbomtório chinês preê quq æ a vacina frr efetirr¡ o Bræil reæberá ainda 6o

nilhõæ de doses f¡blicada na China paa distribrúção.
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Úttima fase de testes da Coronavac

https://g1. globo.com/globonews/jornal-globonews-edicao-das- 1O/video/dia-historico-diz-

diretor-do-instituto-butantan-sobre-pesquisas-com-vacina-para-a-covid-87 14620. ghtml
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TESTES COM VACINA CH INESA COMÊCAM EM SAO PAULO
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'Dia histórico', diz diretor do lnstituto Butantan sobre pesquisas
com vacina para a Covid
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2l I 07 12020 - T ime24 News

Fase fïnal de testes da Coronavac
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0107/brazil-i

chinese-vaccine-against-covid- 1 9. html

Brazil is the first country in the fìnal
testing phase of the Chinese vaccine
ag¿inst COVID-19

Bra¿ll bæåme the flrst country to b€gln phðse 3 tesilog of the Ch¡n$e coronav¡rus våcctne

agalnst coronavirus on rtuesday, the Slnovðc glotech laboråtory told AFp.

A 27-yeãr-old general pËctlce was the flrst of 9,000 volunteer doctors and paÊmedlcs to
recelvê Ûrè vãcclne ln the next three months ¿s pårt of the aqreement between the Chlnese

laboråtory and the grazl¡lan research lnstltute Butantàn to carry out tests ln the Rnal phase

before approvå|.

"l am v€ry happy to be able to part¡clpate ln thls exp€r¡ence, we are livlng a unique and

historic moment ðnd that is what made me want ts part¡c¡pate ¡n this project beeuse I am
part of that moment", sa¡d the dætor. whose ¡dentlty was not reve¡led, ln a releaæd vldeo
by the Hospltal das Cl{nlcas, Fåculty of Medlclne, Unlverslty of São paulo,

About 20,o00 closes of Coronavac, whlçh arrived ¡n Sâo paulo on Monday morning, will be

dlstributed to 12 research centers ¡n the stàtes of 5ão Paulo. R¡o de Jane¡ro, lltnas cerais,
Rlo Grande do Sul and Paraná, ln addltlon to the cäpttàì, Br¿s¡llå,

These reglons are among the most ãffect€d by the pandfltc tn Braztl, whoæ 2.1 mlllton
casês ånd more thån g0,O0O deaths ãre the second country most affècted by the disease,

åfrer the Unlted States.

Thr voluntæc wlll recelve two doses wlth an Intèruàl of 14 davs-

In a press conférence at ¡-tospltal das Clfnlcas, the governor of Såo Paulo, João Dorià,

22107 12020 - Globonews / Gl
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Novo secretário de Saúde de SP fala sobre a Coronavac

b[p,S:4q1-..9k¡þo.com/spisao-paulo/noticia/2020l07l22lnovo-secretario-de-saude-de-sp-diz-

que-vacina-chinesa-contra-coronavirus-podc-scr-libcrada-cmerqencialmente-no-fim-do-

ano.ghtml

Novo secretário de Saúde de SP diz
que vac¡na chinesa contra
coronavírus pode ser liberada
emergencialmente no f¡m do ano
lnfectologistå do Emílio Ribas,Jean Gor¡nchteyì assumiu a pästâ nestã terça-fe¡!? {21 } em
subst¡tu¡ção a.losé Henrique Germann.

j..r6i.ìD En¡¡'¡'cè s!3é dê !, l.¡. tir.n(¡re,[.x ryè8$ã. ìers c¡ndñr"d¡c¿

O novo secretår¡o de saúde do

estâdo de Säo Paulo, Jean

Gor¡nchteJm d¡sse na mðnhã dest¿

quana-fe¡ra (22) que à vac¡nâ ch¡nesa

contra o coronavlrus pode ser

liberada emergenc¡almente no lìm

deste ano, cåp os tests com os

voluntários sejam bem sucedidos.

Gor¡rKhteyn assumlu a pasta

nsta terça-feira (21) em substituição àJosé Henrique Germann.

"Quando vivemos uma situação qúe nós chamamos pandêmica, que é

umå epidemia em todos os continentes do mundo, nós p¿ssamos a ter
umå necess¡dãde emergenc¡ål dð d¡sponibilização de vacinag', d¡sse ele.

O secreÉrio citou å alt¿ de casos nos municípios d€ todo o país. "Nós

ðinda não f,ontrolamos a ep¡dem¡a em nosso meio. Dessa man€ira, ter

uma vacina é fundamental. Base¿dô nisso, se nôs ptóximos 3 meses

esse nivel de ànticorpos for elevado, e mais do que isso, mantiver€m-se

estab¡lizados, muito possivelmente os órgãos regulatór¡os como, por

exemplo, â Anv¡s¿, vai liberar de forma emergencial, e dessa foma, o
primeiro grupo de pacientesjé påssaria a receþer essa vac¡na. Talvez em
dezembro mesmo ou poss¡velmente, muito possivelmente, já a partir de
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2- Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

O Hospital das Clínicas da FMUSP é o maior complexo hospitalar da América Latina, por

onde passam diariamente cerca dc 40 mil pcssoas, entre médicos, funcionários, terceirizados,

pacientes e acompanhantes. O hospital possui mais de 2,4 mil leitos em seus oito institutos,

como o Incor, o Instituto Cental, Instituto da Criança, Instituto do Câncer e o Instituto de

Ortopedia e Traumatologia, além de um hospital auiliar em funcionamento (Hospital Auxiliar

de Suzano) e outro em reforma para ampliação (Hospital Auxiliar de Cotoxó). Em média, são

reallz;adas mais de 4 mil cirurgias, I milhão de exames e 140 mil consultas por mês em suas

unidades.

Desde maio de 2011, a VFR é responsável pela comunicação de todo o complexo com a

imprensa, com atenção especial aos órgãos diretivos: Superintendência, Diretoria Clínica e

Diretoria da Faculdade de Medicina da USP. A equipe de assessoria de imprensa conta com

uma equipe dedicada com cinco jornalistas e atendimento 24 horas durante os sete dias da

semana.

Por ser a principal referência para casos muito graves em todo o Sistema Único de Saúde,

o HC é um caso bastante específico no que diz respeito à assessoria de imprensa. Ao mesmo

tempo em que reúne os maiores nomes da medicina nacional, com tratamentos e pesquisas

pioneiras, também é alvo permanente de reportagens por parte dos mais diversos veículos de

comunicação em busca de problemas no atendimento, a exemplo de filas, que possam

representar as dificuldades enfrentadas pela população em relação ao sistema público de saúde.

Desta forma, a estratégia de comunicação relativa ao Hospital das Clínicas precisa atender

com precisão a duas linhas de interesse da imprensa: a resposta úryida e convincente sobre

demandas negativas e a proatividade em relação a demandas positivas, que irão reforçar os

melhores aspectos do Hospital. Isso faz parte do dia a dia do trabalho da YFR dentro do

complexo.

A equipe da VFR realiza diariamente a busca por pautas positivas, que reforcem a

imagem de centro de excelência do HC. Para isso, a equipe de jornalistas, especializados em

saúde, realizaentrevistas com professores'doutores das diversas áreas, pesquisadores, médicos,

funcionários e pacientes, antecipando sempre as novidades relativas ao complexo que possam

interessar à imprensa e ao público.
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A partir disso, são realizados releases regularmente, que podem ser negociados

individualmente com os órgãos de imprensa, com matérias exclusivas, q também divulgados

pera o conjunto dos jornais, com a equipe realizando a divulgação e fazendo o follow-up para

convencimento dos jornalistas sobre a importância e relevância dos temas divulgados. A equipe

possui trânsito em todas as principais redações, sendo atendida seja pelos repórteres, seja por

seus editores.

A VFR possui rotina de contatos regulares com os responsáveis pelos principais serviços

da instituição parabuscar por novidades que possam ser transformadas em notícia. Além disso,

centralizatodas as demandas dos veículos de comunicação, para que os jornalistas tenham uma

fonte segura de informações.

A VFR também é responsável por colocar o HCFMUSP no centro dos principais debates

em saúde, como residência médica e formação de profîssionais e apoio à pesquisa. Para isso,

entre outras estratégias, produz e propõe artigos dos principais interlocutores do HC para os

grandes jornais e agenda almoços e visitas às grandes redações.

CASES DE DESTAQUE

Em2016, por exemplo, podemos destacar ao menos dois casos de enorme relevância para

a imprensa, com sentidos opostos, que traduzem o trabalho estratégico da VFR na comunicação

do HCFMUSP. Em um deles, uma denúncia de superfaturamento culminou com a presença da

Polícia Federal, com mandados de busca e apreensão, em prédios do HCFMUSP, com o

conjunto da imprensa avisado a priori e acompanhando toda a ação. Em outro, um transplante

pioneiro de útero e posterior nascimento de um bebê, ocorrido no HCFMUSP, precisava ser

mostrado de forma a atingir o maior público possível, com o material de melhor qualidade.

Cada um dos casos são exemplos de estratégias de comunicação bem-sucedidas da VFR para

reduzir danos, no primeiro caso, e paru divulgar a excelência do hospital para milhões de

pessoas, no segundo, como se verá a seguir.

A chamada "Operação Dopamina" teve início em uma operação surpresa da Polícia Federal

dentro do HC, com policiais entrando em salas e retirando computadores e processos com o
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acompanhamento da imprensa. Neste momento, a equipe da VFR respondeu com agilidade e

precisão, comunicando imediatamente à imprensa que o HC colaborava com a investigação.

Essa agilidade foi fundamental para que iniciássemos a gestão da crise antes mesmo da

entrevista coletiva da PF, às 11 horas daquele dia. Assim, pudemos corrigir, antes dos jornais

da tarde, a informação que circulava de que o envolvido na fraude era "presidente" do Instituto

de Psiquiatria. Falamos diretamente com os editores, esclarecendo tratar-se de um effo e que o

envolvido era um mero diretor de átrea.

Ao concentrarmos nossa estratégia na nossa colaboração com o MPF e no sigilo que nos foi

requisitado, evitando nos estender em explicações que não nos cabia, induzimos que o foco de

toda a imprensa passasse a ser os dois suspeitos, como ficou claro nas edições dos jornais da

noite, como o Jornal Nacional. Ou seja, o enfoque da imprensa deixou de ser "Fraude do HC",

o que envolveria a direção, para "Fraude dentro do HC", ainda muito grave, mas conetamente

dirigido para os suspeitos, não para a instituição.

Essa estratégia e nossa proximidade com as direções de redação certamente evitou que

a imprensa se concentrasse na porta do IPq, ou mesmo no prédio da administração,para cobrar

diretamente da presidência do instituto ou da própria direção do HC, em entrevistas de

improviso e sem qualquer controle, explicações sobre a fraude. Vale lembrar que este padrão

da imprensa se concentrando nos locais da operação tem se repetido em todas as operações pelo

país, expondo, muitas vezes injustamente, a direção das instituições investigadas. Com a

agilidade da VFR, isso foi evitado.

Passado o prirneiro dia, a equipe da VFR, junto com a superintendência, fez o

levantamento minucioso de todos os documentos referentes à investigação, conseguindo

certificar-se de que o HCFMUSP fazia as compras citadas de maneira correta e via licitação.

Com este conjunto de informações, a VFR realizou um media training com o Superintendente

do HCFMUSP e com sua DiretoraClintca,preparando-os para dar respostas com segurança aos

jornalistas. Isto feito, uma entrevista coletiva foi convocada, e o HCFMUSP pode esclarecer,

de forma organizada e documentada, que estava trabalhando de acordo com a legislação e que

os evenfuais desvios não haviam ocorrido no complexo e que os suspeitos haviam sido

irnediatarnente afastados. Com isso, firmou-se a percepção, nos jornalistas e no público, de que
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a instituição havia feito tudo o que estava ao seu alcance, tendo ficado protegidos dos ataques

tanto o HCFMUSP quanto os rnembros da alta administração.

Este enfoque acabou balizando toda a cobertura da imprensa, que se seguiu por meses,

quando, a cada nova etapa, como denúncia do MPF, os dois suspeitos afastados eram sempre o

alvo e o HC apareceu sempre como parte interessada e ativa no esclarecimento dos fatos. Foi

uma crise de proporções enormes gerenciada com rapidez e precisão.

Na outra ponta, o HCFMUSP realizou neste ano o primeiro transplante de útero da

América Latina e, mais que isso, realizou o parto do primeiro bebê do mundo gerado em um

útero transplantado de doadora falecida. Tratava-se de um caso extremamente positivo, mas de

longuíssima duração. Com um problema para a divulgação à imprensa: a receptora e futura

mãe, não daria nenhuma entrevista.

Portanto, para garantir que o conteúdo fosse divulgado com a qualidade que deveria, foi

definida a estratégia, de primeiro, garantir a exclusividade para um programa de alcance

nacional: o Fantiâstico, da Rede Globo. Em seguida, a divulgação para toda a imprensa,

garantindo a multiplicação da notícia nos diferentes meios, incluindo agências internacionais.

Isso foi feito tanto quanto da rcalização do transplante quanto do nascimento do bebê. O

resultado foi a divulgação do HCFMUSP como centro de excelência no cenário do SUS do

país, com reportagens aprofundadas e de grande alcance.

Este controle sobre a notícia dentro de um complexo com mais de 20 mil funcionários exige

que a assessoria de imprensa tenha ótimas relações em todos os institutos e com todos os

principais gestores. As reuniões para a manutenção dessa rede de confîança são rotineiras.

Em sua rotina diana dentro do complexo,para minimizar os aspectos negativos, a VFR

realiza monitoramento permanente sobre possíveis focos de reportagens, como falta de

medicamento, demora no atendimento e fila para cirurgias, entre outros. Com isso, a VFR

consegue dar respostas quase imediatas aos problemas eventualmente levantados pela <
reportagem, evitando que casos pontuais sejam retratados como problemas sistêmicos.

Os resultados nesse sentido são bastante claros: o HC deixou de ser retratado como um

complexo com problemas estruturais. Pelo contrário, nesse período, as reportagens negativas

despencaram, representando hoje menos de 5o/o das cerca de 450 que são mensalmente
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publicadas/veiculadas sobre a instituição. Mais do que isso, a maioria dessas reportagens

negativas se limita a pequenas notas, raras vezes chegando a manchetes de páginas intemas.

