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APPROACH
coMUNtcAçÃo

coNGoRRÊNClA 03/2021

PROCURACÃO

Outorgante

Approach Gomunicação lntegrada Ltda, inscrita sob o CNPJ no 10.906.993/0001-19, com

sede na Rua Eduardo Guinle, 57 - parte - Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, neste

ato representada por sua representante legal, Germana Theophilo da Costa Moura, brasileira,

casada, jornalista, portadora da carteira de identidade RG no 08.180.750-5, expedida pelo

Detran RJ e inscrito no CPF/MF sob o no 016.805.967-30:

Outorgados

Ana Paula Franco Parolo Amabile, portadora do RG no 19.222.564-9, expedida pela
SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o no 157.524.U8-47; ou

Luis Felipe Pereira, portador da OAB/SP 246.322 e inscrito no CPF/MF sob o no

256.092.338-60; ou

Affonso Prado Filho, portador da carteira de identidade no 61.833 expedida pelo CRC/RJ e
inscrito no CPF/MF sob o no 702.322.107-72.

Objeto

Representar a outorgante na ConconênciaO3l2021 para prestação de serviços de Assessoria
de lmprensa para atendimento às necessidades relacionadas ao campo funcional da Casa
Civildo Estado de São Paulo.

Poderes

Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas, assinar as respectivas
atas, assinar propostas e declarações, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor
recursos, renunciar ao direito de recursos, renunciar a recurso interposto, formular ofertas,

negociar novos preços e condições, firmar termos de compromissos e assinar todos os atos
e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Rio de Janeiro, 22dejunho de2021
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Approach Comunicação lntegrada Ltda.

10.906.993/0001 19

Concorrênciã n'O3/2Ot
Unidade de Comunicacão - CASA CIVIL

o
QUESITO 1. PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCICIO CRIATIVO

SUBQUESTTO 1. RACTOCÍNrO BÁSrCO

O Estado de São Paulo, sendo o mais populoso do País, tem a maior economia e, por

conseguinte, a maior demanda em termos de programas e de projetos necessários para manter

a relevância do seu crescimento contínuo, colaborando no progresso da sociedade em todos os

âmbitos - municipal, estadual e federal. Porém, e com o advento do avanço da pandemia do

novo coronavírus, que mantém o foco no estado em número de casos e óbitos, as ações desta

pasta se tornaram ainda mais fundamentais no alinhamento junto às outras Secretarias,umavez

que é ela que assessora, direta e indiretamente, o Govemo do Estado no desempenho de suas

atribuições.

E cabe à Casa Civil deste Estado a função de articular pàra que todos os programas,

projetos e ações sejam implementados e atinjam seus referidos objetivos, sejam eles em quais

áreas forem - principalmente em tempos de crise. Para isso, a pasta é composta por três

subsecretarias: Assuntos Parlamentares, Assuntos de Governo no Congresso Nacional e de

Relações Institucionais - uma assessoria especial do Governo do Estado de São Paulo em

Brasília (Aegesp), um conselho - Conselho Estadual da Ordem do Ipiranga - e pela Comissão

Estadual de São Paulo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

E é dentro da Casa Civil que se dá o avanço de todos os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS), uma série de ações e compromissos que fazem parte de uma agenda

mtrndial - a Agenda2030 - adotada pelas Nações Unidas em2015, com foco nos principais

desafios para a sustentabilidade das pessoas e do planeta. Ao todo, são 17 os ODS: Erradicação

da pobreza; Fome zeÍo e agricultura sustentável; Saúde e bem-estar; Educação de qualidade;

Igualdade de gênero; Água limpa e saneamento; Energia limpa e acessível; Trabalho decente e

crescimento econômico; Inovação e infraestrutura; Redução das desigualdades; Cidades e

comunidades sustentáveis; Consumo e produção responsáveis; Ação contra a mudança global

do clima; Vida na água; Vida terrestre; Paz, justiça e instituições; e Parcerias e meios de

implementação. Cada objetivo tem suas metas a serem atingidas até 2030, totalizando 169

metas.