A VFR também realizou o planejamento estratégico em mudanças no sistema de

atendimento do HC que impactem os usuários. É o caso, por exemplo, da redução no

atendirnento do pronto-socorro do HC, ocorrida em fevereiro de 2013, quando 300 pessoas por

dia fbram afètadas. Ao se antecipar à imprensa, comunicando ela mesma todos os detalhes das

mudanças, a VFR conseguiu transformar o que seriam reportagens negativas em matérias

positivas, com serviço para população, e o anúncio de melhorias no PS do HC.

Com o número crescente de vítimas de febre amarela no estado de São Paulo em 2018,

o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP teve grande repercussão na mídia

nacional por prestar atendimentû a casos gravíssimos da doença e, também? por realizar o

primeiro transplante de figado em paciente com febre amarelado mundo, encontrando, assim,

uma nova rnaneira de salvar vidas.

A atividade da assessoria de imprensa fez com que, em um momento de crise, o

HCFMUSP fosse visto como uma solução, tornando-se destaque nos principais veículos de

comunicação, incluindo a TV Globo e o jornal Folha de S. Paulo.

Essa visibilidade ressaltou o pioneirismo que coloca a instituição como uma das grandes da

medicina mundial, além de abrir portas para que outros hospitais começassem a replicar esse

tipo de procedimento.

Quanto às reportagens positivas, além de terem crescido aproximadamente 50oá,

frequentemente ocupam lugar de destaque nos principais jornais, como Folha de S. Paulo e

Estadão, e emissoras de rádio e TV, como a própria Rede Globo.

No último ano de 2020,o Brasil se viu enfrentando mais uma pandemia, que desta vez {"
mudou a rotina e os rumos de todo o mundo, tomando-se a maior crise sanitária dos ultimos

tempos. Neste cenário, em São Paulo, o HC ocupou um lugar de destaque entre os meses de

abril e setembro ao mobilizar e transfoûnar a toda a estrutura do Hospital para atender as

demandas de Covid-19. Todo o seu Instituto Central, que atendia diversas especialidades com

900 leitos, foi dedicado inteiramente a pacientes da doença, tornando o HC referência nesse

tipo de atendimento. Na imprensa, a mobilização em tempo recorde teve grande repercussão,
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pois garantiu a disponibilidade de leitos à população num dos momentos mais críticos da

pandemia.

Desde então, o HC tem sido também importante fonte de informação médica e científîca,

esclarecendo sobre o vírus, sobre medidas de prevenção e dimensionando a pandemia, bem

colno exemplo de boas histórias de superação e altas de pacientes. Além disso, o HCFMUSP

promoveu uma campanha de affecadação de recursos com a #HCCOMVIDA envolvendo

diversas celebridades. Nesse sentido, a VFR promoveu uma série entrevistas e reportagens

especiais, além de publicação de artigos.
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Veja São Paulo - Especial Hospital das Clínicas: por dentro da UTI da rede pública-

22t04t20

'l

'Eu nâo acretlito em colapso
do llC', di¿ supcrintenrlente

üi L{1!, dø nùll¡o¡ r dlrfrr (¡D¡¡6.¡a s.nd?r r¡tor rlc f¿rld.|{|

Folha de S Paulo "Eu não acredito em colapso do HC", diz superintendente - 2710412020

Link: https://tin]¡url. com/)¡a]¡)¡tue8
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Modelo SUS de hierarguizaç'ño d
essencictl paro o cuidodo da Covid-r9

' ñ¡o¿vCil¿lqù! ¡ ft rm¡ uridåde âredd (æd g6{3 e levë d, doençð

Iù(¡ù lbr ¡rÞrd¡orturt¡¡b, r ¡dìdÃ,,1ô..trrúùro{ÂüL¡4!.!krdrd

Folha de S Paulo - Modelo SUS de hierarquização é essencial para o cuidado da Covid-l9 -
a9104120

Link: https://tin)¡url.com/lrakqcn23
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transferêneia
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O Estado de S Paulo - Hospital das Clínicas termina transferência histórica e libera leitos -
30103t20

Link: https://tinyurl.com/va g57 3m

No mês de julho, o HC também realizou uma coletiva de imprensa para marcar o início

dos testes clínicos da Coronavac em voluntários e que teve enorme repercussão, inclusive no

Jornal Nacional, da TV Globo.

TV Globo - Jornal Nacional - Começa em São Paulo terceira fase de testes da vacina

chinesa contra o coronavírus - 21107120

Link hups://tin)'url.com/)¡)¡j fodnh

Somente no período entre fevereiro e julho de2020, o Hospital das Clínicas da

FMUSP foi destaque em mais de 3,3 mil reportagens, com uma média de 10 atendimentos por

dia.

Já neste início de 2021, o HC foi palco também de um acontecimento histórico: a

primeira vacina contra COVID-19 aplicada numa brasileira após aprovação do uso emergencial

pela Anvisa. Neste mesmo dia, foram vacinados dezenas de outros profissionais da saúde do

HC com ampla cobertura da imprensa. Além disso, o Hospital teve enorme espaço na mídia ao

realizar uma megaoperação paravacinar cerca de 30 mil profissionais da saúde do complexo

que estão diariamente expostos à COVID, seguindo as diretrizes do Programa Nacional de

Imunizações e com base nas campanhas anuais de vacinação contra influenza. Somente na

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (ll) 2936-2870

\

d

t
b

)6Þ



semana da vacinação, entre 17 e 22 de janeiro, foram mais de mil reportagens em TV, rádio,

portais e midia impressa que abordaram o tema.
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TV Globo * SP1 - Começa vacinação contra coronavirus nos profissionais de saúde

do Hospital das Clínicas - l8l0ll21

L ink: https : //globoplay. globo. com/v/9 1 875 46l

Em paralelo, no entanto, o Brasil enfrentava impasses em relação à importação de

vacinas e insumos para produção e os quantitativos de imunizantes disponíveis tiveram de ser

restringidos, pegando o HC de surpresa no meio do processo. Como o Hospital já tinha vacinado

cerca de 24 mll profissionais a essa altura, o secretário municipal de saúde creditou isso a um

privilégio ao hospital em detrimento aos demais serviços de saúde. Nesse instante, a VFR

rapidamente promoveu entrevistas da diretoria clínica e superintendência do Hospital à Folha

de S. Paulo e ao Fantástico para esclarecer que as circunstâncias da vacinação no HC estavam

de acordo com os critérios estipulados pelo Ministério da Saúde.
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'Fomos atropelados', diz diretora
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Folha de S Paulo - Coluna Mônica Bergamo - "Fomos atropelados", diz diretora do HC de

SP sobre prioridades de vacinação intema -22l0ll2l
Link https : I lbit.Iy I 3 awtÍI63

3- Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp)

Inaugurado em maio de 2008, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, unidade do

Governo do Estado gerenciada em parceria com a Fundação Faculdade de Medicina, é um

dois maiores centros de oncologia da AméricaLatinøe referência nacional no Sistema Único

de Saúde (SUS). Com base na assistência e gestão hurmarnzada" o Instituto oferece aos

pacientes da rede pública de saúde um tratamento global e multidisciplinar com práticas

assistenciais, de qualidade e segurança do paciente, acreditados pela Joint Commission

International, organização internacional de acreditação em saúde.

Os números do Icesp refletem uma produção assistencial expressiva e de grande

representatividade. Mensalmente, são realizados mais de 50 mil atendimentos, em 34

especialidades médicas, em média 8,3 mil procedimentos cirurgicos, 28,6 mil atendimentos

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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de urgência, 55 mil sessões de radioterapia e braquiterapia e 6,I mil pacientes se encontram

em tratamento de quimioterapia. Cerca de 10 mil pessoas circulam no Icesp diariamente e o

índice de satisfação dos pacientes é superior a960/o.

Desde 2010 a VFR atua na prestação de serviços de Assessoria de Imprensa e Comunicação

Interna do Instituto, com o objetivo de divulgar o trabalho realizado com foco em novas

tecnologias, pesquisa científica, ensino, treinamento e educação de colaboradores, em

inovação de processos e na segurança do paciente, garantindo não só a qualidade dos serviços,

mas a humanização, um dos principais diferenciais do Icesp entre os grandes centros de

oncologia do país.

A disseminação de informações seguras e relevantes amplia o conhecimento sobre a prevenção

e o diagnóstico precoce do câncer e auxilia na qualidade de vida das pessoas em tratamento

da doença. As ações de relacionamento coln a imprensa, além de fortalecerem a imagem da

instituição, apresentando os serviços do Icesp na átrea de assistência, ensino e pesquisa são

educacionais e, portanto, essenciais para a constituição de uma sociedade mais saudável.

Fazem parte das atividades da equipe de comunicação do Icesp:

- Acompanhamento de reuniões e planejamento estratégico junto às Diretorias Executiva e

Geral

- Levantamento de assuntos pertinentes e que geram visibilidade à marca lcesp

- Produção de releases, notas e conteúdos para campanhas institucionais sobre as atividades

do hospital, pautas médicas, serviços sobre prevenção, diagnóstico precoce ou datas

comemorativas

- Contato com veículos de imprensa e agendamento de entrevistas

- Acompanhamento de entrevistas e gravações

- Clipping

- Análise de resultados, levantamento de indicadores e elaboração de relatórios

-Administração e monitoramento do site Icesp e das redes sociais (Facebook, Instagram,

Twitter e Canal do Youtube).

- Elaboração de planejamento de Comunicação Interna

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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- Levantamento de pautas, elaboração de textos e diagramação de jornal Semanal Icesp

(circulação interna para cerca de 5 mil colaboradores)

- Levantamento de pautas, elaboração de textos e diagramação de "Boletim Entrc Médicos"

(boletim mensal direcionado ao co{po clínico)

- Abastecimento de notícias na Intranet

- Disparo diário via e-mail de comunicados institucionais sobre atividades internas da

Instituição

- Produção de artes: rnédia mensal de22A afies que podem ser layout de campanhas (Outubro

Rosa, Novembro Azul, comunicados, banners, cartazes, adesivos, wallpaper, folhetos,

manuais, cartilhas ou ícones de desktop.

Matérias de destaque em 2019:

Série Gratidão (Fantástico, TV Globo; 10/0112019)

*Reportagem exalta ahvrnanização presente na assistência prestada na assistência ao paciente.

https:l/globoplay.globo.com/v/7289547l?fbclid:IwAR24qYnHlh6AgTvWSTOpiJFshd6nCS

HTTOoIW WJxT6ujh6vSXcZuZiUxiU

165 mil casos de câncer de pele devem ser registrados em dois anos (TV Record;

lst0u20t9)
*Série de reportagens com entrevista de dermatologista do Instituto esclarecendo questões

sobre câncer de pelo e prevenção.

http://recordtv.rT.com/jornal-da-record/videos/165-mil-casos-de-cancer-de-pele-devem-ser-

registrados-em-dois-anos- 1 50 1 20 19

Matérias de destaque em 2018:

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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- Centro de simulação realística, CETO e Spy

Inovaçño na snúde (Globo News; 30107/2018,A110812018 e 03/08/2018)

*Série de reportagens sobre as inovações na área da saúde, que aborda tecnologias usadas no

Icesp contemplando entrevista com três coordenadores médicos

http://gl.elobo.conlglobo-news/jornal-globo-news/videos/v/edicao-das-16-estreia-serie-

sobr e- inov acao -na- saude I 69 09 222 I

http://s1. slobo.com/globo-news/jornal-elobo-news/videos/v/treinamento-medico-tem-

boneco-que- simula-choro-e-tremor/6 9 1 4694l

lrttp://gl.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/edicao-das-16h/v/inovacao-na-

saude-fl uorescencia-a- laser- guia-medicos-em-cirur gias/6 920 5 521

-Dez anos do lcesp

Em dez anos,Icesp une pesquisa, terapias de ponta e tratamento humanizado (Folha de

S. Paulo; 06/05/2018)

*Matéria especial sobre os 10 anos de atuação do Instituto com entrevistas de dois diretores e

depoimento de pacientes

https://wwwl.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018105/em-dez-anos-icesp-une-pesquisa-

terapias-de-ponta- e-tratamento-humanizado. shtml

- Corrida Icesp Run

Por que suar a camisa é uma arma contra o câncer (Revista Saúde; 29104/2018)

xArtigo assinado pela coordenadora médica do Serviço de Reabilitação do lcesp, Dra.

Christina May Moran de Brito, sobre a importância dos exercícios e do controle do peso na

prevenção e no tratamento dos tumores com divulgação da conida Icesp Run

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - GEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870

\

J6"r



Wffiffi { il,fuf d"l/\lli r{ { ri #

https://saude.abril.com.br/blog/com-a-palavra/por-que-suar-a-camisa-e-uma-arma-contra-o-

cancerl

- I)esempenho de residentes na ASCO

Residentes do Icesp ficam entre os melhores em exame dos EUA (Folha de S. Paulo;

02t06t2018)

*Matéria sobre o desempenho dos residentes do Instituto em exame internacional com

entrevista do diretor-geral, Paulo Hoff.

https://wwwl.folha.uol.com.brlequilibrioesaude/2018/06/residentes-do-icesp-ficam-entre-os-

melhores-em-exame-dos-eua. shtml

- Campanha Julho Verde / Câncer de cabeça e pescoço

Oito em cada dez pacientes com câncer de cabeça e pescoço são ou foram fumantes (TV

Globo, Jornal Nacional; l2lÙl 12018)

*Reportagem sobre conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer de

cabeça e pescoço contemplando entrevista do chefe de cirurgia de cabeça e pescoço, Marco

Aurélio Vamondes Kulcsar.

https://globopla]¡. elobo. con/v/686854 1/

- Doação de cabelo

Doação de cabelo pode ser feita em envelope via correio ou entrega no Instituto do

Câncer (TV Globo, SPTV; 25107/2018)

*Link ao vivo com orientações de como doar cabelo para confecção de perucas com

entrevistas com as voluntárias do Icesp e pacientes.

https:l/qloboplay. globo.conlv/689664 I /programa/

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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- Atividade física x câncer

Atividade física ajuda pacientes em reabilitação após tratamento contra o câncer (TV

Globo, Bem Estar; l6lfiD0ß)
*Matéria com a divulgação do estudo realizado pelo lcesp comprovando os beneficios do

exercício fìsico para pacientes com câncer contemplando entrevistas com a coordenadora

médica do Serviço de Reabilitação do Icesp, Dra. Christina May Moran de Brito, e pacientes.

https : i/globoplay. globo. coÍi/v/7 1 65922lpro grama/? fbclid:IwAR23 6Ip-

aAEaSXlm3oRsXOAyCEYXqaeAoYDj YSS-Ð(KIvflü I SLsXPGbWES_E

- Desfile Outubro Rosa

Serginho promove o desfile Outubro Rosa (TV Globo, Altas Horas; 2711012019)

*Pacientes mulheres em tratamento contra o câncer de mama no lcesp desfilam e contam as

suas histórias

https://globoplay.globo.com/v/7120119/?fbclid:IwARlx fWBjO5EcVFUePulKAgBB6GflZ

fkvxbE

4- Fundação Butantan (Instituto Butantan)

O trabalho estratégico da VFR Comunicação vem fortalecendo a imagem do Instituto Butantan

como o maior produtor de vacinas do país. O projeto da VFR contempla a Comunicação

Integrada da Instituição, o que inclui a comunicação interna para 2 mil funcionários, o sólido

relacionamento com a imprensa nacional e a gestão sobre páginas institucionais extremamente

dinâmicas e interativas nas mídias sociais.

Em média, são produzidos mensalmente cinco press releases (textos que servem como sugestão

de pauta para a imprensa), mas também é disponibilizado atendimento rápido e eftcaz 24h às

solicitações feitas espontaneamente por jornalistas. O resultado disso é que o instituto tem sido

citado em média por 2 mil matérias jornalísticas por mês e realizado mensalmente uma média

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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de 150 atendimentos à imprensa. Em 2020, por exemplo, coletivas de imprensa e divulgações

foram realizadas diariamente por conta da pandemia do novo coronavirus e também devido ao

desenvolvimento de uma vacina contra a COVID-l9, pelo Instituto Butantan c â

biofarmacêutica Sinov ac, na China.

Nas mídias sociais, o instituto também reforça sua imagem e confiabilidade junto ao público,

alirnentando diariamente suas páginas no Twitter (lal mil seguidores), no Instagrun (632 mll
seguidores) e no Facebook (191 mil seguidores) com conteúdo absolutamente confiável,

desenvolvido e revisado por jornalistas profissionais, com o suporte de especialistas. O canal

no Youtube também tem ganhado força, especialmente, após o projeto de produção de conteúdo

em vídeo implantado pelo Butantan em junho de 2018. De lá paracâ, cerca de 250 vídeos

institucionais já foram produzidos e disponibilizados com uma linguagem didática e imagens

de alta definição. O canal registra atualmente 41 mil seguidores, além de 2,6 milhões de

visualizações e 104 mil horas de conteúdo assistido.

Importante destacar que a comunicação integrada do Butantan também supervisiona e produz

informes intemos, participa da organização dos eventos, além de produzir um grande volume

de notícias institucionais para alimentar diariamente a intranet e site institucional.

Matérias em destaque - 2020

O GLOBO ONLINEruO DE JANEIRO. firc3?Oz0

Butantan entrega primeiro lote de vacinas para campanha antecipada contra a gripe

https:1/oglobo. globo. com/sociedadelbutantan-entrega-primeiro-lote-de-vacinas-para-

campanha-antecipada-contra- eripe-243 I 0 1 6 1

GI/¡{ACTONAL - 28/ 03 12020

Estudo mostra que o isolamento social está ajudando a evitar casos de coronavírus em São

Paulo
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https://gl.globo.corn/jornal-nacionaVnoticia/2020/03/28lestudo-mostra-que-o-isolamento-

social-esta-ajudando-a-evitar-casos-de-coronavirus-em-sao-paulo.ghtml

rsroÉ oNLTNE/sÃo p¿.ur,o - 02t04/2020

SP lança plataforrna de laboratórios para diagnóstico de coronavírus

https:/listoe.com.br/sp-lanca-platat'orma-de-laboratorios-para-diagnostico-de-coronavirus/

JORNAL GLOBONEWS - EDrÇÃO DAS 16H - 02t04t2020

Instituto Butantan assume coordenação da análise de testes em São Paulo

https:/lgl.globo.com/sp/sao-paulolnoticia/2020l04/02ldiretor-do-instituto-butantan-assume-

coordenacao-de-testes-de-coronavirus-em- sp. ghtml

FOLHA DE S.PAULO ONLINE - IIIOSI2O2O

Mônica Bergamo: Instituto Butantan fará,vacina contra chikungunya em parceria com empresa

européia

https://www1.folha.uol.com.brlcolunas/monicabergamo/2020105/instituto-butantan-fara-

vacina-contra-chiþn gun)'a-em-parceria-com-empre sa-europeia. shtml

1l / 06 12020 - GI/ìIACIONAL

Instituto Butantan fecha parceria com empresa chinesa para testar vacina contra Covid

https://g1.globo.com/jornal-nacionaVnoticia/2020/06/1 1/instituto-butantan-fecha-parceria-

com-empresa- chinesa-para-testar-vacina-contra- covid. ghtml

1U06t2020 - EXAME.COM

Como funciona a Coronavac, a vacina chinesa que será testada no Brasil

-\

:llexame

brasil/

29IO612O2O. THE NEW YORI( TIMES / USA
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Brazil's Sao Paulo Expects Approval This Week to Trial Chinese Coronavirus Vaccine

://www

brazil.html

20107/2020 - Valor Econômico

SP recebe 20 mil doses de vacina chinesa para covid e começa testes na terça

https://valor. globo.com/brasil/noticia/2020l07l20lsp-recebe-20-mil-doses-de-vacina-chinesa-

para-covid-e- comeca-testes-na-terca. ghtml

12/0812020 - Jornal Hoje

JH tem acesso às instalações do Instituto Butantan, onde vacina chinesa pode ser produzida

https://globopla)¡. globo. com/v/877 I 5 88/programa/

2710912020 - Fantástico/TV Globo

Exclusivo: Fantástico entra na fábrica da Coronavac, na China; Veja imagens

https:/lgl.globo.com/fantastico/noticia/2020/09/27lexclusivo-fanfastico-entra-na-fabrica-da-

coronavac-na- china-vej a- irnagens. ghtml

17/091202A - Folha de São Paulo

Uma esperança não muito distante (Artigo)

//www 1 . folha. uol. com.

23llÛ/2020 - Folha de S. Faulo

A vacina do Brasil

brasil.shtml

1911012020 - Jornal Nacional

Governo de SP divulga dados sobre segurança da vacina contra a Covid da Sinovac

1

r0lt9t de-

se guranca-da-v acina-contra- a-covid-da- sinovac. ghtml
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l8llll2020 - CNN BrasiVCNN 360

Diretor do Butantan ressalta segurança da Coronavac após publicaçõo na Lancct

https://www.cnnbrasil.com.brlsaude/2O2O/1 1/18/diretor-do-butantan-ressalta-seeuranca-da-

coronavac- apos-publicacao-na- lancet

l9/ll/2020 - TV Globo/Bom Dia Brasil

Avião com 120 mil doses da Coronavac chega em São Paulo

https://eloboplay. elobo.con/v/9035525i

0911212020 - Podcast Café da Manhã/Folha de S. Paulo

A f¡ibrica de vacinas do Butantan vista por dentro

thttps:l/wwwl.folha.uol.com.br/podcasts/2020/11/a-fabrica-de-vacinas-do-butantan-vista-por-

dentro-ouca-podcast. shtml

1011212020 - Jornal Nacional

Instituto Butantanjá começou a produzir avacinaCoronaVac em São Paulo

com/v19092227

10|1212020 - Rádio Bandeirantes

rÁsnlcA, Do INSTITUTo BUTANTAN FITNCToNARÁ 24 HoRAS E ToDos os DIAS

https://www.youtube. com/watch?v:rGaGe3 mCUMU

28112/2020 - Estadão de S. Paulo

São Paulo j â tem 1 1 milhões de doses da Coronavac mesmo antes da autorização da Anvisa

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral.sao-paulo-ia-tem- 1 1-milhoes-de-doses-da-

coronavac-mesmo-antes-da-autorizacao-da-

anvisa^7AA03564799#:-:texFNestao/o20segundaYo2Dfeirao/o2CVo20500Yo2\mil.biofarmaco/oC

3YoAfutúicaYo2}Sinovac%o20chegaramYo2}ao%o2}Brasll&text:Mesmoo/o20semTo2}ao/o2}divu

lgaoÂC3a/o{7YoC3o/o{3o%o2}da.Coronavaco/o2}desdeo/o2\l9o/o2}deo/o}}novembro.
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5- Necton Investimentos

Fruto da fusão entre as corretoras Spinelli e Concórdia, que estão cntre as mais tradicionais do

mertado, aNecton possui escritórios na capital paulista, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina,

além de 13 escritórios parceiros distribuídos por todo o Brasil. Com patrimônio líquido de R$

33,4 milhões, atende mais de 40 mil clientes com recursos sob gestão na ordem de R$ 14

bilhões.

A empresa atende a clientes pessoa fisica e institucionais, com produtos nos segmentos de renda

variável, renda fixa, fundos multimercados, fundos imobiliários e Tesouro Direto, além de

coEs, cDBs e LCIs e LCAs de bancos de menor porte, entre outros produtos.

A VFR assumiu a assessoria de imprensa da Necton em novembro de 2019 e vem obtendo para

empresa, em média, 100 inserções semanais em veículos de comunicação, incluindo os

especializados em finanças mas também a grande imprensa, como jornais Valor Econômico,

Folha de S. Paulo, O Globo, TV Globo, Globonews e outros.

6- SPDM - Associação Paulista para o I)esenvolvimento da Medicina

Fundada ern 1933, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) é uma

das maiores entidades filantrópicas de saúde do Brasil, atuante em sete estados brasileiros, com

aproximadamente 46 mll funcionários e com a vocação de contribuir para a melhoria dos

serviços rnédicos prestados à população. Gerencia unidades hospitalares e ambulatoriais

construídas e equipadas por governos estaduais e municipais, tendo como objetivo levar o que

há de mais avançado em conhecimento médico à população.

Desde março de 2014, a VFR Comunicação presta serviços de assessoria de imprensa para a

instituição. Dentre as tarefas realizadas estão:

' Levantamento contínuo de pautas.

' Produção de materiais de divulgação, releases e matérias especiais.

' Notas exclusivas e artigos.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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' Atendimento à imprensa, incluindo o aprimoramento de relações coÍr os veículos

de cornunicação.

' Monitoramento de reportagens e identificação de oportunidades.

' Media training e apoio aos porta-vozes.

' Gestão de crise.

' Criação de estratégias de comunicação.

O trabalho desenvolvido pela VFR promoveu profundas mudanças no dia a dia da SPDM,

principalmente em relação à assessoria de imprensa e, posteriormente, mídias digitais. Desde a

ampliação da estrutura de comunicação até o relacionamento com a imprensa e gerenciamento

de crises. Além de fomentar a credibilidade da organização junto ao público interno e externo,

a VFR passou a antecipar riscos potenciais de crises e trabalhar a imagem de excelência do

cliente.

Era possível notar, pela análise da clipagem diítria, a ausência de reportagens positivas sobre a

instituição. As citações referiam-se apenas às crises pontuais relacionadas à entidade. Essa

situação se inverteu gradativamente com o trabalho implantado pela VFR, por meio da

produção de divulgações das ações positivas da Associação para os principais veículos de

comunicação do país.

Em 2018, podemos citar como exemplo uma grande reportagem do jomal Folha de São Paulo

sobre o modelo de Organizações Sociais de Saúde, que contou com a SPDM como modelo de

gestão positiva, citando o Hospital de Transplantes Euryclides de Jesus Zerbin (HTEJZ)

(confira o link: https://bit.ly/2lWUzPB). Outro destaque foi a participação de profissionais da

entidade em uma pauta sobre saúde masculina do maior telejornal do país, o Jornal Nacional,

no Centro de Saúde do Homem do ÍITEJZ (httÞ:lls.lo.bol2}llznblÐ. Além disso, outro

exemplo do trabalho realizado pela VFR reside na participação do Laboratório de Reprodução

Humana do Hospital São Paulo na série especial "Fertilidade, um projeto de vida" do

Fantástico, com entrevistas do Dr. Renato Fraietta, além do acompanhamento de dois casais

atendidos na unidade (https:/lg1.globo.com/fantastico/noticia/2018/08105/fertilidade-um-

proj eto-de-vida. ghtrnl).

-\
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Desta fonna, com estes e os demais materiais elaborados pela SPDM sendo publicados em

importantes veículos (como TV Globo, SBT, Record, Folha de São Paulo, UOL c G1), dcsde

2014, amarca SPDM chegou a:

. Aproximadamente 12 MILHÕES de domicílios em matérias veiculadas na TV

- 39 MILHÕES ¿e pessoas.

. Mais de 4,5 MILHÕES de exemplares de jornais impressos - 18 MILHÕES de

pessoas

. Cerca de 900 MIL ouvintes de rádio.

. Mais de 450 MILHÕES depage víø,vs nos mais diversos sites.

7- Ibross (Instituto Brasileiro das Organizações de Saúde)

Fundado em abril de 2015, o Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (lbross) é

a primeira entidade a representar as organizações sociais de saúde (OSS) no Brasil. O instituto

promove o modelo de administração de equipamentos de saúde por meio de OSS, através de

parcerias firmadas entre as instituições e as secretarias estaduais e municipais de saúde.

Atualmente, são associadas ao Ibross 21 instituições filantrópicas que atuam em São Paulo, Rio

de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Pemambuco e Ceará.

Juntas, elas gerenciam mais de 800 equipamentos de saúde e empregam 95 mil pessoas. Essas

unidades contam com mais de 15 mil leitos e realizam,em um período de um ano, cerca de 700

mil intemações e mais de 750 mil cirurgias. Também são responsáveis por mais de 40 milhões

de consultas, quase 50 milhões de exames e chegam a registrar aproximadamente 10 milhões

de atendimentos de urgência e emergência.