Sendo assim, é por meio dos esforços desta referida pasta que todos os projetos e

agendas se integram, de modo a manter o tripé do desenvolvimento sustentável - econômico,

social e ambiental - permitindo que São Paulo fortaleça seu papel estratégico com a finalidade

de melhorar a qualidade de vida da sociedade.

OJ
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Outra atribuição de suma importância da pasta é classificação de recursos indicados

pelas emendas parlamentares. Estes recursos são deflrnidos pelo Plano Plurianual - PPA 2020-

2023 (Lei 11.262, de 9 de abril de 2020), o principal balizador dos instrumentos de

planejamento das políticas públicas estaduais, uma vez que o orçamento anual do Estado de

São Paulo destina recursos para o pagamento de emendas impositivas apresentadas pelos

Deputados Estaduais, conforme previsto pela Constituição Estadual. O valor total das emendas

corresponde a0,3o/o (três décimos por cento) da receita corrente líquida do Estado realizadano

ano anterior. Metade desse valor é obrigatoriamente destinada para ações e serviços públicos

de saúde.

Sendo assim, essas emendas parlamentares precisam estar adequadas dentro de um

planejamento, a fim de que estejam em conformidade com os parâmetros dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentáveis e suas metas e também dos objetivos estratégicos do PPA. É

este trabalho de triagem e classificação que permite que as emendas parlamentares apresentadas

contribuam para o alcance dos ODS e das ações prioritárias para o desenvolvimento sustentável

do Estado de São Paulo.

Segundo a análise exclusiva realizada sobre citações que envolvam as ações referentes

à Casa Civil, numa amostragem de 10 menções sobre o Governo do Estado de São Paulo,

associadas aos ODS, no período de junho de 2020 a junho de 2021, consta que, o Instagram é

a principal rede utilizada (50%) para a comunicação imediata, seguida por Facebook (40%) e

Twitter (10%), sempre focando no cidadão. A maioria das menções é referente à campanha de

Arte e Sustentabilidade, feita em parceria com o Acervo dos Palácios - Governo de São Paulo,

além de algumas menções sobre medidas adotadas pelo governo do estado de São Paulo, e do

próprio perfil do Governo do Estado de São Paulo, abordando o programa #NovoRioPinheiros,

que trata da despoluição do rio através da ação de diversos órgãos públicos em parceria com a

sociedade. A meta até o flrm de 2022 é reduzir o esgoto lançado em seus afluentes,

qualidade das águas e integrá-lo completamente à cidade.

a

Os picos de menções aparecem nos dias 2810912020 e l0lI0l2020, respectivamente, e

têm enfoque em publicações sobre a campanha, que utilizou de gravuras e obras artísticas que

continham detalhes da natureza para reforçar os princípios e a importância dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentáveis. Entre outros assuntos, o trabalho relaciona, ainda, em um post

de 11 de setembro de 2020 que as medidas tomadas para o combate à pandemia impactaram

positivamente 15 dos 17 ODS.

Além disso, foi analisada outra amostragem, dessa vez com quatro menções sobre o

"PPA e os ODS no Estado de São Paulo" e "PPA e Desenvolvimento Sustentável no Estado de

{
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São Paulo", no período de junho de2020 a junho de202l, também com a finalidade de entender

o cenário em que estavam incluídas e qual tipo de conteúdo eram relacionadas nas discussões

virtuais. O resultado trouxe o Instagram como a única rede com citações referentes às notícias

de parcerias e implementação para o desenvolvimento sustentável, encontro de revisão do Plano

Estadual de Resíduos Sólidos e participação de palestra da ONU sobre desenvolvimento

sustentável de Salvador (citando a realizaçã"o de webinários em 71 municípios contemplados

pelo projeto, incluindo São Paulo). O pico de menções no dia 2311212020 está relacionado ao

fortalecimento dos meios de implementação e revitalização da parceria global para o

desenvolvimento sustentável.

Com tantas ações e responsabilidades, proprietárias e de integração, é fundamental que

esta pasta esteja em vitrines de comunicação - jornais, revistas, portais, blogs, podcasts, canais

em streaming, rádios, TVs e etc. Mais do que isso: como é a Casa Civil que articula para que

os programas e projetos sejam implementados e atinjam seus objetivos, é mister que essas

mensagens coadunem com todas as outras secretarias, elevando ainda mais a percepção da vasta

e firme atuação do Governo frente à crise.