A VFR desempenha, desde 2A16, o trabalho de assessoria de imprensa da instituição, bem como

atividades de comunicação digital, para fortalecer e evidenciar nacionalmente a atuação do

Ibross no desenvolvimento, aperfeiçoamento e evolução do modelo de gestão por OSS.

Para ampliar o acesso da sociedade a informações e esclarecimentos sobre o modelo de gestão,

a VFR dedica-se à divulgação das atividades do lbross, das boas práticas na Saúde por meio de

VFR $erviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - $P - GEP 01533'070
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parcerias público-privada, de estudos que demonstram resultados da administração por OSS e

de eventos voltados para o debate do tema.

São produzidos releases, artigos e notas de posicionamcnto do Ibross direcionados à imprensa,

além de alinhamento de entrevistas com porta-vozes da instifuição com os veículos. A

assessoria faz a elaboração dos textos, monitoramento de mídias e clippings, disparos de

conteúdos e fbllow-up. Para potencializar os resultados na imprensa de todo o país, a equipe

elabora mailings personalizados e mantérn estratégias para estreitar o relacionamento com os

jornalistas.

Artigos e cartas assinados pelo presidente do Ibross foram publicados nos jornais Folha de São

Paulo, O Globo, Valor Econômico, O Estado de S. Paulo, Correio Braziliense, O Imparcial,

Estado de Minas, O Povo, entre outros. Os eventos que a entidade realiza anualmente para

promover a discussão sobre modelo de gestão já forarn divulgados por veículos de grande

repercussão, como o Estadão, Valor Econômico, Correio Braziliense, TV Record e rádios CBN,

Jovem Pan e BandNews.

Em 2018, o Ibross ganhou amplo espaço em uma matéria da jornalista Claudia Collucci sobre

Organizações Sociais, no jornal Folha de São Paulo. Com entrevista do presidente da

instituição, Renilson Rehem, o texto destacou os 20 anos das OSs e a iniciativa do Ibross de

conceder selo de acreditação às organizações que cumprem normas de segurança e de

qualidade. No mesmo veículo e ano, outras ações do Ibross receberam três publicações na

coluna Mercado Aberto, em janeiro, maio e dezembro.

Em outubro de2019, o lbross protocolou uma petição pedindo esclarecimentos ao INSS sobre

o afastamento aplicado às gestantes e lactantes em locais de trabalho insalubre. A iniciativa do

Ibross foi divulgadana coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, nos jornais Agora

São Paulo, Todo Dia, Diário Industria&Comércio e outros veículos regionais.

Recentemente, em agosto de2020,uma iniciativa do Instituto recebeu repercussão nacional nos

mais diversos veículos do país. O Ibross foi a primeira entidade a ajuizar no Supremo Tribunal

Federal (Sf¡) Ação Direta de Inconstitucionalidade contestando portaria que previa

procedirnentos de justificação e autorização do aborto em casos de estupro. Para o lbross, a

nonna não acolhia ou protegia à vítima, rnas intimidava a paciente e criava obstaculos no

VFR Serviços de Comunicação Eireli
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processo do aborto legal. A ação do Ibross foi divulgada com exclusividade pela Folha de S.

Paulo e repercutida nos mais importantes veículos do Brasil.
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No campo da comunicação digital, a equipe da VFr é responsável pela cobertura de eventos do

Ibross e pelo gerenciamento e abastecimento de todos os conteúdos do site, canal do Youtube,

Facebook,Instagram e Twitter do lbross. Além de evidenciar a importância do Sistema Único

de Saúde (SUS) e da assistência de qualidade à população, a assessoria também ofbrece apoio

na diwlgação das atividades de todos os associados do instituto.
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Matérias e artigos de destaque na imprensâ

Folha de S. Paulo (8/08/2017) - Artigo Renilson Rehem e Nacime Mansur: "Saúde
pública no caminho certo'o
https ; //bit. 1¡¡/3 bb929N

1'rRr"il"If.{Rrl,8 nn ÂCOS'll} t)Ë ?017 * * *

F0t.uA D[ S.PAt]t,o

llá 19 anos, o SUS (sisterna Úni-
co de Safrde) fez unra aposta ousa-
da ao estabeleccr parcerias conr en-
tidacles privaclas sem fins hrcrati-
vos, as OrganizaçÕes Sociais de Sa-
rirclc (OSS), para o gcrencianrcnto clc
serviços priblicos.

O rnociclo conreçou a ser utilizado
inicialurerrtc pelo blstado de Siio llau-
lo e, com o passar clos anos. foi sen'
do replicado país afora, peir meio cle
secretarias municipais e estadt¡ais
de sati<le. b,nr 2015, o Supremo'l'ri-
bunal l"edernlcleu a ¡:alavra fìnalso-
bre o assunto, ltcsta¡rdo a constitu-
cionalicl¿rtle da prestação de strvi'
ços pirbliceis rle saúcle por 0SS,

Trâta-se d0 nodek¡ rritorioso. que

¡rro¡ricia nraior eficiôncia an pocler
ptiblico, unrå vez c¡tre as organiza"
çÕes sociåis possuenì tnais agilid¿i-
cle para a contrataçåo cle pessoal,
inst¡lnos e serviços, o que result:r
em assis[ência elìcaz e resr¡lutiva,

Iìstt¡dos corrr¡rarativos crìtro o nìo"
clelo rlas OSS e a atlnrinisf raç.1o cli-
teta clentonslr¿rnt c¡ue o nov,l rrrocle'
lo gcrenr:ial ntclhora a r¡ralir.lark; dcr
gasto público e aurnenla a produli-
vidade na gestão.

Âs 0$S når¡ sr¡irstitr¡ent o gover-
rì.r, clue tlefìne os sen'iços clue de-
vf¡tì ser pr{lstaclos benl r:onlr-l os i¡t-

opinião A3

SUS fez uma aposta ousada
ao estabelecer parcerias
com entidades privadas
sem fins lucrativos para o
gerenciamento de serviços

clic;ulorcs tle qual irlarle a sercln ol¡-
servados. Por rncio dc contratos, as
instituições têm metas quantitati-
vas e qualitativas a cumpriri traba-
lharn e¡n confornridacle cont as cli-
retrizes estabeler:irlas pelos gesto-
res pírblicos cliante rlas nccessirl¿-
tlt's de saiule loco-rtgionais,

I loie, nuilas tlcssas organiznçtics
acrr¡nrrlänr certificaçoes de qua I irla-
de pelos exrelentes serviços ¡rresfa-
dos. Vale ressaltar o fundalnental
¡tapeldos órgãos de controle *par-
ticularmente os Tribu¡rais cle Co¡l-
ta, da União ou dr.rs Estaclos. entre
outros nleca¡lisrnos fi sr:alizaclores-
no sontido rrorrìrâl izador, rcgulaclor.
c na seguralìça cla aferição dos le-
sul(ados alctrnçatlos,

N0ss0 r:onttlxto, um gru¡ro rlc or-
ganizaçöes sociais rlecidiu se iun-
tar, tendo como obietivo escllrccer
;¡ socierlade solrrt' t olno [u ¡rciotraln
irs ¡rarcerias dessas instituições conr
o porlel priblico. perrnitin(lo, assint,

nraior conhecir¡ìerìto € conìpreen-
såo por parle dos cidaclåos.

O lÌ:ross (lnstituto Brasileiro das
Organizaçôcs Sociais de Saúcle), quc
conta atualmente (:orn 20 institui-
çõr,s associatlas, busca mobilizar a

sociedacle enr favor da nlelhoria da
c¡uirlidade dos scrviços, difundir as
boas príticas de gestão, colalrorar
para o a¡xrfeiçoanlenlo das nr¡rmas
estabelecidas ¡rara a ¡rarceria con'r
o prrder públicn, pronrover estudos
e ¡resquisas e irelar pelos vakrres uni-
versais rlo SUS.

As organizaçoes sociais sào, in-
dubítavelmente, unl cxcelenk' ca'
minho para ¡ìunì{}rrfirr a govornan-

ça e a governabilíeladc rra sar.'rde pir'
blica l¡rasileira.

Nosso conr¡lrolnisso, ¡tor nreio clo
Ibross, i. contribr¡ir com o a¡rerfei-
qoanlenk, d¡: nlodelo e, cont islìo,
forfaleccr o SUS c a (luðlicla(lc do
atenrlirrlento oferccido â s{:r.!s uslr-
ârios ern totlo o ¡rais.

ßElrlISOll RTHIM 0[ $0UUÀ, :rídi¡(j, ir i!r{'rirle¡rt.
d0 lbro!5 {lnsllluto 8r¡sileirs d;r 0rgùnr¡Jfðct
50crd¡t de 5¡úd¡). iûi serret¡¡ rotrdlsnlo {te I rledo
d¡ 5JúCÊ dr 5¡o pdt:û {80verro Jr{{,5flrrrl

ItlClU¡ SILOXÄO X¡l{3UR. r:i¡.Jico. ú vrrr.
prclderte d0 lbror: e !uperi¡l?ûCealr dû:
ìnslrlu(òfr ¡fili¡di5 d,i 5F0À1 fÂs!¡îr¡{:r¡ p¡uttstà
prr.: c 0rsclvoluiilerlt dr !ledi(irìi)

Saúde pública no caminho certo
R[]ilt50fi RËltËil DI s0uzÀ E ilAcIttt sÁto]tÂ0 ilA]tsuR
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Valor Econômico Q0ll0l20l7) - Artigo Renilson 6'Novos modelos de gestão pública da
Saúde"

Valä' opinião

Novos modelos de gestão
pública da saúde

Por Rfiibonde sô6 - vrlrr
i!!aibJ? a:ì{a au: :¿bná ¡ ò:.J

O desâlìo de se implantar no Brâsi¡ um

s¡stemä de saúde com caráter universal

não se encerra nas dificuldades do

fìnanc¡åmento e na necessidade de

mudar o modelo pårâ âterìder

¡ntegralmente a populâção. As

questões degestão tambêm têm se

mostrado de enorme complexklade - e

âs so¡uções ainda se enconffâm num
pðtamar rnuito ¡nferior ao desejável.

São grandes as dificuldades dâ ådm¡nistraçåo públ¡câ diretâ no Brasil

parâ admlnistrar o setor de sãúcie. Essas dlficuldädes decorrem, dentre

outros fâtores, da interpretaçâo restr¡tivâ dos pr¡ncípios explic¡tos na

Constituição Federal de 1988: legålidade, ¡mpessoalidade, moralidade,

public¡dade e efic¡ênc¡â. A €f¡ciênc¡a cons¡ste em fåzer ceno às co¡s¿s.Já å

eficác¡a, em fäzer ås coisas certäs. A efic¡éncia estå associâda ¿

prôcessôs, enquañto a efìcác¡a está âssociada a resultâdos,

A (onjuntl¡râ âtuâl degrave cr¡se econômic¡ que o pa[s âtrãvêssa tomâ â

situação a¡ndâ mais complexa. Fâlta umâ gesÉo ma¡s qual¡fi(ada, em

nìultos aspectos äl¡adas aos problemas decorrentes de um

financ¡amento. ma¡s do que nuncå, insufic¡ente e instável-

F¡câ câda vÊz mais èv¡dente que no Brâs¡l tem-se que buscar boas

práticâs na gestão de sâúde na perspectiva do cidadão, ou seja rìâ

qualidãde do resultådo. Uma das sJfdâs pêra âl(ânçar a ef¡(åc¡ã na

geståo ser¡a a celebråção de par(erias com organi¿açÕes do tercelro

setor. Desde 1998, no Estado de 5ão Paulo, âs Organ¡zâçðes Socia¡s de

Saúde (OSS)vèm ðssum¡ndo a adm¡nisrâção de seru¡ços de säúde.

Ma¡s de 20O nrunicfp¡ôs de 23 Estados atualmente têm OS5. O que

preocupa é que houve um cresc¡mento desordenado. A må¡oriâ dos

Estados e nrunicipios que celebr¿m contratos degestãö não sabe o que

está fâzendo. Não bastâ celebrår o contrâto. É preciso se organizar parå

qüe ele se¡ê cumprido. O g,estor públ¡co contrêtânte deve desenvolver a

capåc¡dâde de celebrâr contratos e mon¡torar a execução do mesmo.

lsto requer hab¡lirJådes qoe nem sempre estão presentes na gestáo

pútllicå de såúde.

Ðo lado das OSS unì grupo de entidades associ¿dasdecidiu promover

um processo de acred¡tâçåo què busca avaliâr os principais åspectos da

orgãniz3ção soc¡ål no cåmpo da trânspãrênc¡a eresponsabilidade m
gestão dos recursÕs públicos. Obviåmente, esse processo estará

d¡spÒnfvêl pârð toda OSS que que¡ra se submeter.

Renllson Rehem de Souza émédlco e presidente do lnst¡tuto
ôras¡lelro das Organ¡zações Soclals de såúde (lbross¡, Foi secretárlo

de AssÍstência em Saúde do Ministérlo da Saúde no governo FHC e

secretár¡o€dlunto de Saúdè de São Paulo na geståojosé Serra.

{
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Rádio CBN Campinas (2011212017) - Entrevista Renilson Rehem sobre a relação entre
poder público e OSS
https ://bit. ly/3 97qeKm

i

#

#,
Si

*.

Presidente do lnst¡tuto Brosileiro
dos Orgcnizoções Sociois de
Sqúde, Renilson Rehem de Souzq
comentq sobre como tem que ser
o trqtqmento com os OSs.

99,T FM
! nrxu CBN Campinas

()-00 00ll oor5
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Estadão (29/05/2418) - Evento Ibross 6020 anos das OSS"
https : I I bit.ly I 3 8 gQ27 W

ESTATIÃ0 fdfi

Fernando Henrique Cardos o fzz
palestra com o tema "A Reform¿r do
Estaclo:20 ilnos clo modelo de OSs",
comåndado pelo Instituto Brasileiro

clas Organizações Sociais cle Saúcle e a
Associação Brasileira das

Organizações Sociais de Culturå
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Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Folha de S. Paulo (191A612018) - Artigo Renilson Rehem: "Os 20 anos das Organizações
Sociais dc Saúde"
httos: I lbít.lv I 2Llnu4b

FOTHADE S.PAUI,O
*r*

Renilson Rehem de Souza:
Os 20 onos das
Org anizûçoes Sociais de
Soúde
Parceria com p*der pLitrlico se rìtortrûu, no geral, bent-sucedida

o@

i{ddr(o5 Ê¡r J¿là de crrurg¡¿ do Hosprþl de Trôr¡spla¡ìlerdo est¿do de 5¡o P¿ulo, quegrnho!
nìari efrùéncr¡ sob ¿ adnÌî¡rtraçåo de O5S . F ùOtf,r jt¡!'! ' ìi1.trÈr 1ô; icib.:Ðii!l

t) ano dc 20l8 nlårr¡ dnas décad¡s tlc unr nrodclo qrre sc co¡rsrrlir.lou

cono grande inovac'ão na foLrrir tlc se gcril cquipanrrltos pírblicos de

sairtìe no Brasil. A parceriù ent¡'e estados e urunicipios corl ns

Organizâçr1rs Sociiìis de Sâtide {OSS) -itìstituiçÕes fihtrtrópicas do
tu'Teiro setor- se nrostrorr, no saldo ger:rl, benr sucrtìidir.

U¡Ì r'strido rfccntc rìa St'crt tnria rit' trstado tìa S¿údr tlt S¿io Pâtrìo,

onde o rr¡otlelo su|giu enì 1998, iìpontou que os hos¡ritiris gerrnciados
p!ìr OSS s!'dest¿ìcâr:rrn, cru relaçio aos dc adnlillistriìç.io dircta, trâ

rficiÊtrcir e no custo l¡eneficio dc aterrtìinrerrto iì populaçiio usu:iria do
Stis lsistetìì¡l Lhlico tlc Saúdr').

N¡Ls OSS, cilì 201ó, o cnsto por irìtcütaçtio foi 25,99ù inlerior lo tios

hospitais da adurinistr¿rçio (ìi|cta --RS 8,9 nlil conttr R$ l2 mil. O

teutpo nrt3rìio rir- puÌrrrnènciir de prciÈntes nos lìospitilis gÈridôs por

Orgîniziìqôcs Sociais tbi de 5,64 dias, ?0,196 a nrctros tlo tlue nos dr
tìir"eta -intlicaudo lÌ¿tior eficácia dos tratalnctltùs aplìcados nos

serviços ldrninisf lirtlos por OSS.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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O Estado de S. Paulo (lll07l20l8) - Artigo Renilson Rehem: r'A verdade sobre as OSS''
https://bit. ly/2TvOfpO

$rESÍADÃO

Fausûo tlaccdo
Repórter

A verdade sobre as

Organizações Sociais de Saúde

R$tlrm Rchm'
11 dèJulhode2018 I 07hO0

O papel dos órgâios de mntrcle m âscalização das a@es do poder público é funilammtal

e ilcontætálel em ma demæracia.

Na área da sarliþ, es atuaçâo æ re¡€la ainila mais impræcinilfrel, haJa rista o not6rio

subñrancimento públiæ do setor e os recentes e lamentá\'eis escåndalos de ænup$o
notíciadæ pela imprem.

Os poderes legislatiro ejudieiário, assirn omo c }finistério Públiæ e os tnlunåis de

contas, precism sstu, mais do que nuno, alerta em relaçâo m bom uo ilos ruumos

públims u saúde, agindo pan combater o desperdício, de*im e fraudes,

Preocup4 no entanto, o åtaque i¡rdisffiminado ao modelo de Organizaçôs Sæiais de

Saúde, mmo æmrentemente temos visto, sobretudo, atmlÐente, no Estado de São

Paulo.

É preciso muita cautelq Im não colæar em uru r'ala conum ûs Orgminçôes Sæiais

rerdadeimente comprcmetidas æm o fortalecimento do SUS (sistema Ú'nico de

Saúde) e aquelas instituições privadæ, sem nenhum tipo ile compronrctimento com å

saúde que, traveslidas de OSS, denigrem a imagem de um modelo gerencial bem

sucedido, Ímplantado há zo anos no pals. Nesse sentido, é prciso seprmr ojoio do trigo.

Por meio dæ OSS foi possírel ampliar de foma express¡la o affio <los cidadâos

brasileiros ao SUS, lel'üdo assistência aos rincões do pais, em lugares onde æ pesom

simpìesmente não mntavun om nenhun sewiço ile saúile e ti¡¡ham de fuer ma
rcrdadeim lia crucis IÞra onsguirem atendimer¡to méiliæ.

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Rede Vida I Tribuna fndependente (1110912018) - Entrevista com presidente do Ibross
sobre o modelo de gestão por OSS
https: /ibit. ly/2TOD88K

ENTREVISTA RENILSON REHEM

REDEVIÞA TRIBUNA INDEPENDENTE - I7/O9I2AI8

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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TV Record (24108/20L8) - Cobertura do Seminário promovido pelo Ibross
https://bit. lv/3 nhadXx

Seminário discute administração de
hospitais por organizações sociais
em Brasília
DF NO AR

O:.å,'BBil018- l{rh3¡

Dl¡r¡lrte clois cli.rs o Trílrr"rrr¿l rie Co¡lt¿s da Uniåa, o Conçellrci N.rcionãl de

Secretátios cle 5aúcle e o lnstitr-¡to Brasileiro das CIrganizaçÕes Sociais de

Saúcle prùnlovetôll o setninério cle l:oas ¡:ráticas rra geståo cie ¡r.rrreri.: (orì-ì cr

terceiro setelr'n.r saúcle. {J rlel:.rte é inéclito rlescle a cri.:çäo cla lei c¡ire

regu l.l tri e nta a a tu.l ç.í o cl.l ç ei rg.r rr i za ç õ e s so c r.l i s "

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Jornal O Povo (07/12/2018) - Artigo Renilson Rehem ooA relevância das OSS'

A reler'ância das
Organizaçõcs Sociais na Saíldc

/r

f¿Ï4'
:

¡1""s rî
funltron Rrtrrm
'¡" 9 ¡: ru -enÊgll, :r)q

'r r: ,J* [; 'J: I 1ì lll:
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l¡t ltt{ ll,¡1lH ll:stililtrii's ll.r1;rrlir' ;ì .air-
¡lr' nir iì¡.r¡ill î ttr¡ il$¡lirlil. l;rls tjrs:r(} ;t
( )[]it] lttr g.rriz:rf ixr l¡¡ur ,,1n r¡t{ç¡rr,l
tl' $lr trlr,). Il,¡rtrqr ¡ {rt: n,.r.llirl, itit,i¡.'r¡ Ir I -

Irt'l¡¡r;r't'ic:tttt¡ tlt I k'r;i.rlr.'tilr,,ltrutrlr,
l'trr rtl {i 'l'rr¡¡rirt! Ìl {l:ts Nr&'ir..i I !ltl¡1.¡:"1,

lÌ;\,-{rlrl¡ft'. ñ{ltrlxfllkr rli¡ f,lrrrrlr' t, rr

Ltrtrr,r'llur l\irt'lr¡¡li¡l ¡[rs krï r'lll'ir'..i rlq'

Si¡r'lrlr', r'ttll,' (¡, tllr,r.
rl,ri t ¡ s,¡¡¡7 ',t,{,9 v.ri.i;lh ,*' k* $,1-

! :iilt IrÍrllir!1rit'l.ila.r d¡ lrur¡: l¡'¡itir'¡rq
tlr ¡t¡-";l;ur rtlr rltirlt'. I; ¡rttclvi ir,'Ít-r.

r',rt' lrf ìll"r n.;tir. r¡ ¡t: l',ì¡ r ltiì ih rl ir l;r'r rl''
f|lr¡ f\tilrrìÍ\'l'lù ilt¡n1InlB-, (aI{{i. I

ú

jl{Trrrrlrs u¡:lrll¡rk'rr ll,fr,r:rlisl;r*
lfi)t'lr$ il¡r fìt,rsll lrrsq:illtrl ¡r,l¡¡c lk'
i|l!¡ilirl;¡,{h.. l\rr tl'r¡l :i. û ¡rr'iilil.iril }tÙi

lrltr¡l Irtilrllrl ir tr,ct{tt,t'rt ttlr,'t'l trriiti
tt,r¡ rlt' rr't'lilir.r\:itrì {lrt 

' 
lN \ {l lt'il,Uì¡

z.irçirii ì*rci*rr¡l rli- '1cn¡lll;r(i¡¡l i¡rl rr

Iliis¡illirl lirrll{'tlil1 rt¡ {irt'irl" grt'r'tr
¡1¡ ¡11¡r 1rt'[c jt{ ìt I i ;r:rili lr.¡l rl rlt' sltirk. r-'

( itsljir¡ I lrr*¡il:tlirr'ì.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - GEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870 d
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Correio Braziliense (25/0512019) - Artigo Renilson Rehem e Paulo Zuben:'64 sociedade
civil organizad,a na gestão pública'o

A sociedade civil organ¡zada na gestão pública

Itilll¡-:tiat ft-,,1lilt:;r .ic Ì'r.l-a, i"i;l Ê ;ill,¡!';ii:t r:rt 11,-li lr,i.r È, ,:lr:if',tr 'êtrl': rtr:i.-tr.i?.. r-. :li it-.i¡ lrriil iì

'iiìl !:1r.,1, 
' ¡,j ,rllrjì, ,tlì, i,irlt:,r'lltr, ì,rt1: r:ti,i,ìì. '¡, !ii? l 1 .,ì¡i jj, r []ì ltr ilr':ìrlllr. {li. rì,,.

1ìit.ar:i10¡: Ê11. ¡r¡r¡r:.1,'¿' i-: l-ìts1Ìr "f-rrìr ;'!!

- t,,...,s;..' i¡ l..t:.-..r:,, iì.-t .r-, -../.t:.- lj¡rj:...it.,. r.,ly:L:.r.. ..1 '-r'.: *,.r ::.1.1 :,tl:,. .rl, ,.,.i.l -.:

: rf lt,t\lirti' .lri,,.'t,..ii.t',i,ìrrì¡Ii',til. l)!,i.ì,liÌ3'.rr: ,.11 ,, Lrtt.L{-. ,rrl, ìll,r-li, ¡ lilr ,, I I

;,.lrili: il{i.iif;1,1-,rF::,i:ì lÊiìrirÉi:,i1ii.,i,ll:.:iii!.,,llt:¡t::ât1iti1.. Il¡::i,ii:l¡ rt,iiri},i-i;i:j::,llti.,iì¡!

'.i1ìàr'--;lr..i.-l-ii[:i.] jr:;,.-rrìi:i:li- i,:ri =:r-:',rç'; Ì,rt.j. U.J"i!1.rii'-,h{t¡r:l,jiL¡¡rdy'r'ri.r['::,,i .-:.1:.¡:-l.t

":l|ti i-il.t1, ,i,! r,)i;. rttli!....,1 rirtr', 1 ì, i.:(t:t..,t.,riil,;¡t.,.[,,;t', lit.,,] i¡,1:.: .:,1!.1i,1, ìlt:.i.Jri

1r.11 rr¡¡i: ., , ,¡ i. rì11¡ ir i it., , tlt! i rlì ,¡ Ii rÌ ì¡J¡.

lill!.:..iì|¡.ìli-l ' r, ¡rt-,,:irt ¡, -!iti,-,- rli, -.*.¡,.J-:,..,

r,rll:lt ill,t,.rllr" .i:¡.:r,ilj,.rijii:i:;.-r:,i.,r:lr¡lrr,rt¡[i.,.::,.

'i;t¡llt'-i¡,1 "rt¡.,r,i r,,'l.r'j l-:t.. li,rl'-:,¡¡,.irr.{¡ i:rti.:l;jt,,;J)11:;,.f!Ìi! ,irt,,-t:.¡{ir itìIl.; lit .i i,,!j,.1i,,:ì

ilÞl,r: ¡j1l ,,¡ .l ñ¡.f:i:l;ì1, iiì [-:::;,rirl

ir t,:jilrJ ,i'.. :, , [!l'. ,!r,i-,,rí: ! '-:ìli ]rr llÌ¡ r¡rll'; . r'/ì ;;ltil:t;;¡¡Ì., ,,1..,Ì;i,i¡t:. , ,

i,,ll,ìi,.:r'ì i):t¡rÊ,riJrilni:r.ijpii-r ir*ir, lrtiil ìE5:,n,iilìr:::lillrfrijlÌ:i-ri1ij,:ii::ì:'-,:..iiìij,.;It..::iJåì,i
.rllrj,r:ll, i,ìrj' jtt 1'ìli,r,".r' L' ij{ ¡' -,,il|,. r' j ir.¡rll;.:i1l" i,t!:l,ijÌ¡Vì!ii,i, r1,1,{rr:
rtlr:;iá':i,;i r)ì .i1â.::t l¡i ., ì'::.,

:¡ùrì'lÉill*r.,-,t::,1'-J{lt1¡ jti,-;¡:rt¡:,. ir{!:.},jrt.r.,':1.¡r-:.iì.it r-:=.,:¿t!;+l:i-l,:!:rn1::ìl:l:..Jrìr(-1,,ji,,',.1 ,{

i.':.ì,.',j' ìl¡i;irì,'r.;. ii'.,r¡:i,',1;rI'¡il,r,:i1r¡r ,ìl!..,1¡;t..:.¡ir.:¡:lr,:rr' ,r¡r,j,.,.',,.il,,:i
, )'tl¡r rìl,l(',:: I ::r, l iittrl

,ìii:.r,¡r; r'i: :i,i:, .¡f,1.'. :tl- !ifi¡ ìlrrtr i:,. r:trìt:t(i¿ ¡,rijlri.ir .i'r,ir ., .it ,t, i,::.'

lt.r.l,,ti;'r i'1,.1r!,i.',1' :r'. ,ììr':. ìni, lrtt,t,t¡,,, tr--rÌilli:t.!-i.:lrlr. ¡,Ì;. l:r':t',;ti.illill-..il:

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870 s
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TV Brasil (29lOSl2Al9) - Evento fbross: 1" Público&Orgs
https : I I bit.ly I 2v 6F v ah

\\

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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Folha de S. Paula (411012019) - Questionamento do Ibros sobre afastamento de gestantes
em locais de trabalho insalubres
https: 1lbit. lt¡/2wFvDZJ

FOTHA DE S.PAULO
***

colunas e blogs

Mônica Bergamo

.¿.rr¡i.iû i9 ¡-i :lì'.ìì

CURTO.CIRCUITO

A erposiçrrû r'\¡ivèllciit "Hados dr Àcolher" CIrrrp¿l o Sesr År,enitla

Prrulistrr, elu 5i* Prt¡lo. irJa xrLxrtl* {5i * donringo {6), ilrrs llh es loh.