E enquanto o Governo estadual trabalha em prol da disseminação de informações

oficiais de forma ágil, eficiente e transparente à população por meio de ferramentas tais como

Coletivas de Imprensa diárias, posts regulares, informações em links dentro dos sites da

instituição, que são resultado de um planejamento integrado a fim de atingir seus diferentes

públicos, é urgente a necessidade do desenho de um Plano de Comunicação consistente e

abrangente, implementado em conjunto às secretarias todas e seus respectivos públicos

internos, e que faça frente aquilo que se combate além da pandemia de COVID -19: as fake

news.

No entanto, e como ponto de sensibilidade, há uma cefta instabilidade no botão

"Notícias" do site da Casa Civil, o que pode vir levantar situações e questionamentos quanto {"\.
tt'\ \

sua transparência e clareza, tornando vulnerável a sua credibilidade. t'lr\ )

É de importância máxima que se agregue à pâgina todo o cronograma de atividades

internas que possam ir a público e que, de alguma forma, se tornem umapalatâvel fonte segura

de informações para quem acessa em busca de notícias, bem como haja ali conteúdos criados

em formato diversos, além de indicação de acesso a canais como WhatsApp e Telegram,

materiais de divulgações para download e a figura de um "ombudsman", que responderá as

principais dúvidas os cidadãos.
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SUBQUESTTO 2. PLANO DE AÇÃO

ESTRATÉGIA DE RELACIONAMENTO COM A MÍDIA

Uma vez que o Govemo do Estado de São Paulo tem em suas mídias sociais um

importante canal de comunicação e interação junto aos cidadãos, é partir delas que este novo

diálogo deve começar. O marco zero desta comunicação ê a promoção do protagonismo da

pasta, bem como o resultado das articulações junto às outras Secretarias, por meio de uma

estratégia que contemple ações a fim de que a Casa Civil seja sempre fonte para imprensa e

formadores de opinião, além da própria população.

Para isso, torna-se imprescindível que se instaure, com o Plano de Ação, propósitos

voltados aos diferentes públicos. São eles:

Imprensa

E avia por onde tudo o que é oficial da Casa Civil

estará relacionado, seja por meio de releases, notas e

comunicados, entrevistas e posicionamentos de

porta-vozes, sempre com o objetivo de atingir a

opinião pública.

A Agência uttlizarâ seu relacionamento para estar

em contato permanente com a imprensa nacional, a

do estado e de fora dele e, principalmente, junto

àquelas regiões onde se faz necessária a

aproximação, como em municípios que possam ter

algum programa local, por exemplo. Com isto,

abrange-se uma gama de veículos e jornalistas de

todos os meios de comunicação, sejam eles os

tradicionais rádios, TVs, jornais, revistas, portais 
¡ 1

online, blogs, e os novos canais de jornalis-" 
"$J

YouTube, Facebook, Instagram e Linkedln

Influenciadores e Formadores de

São aqueles que repercutem seus pontos de vista,

sobre assuntos gerais ou temas específicos, e que

usam seus perfis em redes sociais para tanto. Neste

ponto é valido ter lista com nomes em todos os

municípios em que houver impacto de ações dos

ODS, e que estejam em vigor, vmavez que são eles,
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os influenciadores, que levarão à comunidade a

"notícia" ou o fato em si.

São todos aqueles QUo, direta ou indiretamente

possam vir ser abrangidos no direito aos benefícios

das metas dos ODS, e dentro do desenvolvimento

sustentável do Estado. Tais como moradores de

comunidades de regiões impactadas por programas

que abranjam ações de saneamento e água, ou de

agricultura sustentável, ou ainda de conservação,

recuperação e uso sustentável de ecossistemas.

População em geral

Todos aqueles que vivem e trabalham no Estado de

São Paulo, além dos que têm interesse na região -
seja por negócios, seja por razões de afinidade. E a

opinião pública, de modo geral.