O lbross enviou ao INSS peelido de furfonr¡açoes sobre o atastanre¡rto

ele gestrntes de ¡nrtrientes insalubres.

ü proitto tlo e stirtiio Sotcri) Àr'qrritcros prlriì o ter"le ilo Tigongo
Mt¡etrde serå rleLr¡tido hoie enr H¡¡'r'ard, no Est¡.rtJos I lllirlos.

c:tln¡ BRU\O t. SflRÀGCl" cÅBtt¡FL RICO\¡ f \jtf TORI t ,{Z-EïEI}O

Monicir Berglrnc
.r,' ¡, -, 

l,_.:,. -. i ¡',.i ,; - _ì

*r*

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (ll) 29s6-2870
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Estado de Minas (29107/2020) - Artigo Renilson Rehem 6'Banir maus exemplos na
saúdett
https: //bit. lvi3pOai Yn

ESTADODlmlilAS a euÂRrA rrtRA 2s DI JUrtlo Dr 2û)o

Bonir mous exemplos no soúde
R:r¡rso¡ R¡xst or Sou¡r

_/..:,ri,r¡lir.',:í:t 
I. t)rl," k l.rl,ì,lrlr,r. j (r\.Lrc

:J L f:r . r{¡ r. ,,.: ì r.t- c¡., ¡tÈ . l.r r\!,

O lìrasil ultrrpassou r tnstc ntarl¡ dc 88 rnil
rì rÕr'te s llor ( oronlrr'írtrs, qtntro n tt's('s itpos J con
Iirmaçâo tlo nrimo¡fo óllilo. IÌÍt¡lrìos (iiiil1tc (io
ttur ltot'o tkrsaÍìo tlc s¡titlc p(¡blic¿. i"lcstc tltomcn-
to tlc pundcnria c rrm ulto núrucro rlc óbitos, ó
crucial quc todos o-. crluip¡lncntos dc saúclc cstc.

¡ant 1009ó tlcdrcatlos ¡ ¡ssis(encia à po¡rulaçíio
conr intocr¿litlarlc c t¡ualidadc.

hrlclizrrrcnLr, a t¡ucdu na arr*catl:tçiro trouxc
grlvcs couscqnône ias iì ctononria do pirís c r drca
da sariilccstd lutlrndo para rlantcros rccursos. Ao
rììcsnlo tcmpo. un¡dadcs tlo sctor c cntìdiì(lcs gcs
toras lôr¡r cnlrcntatlc ¡rriit kas de ¡llt'os lrbusivr'rs
p(lr p¡rte d(t eltrl)rcsls I'ornccctloras rle i tclls hos-
pitrlarcs e nrcr.licílll0ntos.

Collto sr ìtiìo hiìsti¡ssc cssc dlrro ccniirio quc
t,nlit'ltl¿tlos, ;urrcla lti rlc¡lltrrlvcis org.trìt7.ì(o0s
ctiminosas tltre tf tìtilnì se âprovcitaì'rlcst(' ltìo-
ttierrto de liatrlrr"lade tlos estatlos e rnunicípios
nuis al'ctados pcle COVIL) 19. Àlcinr dc corrhllri
n¡ra inìagcnl dc irìstituiçór.s vcr.ladciranrcntc só'
lias c rledic¡rias ct.rru a satieic pirblica, css¡ìs cntprr-
s¡s tlisl¡rt'arlas tle or¡¡,arrizaçtxs sr¡ci¿is tle saritle
(OSS) prr:iudicanr ¡ìrrtl,ìlìcrìLe o SUS.

I'rova tlisso sio os escàndrlos de dcsr'ìo tlc cli-

nhciro n¡ satrtlc uo llio <lc laleiro, cnvolvcntlo ful
sas L)SS qLrc gcrt'ncium tlivcrsos cc¡uiprmontos tl;r
rcrlc cstatlu¡l c ¿lti rtrcstlo hospitlis tle cani¡ranha
()s csqucnras, t¡t rt rar rsaranr ¡rrcj rr i¿os nt il ioná rios
¡os cofrcs tkr llio alitarn a ¡ssisti'ncia à po¡rulaçào
c o pa¡1:rrncntocle saliirio dc prolìssion¿ìs dc satirlc,
os ¡rrotlgonistas ncsla ¡xntlcrlil qrrc ostao tIr¡ba-
lhlntla. inc¿nsut'r'lnlcnte. Pnra s¡h'¿r virlas.

llcspcitando"sc r: dt'vitlo l)ro((ìsso lcg,al c sc
confir¡tratl:ls as act¡s¡r'rìr's. csscs so¡iìo laltrent¿i-
vcis excmplos c¡u{J cscitnclìriìtÌl tilnlLri.nl I fitltlt clc
rcsponsrrtrilidadc dos go'r,cnros, clt¡c. akim cic cs-

colhcr f irrrar conl ratos (ìc gcst¡o roln falsils t)SS.
n¿ìo f azcrl o nríninrr-r aconr¡ranhanrcntcl tlo srn'i-
ço ¡rrcstatio. Itortâr)to, csse rcsrrltado nåo ó unr¡
sLlrprcsa. f dcvc¡ tlo poder phblico cstabclcccr
mctîs assistcnciäis clrr;rs, fhzcr prrccrias 1 ranspä-
rcntcs cor.n cntidnd('s conrpronrctirhs, rl(irtr cle

nìonitorar (lc polto e l'isc:rli¿-i¡r lorlos os contr¿rtos,
conr o ir¡roÍo rlos órgàos clc rortrole.

1\lortLlnildîrìrcntc, ctsos cotììo cssc slo cxcc.

çóes. N:ì nlâioria (los estatlos. :r gcsta0 ¡rública c as
orgarrizuc,òr.s socir¡is tinr rc¡liz¡tlt: ¡nrccrias nlti-
to ¡rrorhrliv:rs cnr ìlentiro à populaçåo. quc clc-
trnr :r qr-ralidatlc rlo StJS.

() setor púh¡ico. ¡t¡avds dc piìrccriiìs con) oss.
tcnr conscguitio dcscnr¡rcnhar ium ctìcici¡ urlr inr-

lxrrtante pir¡tcl na gcstixr tle leikrs cspclrlirns ¡rlr;r
o ttiltatrlerlto !le pacientrs infi'ct¡dos, illclusir,e e¡l
Itos¡ritais clc clrrtt¡ltttha. Cont cr¡rucitliLclc prra rii¡ri-

clirs n:spostas dc rontrataçiro ilc pcsso¡1, infracst rt¡-
tur.r L'conr¡Ìlr dt' rììcdi(ililtctllcrs c lDsunlos. I gcs
laìo por o¡Baniliìr-òcs soci¡is tlc s¡r.rtlc tornorr ¡xrssi.
vcl a atir,¡çào clc llais dc 5 nril lcitos no Brasil.

Co¡ttLtdq ú ncccssiirio c r¡rl4crìtc conlt)iìlrr (rs

ntaus cxcmplos c clifcrurcinr i¡rstituiçó't's sti'ias rhr-
r¡lchs urrprcsrs rlilurçadas dc t)SS quc pn'lutliram
o sctor. I'ara isso, a prinripal aliada parn t linrinar
"nraç:ìs 

¡iotlrcs' nc¡l.c cc¡r¡irio c' a t r¡n s¡ra rclcia. lÌ
subslancial qr-rc torlas as orgirnizacòcs aclcltcrl ¡rro-
granras dc ronrpliancc c rlisponibilizcm, ¿bcnrn rcn-
tc, inf'orrnaçocs pln quc os órgios d0 controlc r'¿

¡ropulaç:ro nconrpanhcnr clc ¡rcrto os fcp¡sscr.
Ncssc scntido,o hìJtiluto lìriìsilciro tlas ()rgani'

zaçocs Sociltis cic SrLidc (lbross), entithtlt'cnrtla lxrr
20 insLituicöcs scr¡r fins lueratn'os. atu¿ì prolÌrovrrì-
ilo o dcsonr,oìr'i¡ttento das Parccrias tlas t)SS conr
o ¡ndcr ptiblirc c prcscn,arrtlo o honl nso clo nlo-
tlclo. lÌrna gcsii¡o clirientc. l)¿ìr,ìtäd¡ ¡;t'la lrals¡ra-
ttticil e intcglirhcle. i' prinronlial prru r concrrt i-
zlçào dc políticrs sociais crn sl¡htlc.

Nuìn co¡ltcxto dc limitaçío dc rccilrsos cnl
t¡rrc a sltirìc rriìo ¡rodc sr-.r ¡fct atia, c prcciso ncrhar
côln d m¿i util¡llt':ìo tlo dinÌreiro ¡rriblico, tr,l¿is tlo
rluo nttncl. lÇcre s clc colnbltc i corru¡.:çl'ro de'r,ern
scr ¡ntclrsrllc¿ulirs plm ltanrr orglrnlJçócs ( rimi
nosiìs no sctÕr I )ciinitlvanìrntc, c ti¡nilantcntal
¡l¿r riì nl ir .ì per¡rrtlaçào q rrc a s¡ úrlc t r:rb¡lhc eotil :\i. 

.

t rans¡rarerit iii e el lt iêrrcia ¡rara r r rinin rizlr L¡s irD-

¡rl.rctos r';.tusitcios ¡r<lr cssl grtvc panclcnria.

VFR Serviços de Gomunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Folha de S. Paulo (27108) - Ação do Ibross questiona portaria que dificulta aborto em
caso de estupro
https : //bit. lvl3 pSDSYJ

FOTHADES.PAUI,O

coluuas e blogs

Painel
pa¡nelcù8rupôfolhã.com.br

2 *r 20¡ûðs Uld3

Organizações sociais de
saúde vão ao STF contra
medida que veem como
obstáculo ao aborto legal
liiross entende que po|iarìa do governo 8ûlsor'lato È uiìla
tenliìiiva de Lonstriìnger ¿ vttitìl.r a ltão al:or¡ai'

O I[stit(¡to Bmsileirc d¡s orEùniz¡çôes Sociais de sùirde (Ib¡oss)

en{mu com rmil àçao no ST}' (Supremo Tribunal Federâl) solicitrndo I
susPens¡lo dâ port¡ria dr golrrno J¡tit Brìlsoniìrc (s€lr parrido) qne

oirrigir mérlir:os a irtisiìrtn1 ¿ì polícìa quando runâ mulher solicitar
âbôrto polesrupro.

À mecllda, publicadû no úlrÌrro dia 28, estabelece novas regrirs pnra

iìtendimento ao iìLrotrlì tos c¡s{'s pre\,istos em lei. Ä ¡nlldiìnç¿ì ocorfeu

opós o caso de urm meninir ¡le tlez anos estupnda pelr¡ I io, que tele
dificulclade parr rerlizirr o aborto Iegal e sofrru pressiro de gntpos

rcligiosos.

Na opinlììo dù Iblîss, ns nons rncdidas nåo visam o tcolhintenlo e i
proteçio da vitilü¡ de estupro e, ao contrario. Þodetn itl(¡tridar û

¡raclente e c¡Í¿rr obstiiculos ¡rrr ¡rborto Ìeg¿I. "À si¡u¡çiìo pode ilçlnsive
desestimrrlnr{ \'itinx ¡ pNruriìr instituiçòes de s¡itde, ltìoti\,1¡rdo unra
escollrn por nrétotlos niìo segtr¡os, cono aboLtos caseiros ou enr

ciinicas clândestilìi¡s", ìtinni em notil.

Ni¡ Rç;ìo, distribuida arì nú¡tistru Ricardo Letvandowski, o instituto
iugumentil q{e os prþfission¡is do SUS nato Fosstrem treùì¡lnento p¡¡a
coope!ìr con r i¡lvestigàç¿ìo poljcidl co¡no iÌ portaria exige.

''O lbross eDtende que a norma tr.lnsferc ¡ro médico, e dem¡is
prcllssionais dos t'quipiìlncntos de s¡t'lde. ¡tivi<ltdes de

rtsponsabilidrcle policiill e de in\esrigação, qr¡e extrcpolam o

{tendimento dssistenciiìl", ¡fìn¡a o inst ituto.

Oùtro ponto coì(esttclo é a exigêucia de que o médico olÞrcça ù r,ítima

r possibilidade cle ver o feto por rrreio tle rrltrassom. "O que, mais una
\rz, de[ori a tenlrtiva de constrangeL u vflì¡ur iì näo abortùr. A

sitt¡ilçrio p(ìde poÌeqciiìliz{r dirnos psicológicrìs à vítiln{ e induzi la ao

sentinento de cùlpiì , afì¡mû o lbross em not..

Atu¡lmeìlle, o iìber¡o é permitido no Brrìsil eru três cirsos: gravidrz
elecouente de estuprar, cilsos de risco iì \,id¡ diì mùlher e feros
¡nencéf¡rkrs.

-q-

minel
iJl,¡).-.i,¡,r'ìr..,1'j !:i..:rìjt,:,,r..rar,r!ri.;rLriri,:.,(i
¡ (! rr:r".i:!ri i.rrfo,riifa¡ir.!rh.{i i¡ .,,

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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O Globo (19109/2020) - Artigo Renilson Rehem
https : // glo.bo/2Xgcasy

O 6LOBO \*dc:!.¡2w1)

**,,
Aculponão
é das OSSs

opiniäo : 3

R[N¡LS()N R!I ,LÀ, #l
å.

ñ.u.r I Lrr\\i'b..r.t, Erlrtl,rt trt rsririur ¡
f iil[i. t,ùt.ì c I ¡t! ihrt k,rr¡.r tl¡ ¡dru¡.
ni\ln lô. Seill r¡[i, Ðntrnle,, P.*rk' ¡r"1,'.
,t.r *'r tr¡r.td,' Irr irlerrrs*¡uir'.rl': ¡tlo
tìsi'¡l¡rist¡r N¡ rs di¡s ¡lù1i\ ô f*r.ul, r * {t.
tiiü¡{ildr}¡ Lal\çil iqc.rir rrl¡ l¡.¡o¡isc,Je
{,rtonu(¡l de ¡rt.rlro lÐr ilt¡xrTr'i prirt
rfir<. li ¡tv.rlrrrue ir* r (¡ rìrp tlD .Ìr {ilt1 t.
rl¡¡ l,r i¡Li¡r¡c rluitrl,¡ r ¡ r lti' ,tic l.l n.it,,
fu¡i ¡ 

'¡ 
nr' xl,-.lo du Ol l.tlil.¡tritu $r ¡:i¡is <&-'

S.nrdr i(ì55') rrlr rtr.rrel ¡rr trh.', st.rthr
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Folha de S. Paulo (l5ll0/2020) - Artigo Renilson Rehem: "OSS e o papel do Estado"
https: //bit. lyl2Xb5rA3
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Organizaçöes sociois e o
papel do Estodo
'.1rrrn<.,. crF.)oi! iu-1,¿: ¡..,a.i,¡:fl.r.¡; É{:.J i:

{

(
(

D.sd.lti. o tß¡ùrto ¡ñslìcirdils oF¡iziçe's so.¡Ír dd s¡rilc
(lb¡oss), qù( rcp^.qrti c.r.¡ d.X0 org¡triz.¡çd.sso.i¡ù J. saúdr

{ossl prctcnlcs cDr no\r cr.dos, \rÌt. p'ìbli.o rr¿¡iftrârsrù
ùilc$N ¡potìi ofrr)lio Rrid. dcfl¡gr.d¡ no úIililôdi¡2ed.
nncù¡bÞ p(lo l¡tr¡st{do PLlblto d. sio P¡ilÌo. p.l¡ Polí(j¡ c¡lilroÌr
n fi¡flìididc de conìb¡l¡r natrmçiodrrrlÌ¡rffiosque d€.riiKtr¡
¡rNlos d¡ lrc¡ l¡ srúìcpr ùì(¡o dc coDn¡hs finn¡ùstnrF o

!odr. ptibl¡co c dit¡s oss.

Þ(¡canlooùìi6ùùrsdgaçÖ.shdt,1r,1itidrIra¡,¡t eùrÐhrtrdoo
pr8atrr¡rÕ dôIropûnsr ¡gcnt'r p!ìtli@5 p.rì. Nlcbr¡!-ão de

sn¡r¡loçrl* g{stiocoì¡ 3soss, ç¡¡ pornFiode coDÙrlos
{ry.rfaruidùs ou pN.sôs hudù¡rùrôsdr.*"olh¡ d¡s.rrllrdrs.

ûtrf l¡znreìte. nos úhilÌos rloi, tcilrosobse¡aoíoosurghenlo dc
¡r{inr¡dr{,rInlr'sß qu¡..1iú(il|¡s dc o¡ g.nrLJqùi :ñJß,
¡ta..trrosc.ifrsp'lblþs, denìildo rr.ußôsquf d.\r¡¡rn s.r
illiljzrdN p$i ô rrr,ìdilreiltô dos un¡ailos rlos s.n1!s. do Stts.

t¡mcnr¡lrlmeDre, no..¡ûÐ dcs. di{trssáo.$¡ioospN(sso5 dc
qül¡ncÂf'Jo d¡s ory¡tri1âçùs sdab r, Iof cr¡onnrnlc, d¿ c5ñlha
drs$s flr¡d.dcs p¡ru.¡L'b¡arÞ¡¡ìÈrirs cùrì ôpoder públL!. À

.o¡i4ìçio ¿ xro dc qù¡drillxs dßtì\¡dis d. itrilIrùc&s lìl¡Ìt.óItras.
e nàù do ilrùl.loìl¡ O$rn¡zrçôcÈ Sór¡¡ùdc s3ide. Pðd.ù{ô.ù podrr

Fibl¡ùod$1nrr1lùr¡r nrccnn¡snìosqil. nnpc.¡nr, ii no rtì d.
qüo¡tfi .åç¡o. o nrg$so d65îs oqa¡lzr{¿cs (riln¡rcs.s.

o pôle¡ pi¡bln'o hìtr o d.rt¡decon{ru¡-tar.cri¡s.onr o¡!¡ù¡z.çõ.s
i¡¡i!.ftspoß¡rr¡s, fl úì¡r.lr¡alos Jc gc5îio(laros ¡

assßot.ii¡s ù dc qurld¡de¡ scì.ùr cuÌrpridls pcì¡s oss.1\¡5
rcsùlidos diltor r r dcr,o'Éudûs nìcJl¡ntr rcl.rôrio d. 8.s¡¡o qu.
d$. * srtn¡rtldo¡o.ñ¡dJs sc.nl¡r¡¡s dès¡ùL, ùùr o ilo¡o dos

o n¡ñrlo¿r or$ùizrçó$so.it! d. s¡údc loi¡p!ñffi
&,ßndoronìobeNorilildodc5¡oPrdo,otrdcioùù¡
ff ù,Fd6os p¡ùùciros$o¡itos prNo RnÌdir!etrtodc trùspù¡ls

t¡iblicos, con¡ .ùri¿dd.s do t.¡¡ei rc sctor s.n ¡irs hrr¡rhos,
re'o¡hNìd.n ntr roDrperüÍes e cotrDrotrrer [] ri cùnì o s[s. cri!ìs
ro \ù..\sô ilr g stio l¡f .rr crilid¡dc! cnJ\t¡^c¡¡.: ¡orJnr
.sùrdni¡s f¡r¡ oùhôi cq{if¡nrctrios. sc¡\'\os ñbli.os dtslrtt.

I Þr$úsab*i€dÒ trìodelo d.oss (t trde qùc, pr nù.io dc frr¡cr¡ds
Lùhr o tnid fúbli.o. Ur$lNkò.rlll¡hr'ópicrs,\: p6ri\rl ol?Ktr
ur sus ù akr dìrjÊilri¡ r quillùlùde $Ìl)rrÀrl i gmnd.shoïhß c

se'a\'G pinicùldts dc sa'fut. I'dô ßs por ÌRlodc fc¡rùrnr.s
p.¡¡Jñ d. S{¡o, pLrnrnrdo nrrior ¡gili.lùds N gcsio de r.{ursos
hnnìxÌs e m rqu¡sìNò dÌ Ìr¡dicrrìcnrùs, lìeunrús c ùlrdpînrcn¡ot
p.ri¡5 rnkhd,5 priòlicrs d. silidc.

¡\toôtrìotrr! OSscslio prrscnRscnr 2l estrdrÈc tro Df, o msnlndo.

d(¡ni)Fr ¡nrr¡$içôcscorro li6vc A¡¡cù ¡Iurdhl. foì n ¡'¡ior
¡ñi{,h¡J.d( rorr nrrnorG cilso. r,r' rdxç¡o i r'niF{
ldrhùrùlR¿6 dlclxr¡.ùlc poI csl¡'las L ¡nnùicip¡os. rìénr disso,

iltrr'rri) urilüdc,n(:¡,idrgc¡ll.'! por uSJiil¿,r'&,ço,iJL I'r,nrèrr
srl¡s& borÉo\ùtra¡c¡.srgur.ûçr do p¡cnrùc.ndrilos po¡

ùßrto¡çõ.sroDroi o¡!.ñzrçroN1.tÌñì d. Ácrcdlxçio pN^l c

^cr¡!d¡ilioo 
canrdî, rnR r1rtrrs.

f inpQioso, rc*t uronrcrto. qft o E*rdo br¡sil.ùov¡lorize ù
ndùri{ù-r ¡il¡ùoúpi.N \crdid.û¡trrrn¡. sér¡is ¡.oDtrurÌ¡dùj
.oN (ùrstrs ùr¡is fo¡r¡ìecllo. Iùùì¡¡o -b¡rrkloistrrid¡d.r qùe

en$€xìr ilù r¡o{clo (trm opoftuil.dc t.ti hùdcs .
€ìfqueclùe¡ro l¡iclm de ws dl¡úcnres-

I ùrdÐrcrrol qrcosgorcrros.oùh.çinì I hßtór¡a d¡s ¡nr¡Nicô.s
parrpd(r nnn¡r bors p¡rtrrirs.
o lbÞss, crirdo .ùr 20 lS, t¡Ì .oDlo uùr d. scùs ùbFr nìs ¡pol ¡¡ ¡s
5rc¡trrì ir5 r¡ù¡ìc¡Fir..sîûduxìs dc s¡údc ùx qa¡lilt¡ç¡o drs

insrtù¡S{s t¡r.cû$, ùr fórDalúûÈo ir.otrn1(É degc*io ef¡12¡s
. no i.or¡pînl.ÌNbto di e\tcùtlr do5 .o¡n¡tos d. gls¡.o. È: lxR{¡
uB'nt'e D.esriri! scNNr o ioio do ¡iÍr.

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070
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8- Duosystem Inteligência em Saúde

Fundada em 2006, a Duosystem é uma empresa de tecnologia, especializada em inteligência e

inovação em saúde. Com protagonismo e eficiência, é responsável pelo desenvolvimento de

uma plataforma operacional pioneira em regulação do acesso à saúde, implantada atualmente

em complexos reguladores nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. A empresa

contabiliza mais de 157 milhões de acessos na intermediação de consultas, exames, internações

e regulações de urgência.

A companhia também é criadora de um aplicativo para o agendamento da retirada de

medicamentos nas farmácias estaduais de São Paulo. Expandindo seu mercado de atuação, a

empresa possui em seu portfólio, soluções de promoção e prevenção à saúde, utilizando

tecnologias como a Teletriagem e Telemedicina, Big Data, Business Intelligence, Streaming e

Inteligência Artificial. No ano de 2020, a Duosystern ampliou expressivamente sua atuação no

mercado, com o desenvolvimento de um portfólio inovador de produtos voltados ao

enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Desde maio de 2A18, a VFR é responsável por todo o planejamento de comunicação da

Duosystem, além atuar em um trabalho de assessoria de imprensa que identifica, junto ao

cliente, assuntos de relevância e que podem ser transformados em notícia ou divulgados por

meio de marketing digital. Por isso, é fundamental um trabalho de comunicação personalizado,

com um estreito contato entre a empresa e a assessoriade comunicação e que permita agilidade

na transmissão de informações do emissor para o receptor final. Desta forma, a estratégia de

comunicação relativa à Duosystem baseia-se principalmente, na proatividade em relação às

demandas positivas, que irão reforçar a instituição uma referência eÍr seu meio de atuação.

Igualmente essencial é trabalhar a comunicação de forma alinhada com seu posicionamento e

público-alvo, para que os atributos e vantagens oferecidos pela companhia sejam evidenciados,

percebidos e valorizados pelo mercado.

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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O trabalho da VFR possui como finalidade, abrir espaços noticiosos para a Duosystem junto

aos meios de comunicação da capital paulista e demais capitais do país, incluindo a grande

mídia e veículos segmentados. Para isso, realizamos o levantamento de informações relevantes

e positivas relacionadas às atividades da empresa, elaboramos e divulgamos releases e notas

junto aos veículos noticiosos, com foco no público-alvo, além de promover a atualização

contínua de mailing de imprensa e trabalho intensivo de contato com jornalistas de diversas

emissoras para oferecer sugestões de pauta sobre os assuntos ligados à ërea de atuação da

Duosystem.

Nos últimos anos? podemos destacar casos de enorme relevância para a imprensa em relação à

Duosystem: Uma das principais conquistas da empresa no ano de 202A foi a parceria

estabelecida com a Prefeitura de São Paulo, para o desenvolvimento de um aplicativo destinado

à triagem e orientação dos pacientes com suspeita de Covid-l9. Sendo assim, cabe destacar a

estratégia de divulgação do lançamento do aplicativo e-saúdeSP, um sistema de integração de

dados clínicos e telemedicina que reúne o histórico do paciente do Sistema Único de Saúde

(SUS) na capital. Para isso, a VFR elaborou um planejamento estratégico de divulgação e

realizou uma interface intensa junto à área de Cornunicação da Secretaria Municipal de Saúde

(SMS) de SP, com o objetivo de explorar ao máximo, o trabalho da assessoria de imprensa. A

equipe da VFR acompanhou a implantação do app e para garantft maior visibilidade à empresa,

também foi explorada uma citação do presidente da Duosystem, no texto de divulgação,

destacando a contribuição da companhia no desenvolvimento de soluções de tecnologia

inovadoras para o fortalecimento da saúde pública em SP. O assunto obteve repercussão

positiva em toda a imprensa (TV Record, Revista Medicina S/4, Mobile Time e outros).