A Casa Civil é uma pasta multi identitária, que

articula junto às outras Secretarias de Governo para

que os programas e projetos sejam implementados e

coadunem com seus objetivos. Isto posto, é de suma

importância que haja transversalidade entre as outras

pastas no sentido de comunicar as ações,

promovendo a integração entre as secretarias de

Agricultura, Cultura, Desenvolvimento Social,

Direitos da Pessoa com Deficiência,

Esporte, Fundo Social, Saúde e sociedade civil

E, como forma de agregar cadavezmais valor à fala desta tão importante pasta, as ações

seguirão, dentro deste Plano de Ação, o conceito criativo "São Paulo - um Estado de

Sttstentabilidade". Esta marca estará presente em materiais de divulgação da Casa Civil,

quando da oportunidade de divulgação em tomo dos ODS, evidenciando o objeto maior do

trabalho do Governo do Estado, que é o bem-estar da população e o avanço de São Paulo.

(

(

(
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Pessoas impactadas Por Programas

e ações dos 17 ODS

Órgãos governamentais,

Secretarias, Conselhos e

Instituições (públicas e privadas)
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Tendo como base os cinco P's do Desenvolvimento Sustentável do Estado, toda a

estratégia estará calcada nos pilares que norteiam o desenvolvimento sustentável, e que são:

PESSOAS, PLANETA, PROSPERIDADE,PAZ E PARCERIAS. Deste rnodo, tTAçATEMOS AS

rotas que foram indicadas no Raciocínio Básico, sendo o objetivo final o protagonismo da pasta,

que passarão por:

Apresentação da Casa Civil: levar à opinião pública o que, de fato, compreende a

pasta, a fim de familiarizar esses públicos que não relacionam a execução de

importância darealização de ações que elevarão a Casa Civil a:

ser fonte de informação: Por meio de ações dirigidas, a princípio em

começar a mostrar o caminho seguro de distribuição de informações - tanto pafa a população,

quanto para a imprensa, que darão luz a cada meta e/ou açáo realizada dos ODS, sempre com

o compromisso da regularidade e da transparência'

Ser agente transformador: A partir do momento em que as ações relacionadas aos

ODS estiverem, de forma mais palatável, ao alcance das pessoas e da opinião pública, de modo

geral, cada indivíduo terá a motivação para adotar uma postura de agente transformador, a fim

de participar mais ativamente em seus direitos e deveres de cidadão, sendo eles próprios os

a
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"transmissores" das notícias e novidades, conferindo, assim, uma imagem positiva à pasta e,

por conseguinte, ao Governo do Estado.

Para isso, o ponto de partida é a ativaçáo dos perfis da Casa Civil em redes sociais, onde

todos os ODS serão contemplados para que comece a disseminação e famlliarização de temas

estejam ao alcance de todos. Junto a isto, outra forma de agregar mais palatabilidade é ir

esmiuçando, de forma simples, as emendas que passam pela pasta: o que são, para quem se

destinam, como seus recursos serão empregados etc. E, como forma de manter a unicidade e

segurança no discurso ,haverâ a criação de um Manual de Termos que guiará a comunicação de

todo o período, sem resvalar no rebuscamento do diálogo'

Os materiais que utilizaremos ao longo do processo estarão sempre alinhados à todas as

formas e meios de comunicação, assim como seus respectivos públicos que, a cada ação, serão

previamente discutidos e defînidos. Sendo assim, a forma de atuação tem: releases on-line,

infográficos, notas e boletins, e vídeos, de maneira a serem destinados a cada veículo e/ou

jornalista, ampliando a comunicação e as possibilidades de publicação e o compartilhamento.

euanto aos mailings, estes serão criados em cima de cada necessidade e açáo, utilizando as

mais modernas ferramentas de big data, que proporcionam a identificação e a melhor escolha

de veículos e jornalistas mais estratégicos para a divulgação de cada tema. Sendo assim, e com

isto, a abrangênci a chegarâ os jornais de bairro, e meios de comunicação de instituições como

associações de bairro e igrejas.

Assim que se der início às atividades propostas, será a vez de criar as mensagens-chave

quebalizarão toda a comunicação deste Plano. Elas serão criadas através de estudos e reuniões

de uma equipe multidisciplinar da agência - redatores, jornalistas, advogados, publicitários -
junto aos seus pares dentro da Casa Civil. Além disto, serão elencados, também, os porta-vozes

competentes aos assuntos correlacionados, sejam eles por temas ou por regiões (uma vez que

os ODS atingem diversas áreas do Estado), tendo sempre o Secretário Chefe da Casa Civil como

referência nas potencias dos discursos. Importante ressaltar os envolvidos terão de passar por

treinamentos específicos, incluindo para situações sensíveis e de crise, além de uso de imagem

em redes sociais

Principais pontos a serem observados para a criação das mensagens-chave para os trabalhos

de divulgação da Casa Civil

Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável - ODS

Por se tratar de metas de impacto, e por pertencerem

a uma agenda de pautas globais, muitos destes

6
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projetos e/ou ações coadunam com outras

secretarias, as mensagens poderão seguir os mesmos

indicadores das pastas envolvidas a fim de que os

discursos se correlacionem.

Desenvolvimento Sustentável Foco nos cinco P's do desenvolvimento sustentável

- Pessoas, Planeta, Prosperidade,Paz e Parcerias -
que balizam as ações integrativas da Casa Civil com

as demais secretarias, instituições e prefeituras

municipais e entidades locais.

propomos um período de seis meses, entre julho e dezembro de202l,paraaimplementação

do plano de ação. Uma análise dos resultados será feita no último mês do ano para definição da

continuidade e ajustes eventualmente necessários para 2022.

A partir de agora serão detalhadas as ações e os materiais que comporão o Plano.

suBQUESrro 3. PLANO DE AÇÃO

AçOES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA CONTRATADA

para realizar a estratégia supracitada nesta proposta, serão correlacionadas abaixo as

ações e medidas que darão o impulso paraalcançar os desafios de comunicação, que tangenciam

sempre o esforço de fortalecer a imagem e a reputação da pasta da Casa Civil. Os resultados

deverão vir de acordo com as ações apresentadas na Estratégia, no sentido de elevar o

protagonismo da Pasta.

Criação dos perfis oficiais da Casa Civit em redes sociais a fim de iniciar

aproximação com os diversos públicos, sendo isso comunicado para a imprensa getal, com o

objetivo de apresentar os novos canais'

o Ação de Lançamento: "Casa Civil lança canal paracomunicar avanços dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável do Estado", com vídeo release de apresentação dos novos meios

de contato e distribuição de informações, que já deverão conter materiais de apoio à imprensa

- como fotos e vídeos e infográfîcos - bem como a apresentação dos porta-vozes.

o Dinâmica: Envio de Aviso de Pauta com link para apresentação em vídeo dos novos

canais, com datalhorário a ser liberado para a imprensa, com transmissão concomitante pelo

.0

Facebook e pelo Instagram.
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o Público alvo: O mailing compreende jornalistas da editoria de Política, Sustentabilidade,

Tecnologia e Cidades, por meio de seleção através de ferramentas de big data que permitem a

identificação de jornalistas que cubram esses temas. O convite será enviado por e-mail,

WhatsApp e Telegram.

Divulgações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas metas: Assim que

os canais estejam on-line, as seguintes ações terão como foco explorar cada um dos 17 ODS e

suas respectivas metas, bem como de cada ação que impacte localmente cada ponto de

integração dos ODS. O objetivo é abastecer a imprensa fazendo de posts os teasers das

divulgações, que convergirão em assuntos desdobrados no site da Casa Civil, que oferecerá

releases na versão on-line, imagens e artes como infográficos para ilustrar o conteúdo. Haverâ,

ainda, a possibilidade de cadastro de jornalistas e veículos para que recebam e repercutam, em

primeira mão, todo e qualquer assunto pertinente à pasta. Ainda assim, o mailing será

trabalhado de forma a construir uma rede de relacionamentos da pasta com a imprensa e

também com influenciadores.