VFR $erviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - GEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870 r
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Release divulgado à imprensa sobre o app e-saúdeSP

0uosystofl perti0¡pa do desenvolviment0 d0 aplimtivo e-$aúde$P

:,-1,' l1t:.t: r,;r.: ,ìuz ril rù i, ;9i " ¡. :r , r¡r.j.: d¡3 ii,i,èin'_ i',;r iùr)frri;:.:i ¡r: ;i ¡J:i-ri:ìr¡;n,ìri
" r;t 3t-r"ijj.i. J'ri irrie: i: j . r:ji¡- i ,,i !t,,ì

E¡ fl¿ll¡!.r
múetrn!@duorßte0 co[.¡r

lü$fâìirl jìt!

crrtá nossâs lág¡oâs

i.\' ¡';: .a:
''::.: 1.,-l r.:1.:

..-¿.rr'r,if¡lir "¡rr,
..:ì.:-..ç-_

-,,i .,.:--rr .i! r.,trrr.-

Post Re6entes
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Além disso, a VFR também trabalhou com divulgações contínuas relacionadas ao "Remédio

Agora", aplicativo desenvolvido com a tecnologia da Duosystem e destinado à utilização do

Govemo do Estado de São Paulo, inclusive, na estratégia de combate ao novo coronavírus. A

solução da Duosystem contribuiu efetivamente para o acompanhamento e melhor gestão das

filas, evitando aglomerações, especialmente nesta fase. Para se ter ideia, o aplicativo atingiu a

marca de mais de 120 mil cadastros e 635 mil agendamentos em 2A20. Neste aspecto, foi

desenvolvido um trabalho junto à Ínea de Imprensa da Secretaria de Estado da Saúde (SES) de

SP para a divulgação de fatos relevantes sobre o app. Cabe citar por exemplo, pautas divulgadas

referentes aos registros de meio milhão de agendamentos e cem mil usuários na plataforma. O

tema foi destacado continuamente em toda a imprensa (Folha de São Paulo, Revista Medicina

S/4, Mobile Time, Jornal Guarulhos Hoje) e inclusive, sendo mencionado no release

distribuído pela Secretaria Especial de Comunicação do Governo.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Release: Aplicativo "Remédio Agora" ultrapassa amarca de meio milhão agendamentos

Veículo: Jornal Guarulhos Hoie
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No ano de 2020, a Duosystem também foi pauta de notícias positivas na mídia, com o

desenvolvimento de uma plataforma tecnológica para o cadastramento dos voluntários

interessados em participar dos testes clínicos da vacina chinesa em São Paulo. Em menos de24

horas, o sistema recebeu mais de 600 mil acessos. O assunto obteve divulgação expressiva nos

veículos de comunicação, com destaque para uma nota exclusiva à coluna da Mônica Bergamo

(Folha de São Paulo), além de uma publicação nas redes sociais do Governador de São Paulo,

João Doria. A VFR foi responsável por conceder os dados e informações referentes ao tema,

em parceria com o Instituto Butantan.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Nota: Plataforma de teste de vacina chinesa em SP recebe 600 mil acessos em24h

Veículo: IlustradalN4ônica Bergamo (Folha de SP)

Nota: Plataforma de teste de vacina chinesa em SP recebe 600 mil acessos em24h

Veículo: Instagram - João Doria (@jdoriajr)
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Adicionahnente, em 2020, também foi elaborado um artigo sobre a tecnologia na gestão da

pandemia de Covid-l9, assinado pelo presidente da ernpresa. Para isso, a VFR enÍou em

contato direto com veículos de comunicação, com o objetivo de gerar visibilidade positiva à

companhia e ao porta-voz. O artigo foi veiculado no Diário do Grande ABC, Portal Terra, entre

outros.

Artigo: Tecnologia na pandemia de Covid-l9

Veículo: Diário do Grande ABC - 0610512020
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O trabalho constante da equipe da VFR com a divulgação de notícias positivas relacionadas à

Duosystem ainda contribuiu parã, a empresa alcançar um prêmio importante organizado pela

Revista Medicina SiA. A Duosystem foi uma das empresas vencedoras da 2' edição do Prêmio

50+ Inovadores da Saúde 2020. Link para acesso a matéria:

https : //medicinasa. com. brlmaisinovadores2020/

Revista Medicina S/A anuncia os vencedores do Prënrio
50+ lnovadores da Saúde 2020 - Medicina 5/A
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Em sua rotina diária de trabalho paraaDuosystem, a VFR ainda presta serviços relacionados à

ârea de Marketing Digital, com o objetivo de criar visibilidade e relevância para a companhia

na Internet e mídias digitais. Para isso, reformulamos todo o conteúdo do website daDuosystem

e elaboramos um novo posicionamento digital da companhia, por rneio da criação de perfis no

Facebook, Twitter e Linkedin. Somos responsáveis pela produção de conteúdo especializado

para os perfis, com a criação de artes, fotos, gráficos, infográficos evídeos, além da implantação

de técnicas de SEO (Search Engine Optimization) no site, visando o aumento de acessos,

melhor posicionamento orgânico e a implantação de ferramentas de análise de dados no site

para a produção de estratégias de divulgação .F,m2020, o trabalho da VFR permitiu o alcance

de mais de 740 seguidores e o registro de picos mensais de mais de 4.500 impressões e 500

visitantes do perhl da empresa no Linkedin. Já no website da Duosystem, foram incluídos 38

releases e contabilizados mais de 18.615 visualizações e 7.060 usuários no mesmo período.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Website da Duosystem
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Notícias, re¡eases e artigos
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Também faz parte das atividades da VFR a execução de ações relacionadas à comunicação

institucional da Duosystem. A equipe é responsável por produzir conteúdos editoriais, como

folders e catálogos para apresentação da empresa em feiras de saúde e tecnologia. Vale ressaltar

que em 2019, a VFR elaboroumateriais informativos, corno folders, apresentações e vídeos

institucionais para que a Duosystem participasse de dois eventos internacionais de Saúde, o

Brazil America Summít e a II Conferência Internacional de Saúde Brasil - Portugal e

Comunidade Lusófona. Tais ações visam a ampliação da Duosystem em eventos do setor,

colocando-se como a maior referência no segmento.

Na outra ponta, podemos destacar o trabalho da VFR nas ações de comunicação interna da

empresa. A equipe produz diariarnente pautas para divulgação aos colaboradores da

Duosystem, trabalhando com o apoio de ferramentas, como o Jornal Mural, Intranet, além da

produção de comunicados internos. É trabalho da ërea de comuni cação, prestar suporte em

reuniões estratégicas da companhia, auxiliando especialmente, em ações de marketing voltadas

ao novo plano de negócios da Duosystem. Em 2020, a equipe da VFR ainda foi responsável

pela reformulação da Intranet da empresa:

Intranet da Duosystem:

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870 f
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Rotina de atendimento para atendimento do obieto da presente licitação

Para atendimento à CONTRATANTE nos tennos do citado no presente edital, a VFR defînirá

um sistema que permitirâ dar suporte em tempo integral à instituição, incluindo plantões para

eventuais emergências. De forma rotineira, o escritório da VFR e os jornalistas destacados para

atuar internamente nas dependências dos órgãos indicados pela CONTRATANTE cobrirão o

horário das 8h às 19h.

Antes e após esse intervalo sempre haverá um jornalista de plantão, acessível por telefone

celular e e-mail e com acssso à Internet, para atendimento às solicitações de jornalistas, bem

como de eventuais pedidos das instituições. O jornalista plantonista, que também atuará aos

sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, estará em estreito contato com o profissional

designado para coordenar a átrea de imprensa da CONTRATANTE, eue, por sua vez, farâ a

devida interlocução junto às respectivas diretorias das instituições, bem como à direção da VFR

no encarninhamento das solicitações que receberem.

Um profissional da VFR com senioridade e experiência será o responsável pelo atendimento à

CONTRATANTE, como Coordenador de Geral. A ele se subordinarão o Coordenador de

Assessoria de Imprensa, o Coordenador de Mídias Sociais e o Coordenador de Cornunicação

Interna.

Para atendimento dos órgãos indicados pela CONTRATANTE será destacado um total de 11

(onze) jornalistas. Todos os profîssionais listados na presente Proposta Técnica possuem

capacitações, habilitações e habilidades exigidas no edital.

Pelo dinamismo de sua redação, a VFR poderá, em algumas situações, ampliar o número de

jornalistas na sede dos órgãos indicados pela CONTRATANTE, conforme a necessidade, e de

forma temporária, para atendimento de situações específîcas, a exemplo de grandes crises que

possam impactar negativamente na imagem dos órgãos.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Atividades a serem executadas na rotina:

Assessoria de Imprensa

a) Leitura e análise do clipping diário relativo aos órgãos indicados pela

CONTRATANTE.

b) Contato diário e sistemático com as principais lideranças dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE para apuração de informações que possam ser transformadas em notícia e

divulgadas à imprensa, com impacto positivo na imagem das instituições.

c) Follow-up (contato telefônico com jornalistas) intenso visando maximizar cada notícia

sobre os órgãos indicados pela CONTRATANTE.

d) Participações em reuniões de planejamento de comunicação.

e) Produção de relatórios mensais de atividades executadas e resultados alcançados nas

divulgações, com mensuração da exposição positiva e negativa na mídia.

Ð Monitoramento sistemático de matérias veiculadas na imprensa paulista e nacional,

relativas aos órgãos indicados pela CONTRATANTE, para imediata tomada de providências,

especialmente no caso de informações inverídicas ou de críticas.

g) Pronto-atendimento às demandas das autoridades da CONTRATANTE e dos órgãos

indicados pela mesma, com rápida apuração e encaminhamento de informações e sugestões de

posicionamento que possam subsidiar o contato deles com a imprensa.

h) Apresentação presencial, aos gestores dos contratos, em periodicidade a ser combinada

entre as partes, dos resultados de comunicação obtidos por intermédio das ações de Assessoria

de Imprensa.

i) Fornecimento de releases, notas oficiais, artigos e outros materiais para subsidiar a

produção de conteúdo para as redes sociais dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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j) Atendimento diário às demandas de imprensa, apuração das informações solicitadas e

avaliação, junto à direção da VFR e à direção da CONTRATANTE e dos órgãos por ela

índicados, sobre o encaminhamento do assunto, bem como à forma e ao conteúdo da resposta

ao veículo de comunicação.

k) Prestação de informações à direção da CONTRATANTE e dos órgãos por ela indicados

sobre as providências tomadas em relação a eventuais matérias negativas para as instituições,

detectadas pela VFR.

1) Apoio na escolha e orientação dos porta-vozes que farão a interlocução dos órgãos

indicados pela CONTRATANTE com a imprensa, bem como acompanhamento presencial das

entrevistas sempre que necessário.

m) Produção de papers com informações relevantes e estratégicas e sugestões de resposta

para questionamentos que poderão ser realizados pelos profissionais da imprensa, de modo a

subsidiar os porta-vozes dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

n) Elaboração de estratégias especiais de comunicação para divulgação de projetos e

iniciativas que sejam "vitrines" dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

A VFR irá executar as atividades acima descritas da seguinte forma:

Semanalmente a equipe da Assessoria de Imprensa dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE se reunirá com o profissional responsável pela coordenação de Imprensa

para discutir e deliberar possíveis sugestões de pauta a serem trabalhadas junto aos veículos de

comunicação, com base nas informações previamente apuradas pelos assessores em seu contato

diário com as lideranças do conselho.

As pautas aprovadas serão desenvolvidas e os materiais produzidos passarão pelo crivo do

coordenador de Imprensa, direção da VFR e direção dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE.

A Assessoria de Imprensa irâtraçar um cronograma de divulgação dos materiais produzidos,

sempre com a anuência da direção da VFR e direção dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE, observada a disponibilidade dos porta-vozes destes para a concessão de

entrevistas.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - CEP 01533-070

Tel. {11} 2936-2870
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Algumas pautas especiais serão trabalhadas inicialmente de forma exclusiva para determinado

veículo de comunicação. Os jornalistas gostam de informações exclusivas, que podem ser

transformadas em "furos" de reportagem e, nesses casos, geralmente ganham grande destaque

nos jornais, rádios, TVs e portais noticiosos, a exemplo de matérias de página inteira ou

reportagens de longa duração.

Nas divulgações rotineiras, a equipe de Assessores encaminhará os materiais de imprensa

previamente produzidos às redações (textos e, quando necessário, fotos), realizando em seguida

contato telefônico com os principais jornais, rádios, sites, TVs, blogs e emissoras de rádio,

visando prestar os esclarecimentos sobre apautaenviada e sugerir entrevistas com porta-vozes

dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

Para evitar desencontros e retrabalhos, um jornalista será destacado para organizar a agenda de

entrevistas solicitadas sobre a pauta divulgada a diferentes veículos de comunicação, mantendo

contato com o porta-voz designado e acompanhando essas entrevistas. Caberá ao coordenador

de Imprensa avaliar se será necessário mais de um porta-voz parc. atendimento às demandas,

em caso de um volume expressivo de solicitações.

Nas chamadas demandas reativas o assessor que receber a solicitação deverá reportá-la ao

coordenador, que irá orientá-lo sobre a forma de apurar a informação solicitada. A resposta

somente será dada ao veículo após encerrados os processos de levantamento de informações e

discussão, junto ao jornalista supervisor, direção da VFR e direção dos órgãos indicados pela

CONTRATANTE.

Contatos com editores-chefes, editores-assistentes, chefes de reportagens e diretores de

Jornalismo deverão ser feitos preferencialmente pelo coordenador de Imprensa, pelo jornalista

supervisor do atendimento e, em alguns casos considerados estratégicos, pela direção da VFR.

Nenhuma solicitação de imprensa deverá ficar sem resposta.

Nos dias de divulgação, os assessores irão encaminhar os materiais de imprensa, como textos e

fotos, aos veículos de comunicação, e imediatamente farão contato telefônico com os

jomalistas, com o objetivo de explicar e detalhar as informações sobre apatrta sugerida. Além

disso, os assessores atenderão às solicitações de entrevista, realizando a intermediação junto

aos porta-vozes dos órgãos indicados pela CONTRATANTE e acompanhando esses contatos.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimaçäo - SP - GËP 01533-070

Tel" (11) 2936-2870
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Todas as solicitações deverão ser reportadas aos coordenadores responsáveis pelo atendimento

-inapr-ensaqug4orr-sua+ez-debaterãoas+espostri$e€ncaminha¡nentss+essas-demandas-eom--,

a direção dos órgãos indicados pela CONTRATANTE.

VFR Serviços de Comunicação Eireli
Praça Santo Agostinho, 70, Aclimação - SP - CEP 01533-070

Tel. (11) 2936-2870
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Declaração de disponibilidade de atendimento

Eu, VANDERLEI DE OLIVEIRA FRANçA, representante legal da licitante VFR SERVIÇOS

DE COMUNICAÇÃO EIRELI, CNPJ n" 10.354.430/0001-65, declaro para fins desta licitação

que a referida empresa terá disponibilidade para efetivar cada atendimento solicitado pela

Contratante, delineados na forma do Edital de Conconência.

São Paulo, 9 de fevereiro de2021

VANI) FRANÇA

VFR Serviços de Comunicaçäo Eireli
Praça Santo Agosfinho, 70, Aclimação - SP - GEP 01533-070

Tel. (11) 2936-æ70
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