Criação de grupo de WhatsApp e Telegram para a distribuição de agenda e

informações em geral: Este é mais um canal de aproximação e de popularização das ações da

Pasta, que virá compartilhar agendas de ações locais, liberação de informações gerais que criem

na população uma identificação e proximidade com os objetivos da Casa Civil. Cabe dizer que

este é um canal de via de única saída, ou seja, somente os administradores dos grupos poderão

enviar mensagens.

Acompanhamento de entrega de cronogramas de ações/metas dos ODS: quando da

realização de cada meta - seja em qual região/cidade do estado for - criar agendas paru a

aproximação da imprensa junto aos porta-vozes envolvidos por meio de encontros ou de

presença em eventos. O objetivo é levar, cadavez mais, a ideia da presença da ação da Casa

Civil criando, assim, um conceito claro do que esta pasta faz.

Gestão de novos relacionamentos com a imprensa: Criação de mailing VIP com

dados dos contatos da imprensa que tangenciem os temas abrangidos pela pasta, para que se

construa uma base de dados que possa alinhavar contatos e pedidos, a fim de que se agilizem

as respostas, além de um banco de matérias já publicadas. Com isto, as pautas que precisarão

eventualmente ser retomadas estarão não só dentro de um calendário, mas terão direcionamento

assertivo para gerar matérias positivas.

Treinamento de porta-vozes: Preparação do secretário e demais porta-vozes

identificados para:

,t0
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1) adoção do tom da nova comunicação da pasta e efetivação das mensagens-chave pré-

definidas;

2) situações sensíveis e de crise relacionadas aos ODS.

Encontros de relacionamento: Realização de encontros do secretário com os

principais veículos da imprensa e outros de interesse para fortalecimento do relacionamento

institucional da pasta sempre que houver algum ponto de interesse publicável

instantaneamente ou não, no que diz respeito às ações integrativas da Casa Civil. Os veículos

contemplados serão, como exemplo: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, CNN,

GloboNews, BandNews, Rádio Jovem Pan, Rádio CBN, Veja e jomais regionais como Diário

do Grande ABC, Correio Popular/Campinas, A Tribuna/Santos, O Vale/ Vale do Paraíba, entre

outros.

Sugestões de pautas e entrevistas: Além da divulgação ativa das ações que abranjam

os ODS e outros temas de protagonismo da pasta, faz-se fundamental o contato com jornalistas

estratégicos para a sugestão de pautas especiais que possam contribuir para o fortalecimento da

imagem da Pasta (e do Govemo) como referência em Desenvolvimento Sustentável.

Extrapolando a imprensa tradicional, traremos para este relacionamento os canais de jornalismo

com perfis nas redes sociais, como da TV Record e do Estadão no TikTok, da Jovem Pan no

Facebook ou como o MyNews, no YouTube.

Monitoramento de oportunidades e riscos: Monitoramento contínuo das informações

referentes aos ODS na mídia e nas redes sociais para identificação de oportunidades e riscos.

Para cada caso serão apresentadas e sugeridas ações exclusivas e sob demanda de exposição

e/ou redução de danos e crise.

SUBQUESITO 4. PLANO DE AÇAO

MATERIAIS A SEREM PRODUZIDOS
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Indo no mesmo sentido das ações apresentadas nesta proposta, a sugestão de materiais,

detalhados abaixo, segue o mesmo foco que visa o alcance dos resultados esperados apontados

na Estratégia de Comunicação.

Nova área de Imprensa no site da Casa Civil: Espaço em que estarão todos os

materiais destinados à imprensa, tais como releases, notas, cronogramas, imagens, infográficos,

vídeos etc. Ali, também, estarão concentrados os contatos da Assessoria de Imprensa e demais

informações pertinentes a este público.

Cronograma de postagens nas redes sociais da Casa Civil: Guia de orientação para

posts que coadunem e retroalimentem a imprensa e outros públicos de interesse, e que

contemplem arealizaçáo das metas dos ODS, principalmente.

Podcasts e vídeos: Cronograma com roteiros de temas a serem explorados, a fim de

popularizar e ampliar o acesso às ações realizadas pela pasta. A periodicidade quinzenalpara

os podcasts e a semanalparaos vídeos poderão utilizar os motes de "A Casa Civil esta semana",

"A Casa Civil este mês", datando os materiais de forma que a audiência deseje acompanhar a

evolução. Estas ferramentas poderão ser produzidas utilizando a estrutura do Palácio dos

Bandeirantes. Quando houver participação de personagens e, diante da demanda sanitâria,

sempre que possível estes deverão participar remotamenl"e. Estes ttteios taurbéur poderão

explorar histórias de pessoas impactadas pelas ações e metas dos ODS, a fim de que aumente a

percepção de atuação da pasta.

Banco de histórias: um inventário de regiões/comunidades e seus respectivos

moradores que tiveram as suas vidas transformadas pelos ODS. Aqui valerâ a inclusão de

vídeos, áudios (para serem utilizados em podcasts), textos e imagens com histórias de

personagens reais que, eventualmente, poderão compor pautas jornalísticas regionais. Sempre

que possível, essas histórias deverão estar no cronograma de postagens das redes sociais,

corroborando com a manutenção positiva da imagem da pasta, bem como compartilhadas

também nas redes sociais do Governo.

Guia de posts para relacionamento com os influenciadores locais nas comunidades

impactadas: Envio de materiais pertinentes às regiões de cada influenciador, tais como as

histórias de personagens, ações locais, novidades etc.

Banco de Imagens: Drive com imagens que sustentarão divulgações e posts de ações

diversas em redes sociais e junto à imprensa, bem como alimentar conteúdo de grupos no

WhatsApp e Telegram.
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Boletim do "Desenvolvimento Sustentável": criação de boletim a ser enviado para a

imprensa, periodicidade mensal, com informações gerais das implementações das metas dos

ODS. Nas regiões abrangidas pelas ações, o Boletim também será enviado para influenciadores,

jornais da comunidade e moradores cadastrados no grupo de WhatsApp. As informações serão

compartilhadas de forma transparente, com foco na valorizaçáo do ser humano e suas histórias,

se valendo de infográficos para mostrar visualmente os benefícios e resultados previstos.

Matriz de pautas: Identificação de pautas de interesse acerca dos programas e ações

que permeiam as metas dos ODS que possam ser trabalhadas e divulgadas proativamente na

imprensa, que contribuam para manter a exposição positiva da pasta na mídia (sugestão de uma

pauta por mês, por exemplo), incluindo os diferentes tipos de mídia e veículos.

Releases e notas on-line: Produção de releases e notas aceÍca dos programas e ações

inerentes às metas dos ODS do Programa, e que estarão na Área de Imprensa do site da Casa

Civil, aumentando o acesso e a facilidade na obtenção de outros materiais complementares, tais

como vídeos, áudios, imagens ou outros textos.

Manual de Prevenção e Gestão de Crises: Criação de Manual de Crises que possam

estar ligadas às metas dos ODS e outros eventuais programas. O material inclui orientações

para a preparação de porta-vozes do governo do Estado em todas as fases da gestão da crise -
antes, durante e depois - cujos materiais poderão ser compartilhados por aplicativos de

mensagens, como WhatsApp ou Telegram para acesso rápido e fácil consulta. Algumas das

ações que serão parte do Programa de Prevenção e Controle de Crises do Programa são:

- Mapeamento de riscos e temas sensíveis relacionados aos ODS;

- Mapeamento de públicos que podem vir impactar a Pasta no que diz respeito a

implementação de metas;

- Estruturação de comitês de crise tanto na Capital como por regiões do estado com

definição de responsabilidades de cada participante;

- Definição de fluxograma de processos para atuação durante as crises;

- Definição e preparação de porta-vozes para situações de crise;

- Definição de materiais base (Perguntas e Respostas, talking points efact sheet),

que serão complementados de acordo com cada situação;

- Definição de modelos de plano de comunicação por graus de gravidade (alto,

médio e baixo);

- Elaboração de um Manual de Crise com acesso impresso e digital.
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- Cumprimento do fluxograma de crise pré-definido e constante no Manual de

Crise;

- Acionamento imediato do Comitê de Crise pré-estabelecido;

- Implantação do plano de comunicação adequado à gravidade da situação:

o Montagem de uma sala de comando, se necessário;

o Redação de posicionamentos e outros comunicados;

o Preparação de porta-voz(es) para a crise em andamento;

o Atendimento a todas as demandas recebidas;

o Monitoramento constante da situação na mídia e redes sociais;

o Reavaliação diária da estratégia de acordo com a evolução da situação.

- Avaliação da estratégia adotada durante a crise e dos resultados obtidos;

- Continuidade no monitoramento do tema na mídia e redes sociais pelo tempo

necessário para que o controle esteja estabelecido;

- Avaliação do impacto da crise na imagem do govemo do Estado de São Paulo, e

da pasta da Casa Civil;

- Elaboração de um plano de comunicação com foco no fortalecimento da imagem

da Casa Civil.

Relatórios de controle e KPIs: Produção de relatórios semanais de atividades, mensais

de resultados e especiais em cada fnalização de implantação das ações relacionadas às metas

dos ODS em cada comunidadehegiáo. A satisfação com os resultados obtidos será determinada

apartir de KPIs previamente definidos com a Unidade de Comunicaçáo, como, por exemplo, a

quantidade de matérias positivas sobre o tema, a baixa frequência ou ausência de inserções

negativas, a abordagem de um tema sensível de forma positiva, o alcance de determinada

localidadeetc. ( -,
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SUBQUESITO 5. OPORTUNIDADE DE MIDIA POSITIVA

Casa Civil auxilia a promoção do Desenvolvimento Sustentável do Estado e das pessoas

Como está dentre os atributos da Casa Civil a função de articular ativamente para que

todos os programas, projetos e ações do Governo do Estado sejam implementados e atinjam

seus referidos objetivos, sejam eles em quais áreas forem, a pasta cria, portanto, ilhas de

oportunidades que visam transformar vidas. Cria também a instalação e a manutenção de todo

o Desenvolvimento Sustentável planejado pata o Estado, oferecendo mais qualidade de vida e

condições de crescimento para a população. E, embarcada nisto, existe a possibilidade de

ampliar e popularizar cada ação (que venha de encontro com os Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável) por meio da divulgação dos impactos positivos diretos e indiretos em cada região

tocada pelas metas em andamento, tangenciando a vida de muitas pessoas, inúmeras

comunidades e, quiçá, setores da sociedade civil. Esta é a grande oportunidade para trabalhar a

imagem e a reputação da pasta, levando ao público em geral as suas respectivas proposições.

E, ainda,mais uma maneira de estender o conceito de cidadania àqueles que ainda não tem isto

totalmente claro em si. E é por meio de história reais, de gente tocada por resultados e

mudanças, e daqueles que trabalham internamente na pasta para tomar real cada integração,

que geraremos o reconhecimento e o engajamento em torno das ações da Casa Civil. As

histórias identificadas podem ser utilizadas para dar peso e voz nas divulgações em diferentes

plataformas: na mídia, em pautas para TVs, rádios e jornais regionais, e em postagens nas redes

sociais, onde é possível também a produção e divulgação de séries especiais de podcasts e/ou

vídeos. Os temas precisam perrnear sempre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável,

de acordo com a agenda da ONU para este compromisso mundial . Hâ a possibilidade de criar

"seletivas de imprensa", elencando os principais veículos dos segmentos tocados pelas metas a

fim de diversificar resultados e abranger áreas. Com um veículo da grande imprensa é possível

ainda organizar uma pauta especial em que o jomalista possa acompanhar todo o processo de

implantação e entrega de algumas das metas, se valendo de histórias e personagens do Banco

de Histórias.

Elaboração de Programas do PPA 2020-2023

Os ODS fazem parte dos programas do Planejamento Plurianual do triênio 2020-2023

do ordenamento jurídico respectivo em seu Art7",parâgrafo único com o seguinte texto "... A

elaboração dos programas do PP/. 202012023 deverá estar alinhada aos compromissos

estabelecidos pela "Agenda 2030: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", firmada pela
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República Federativa do Brasil junto à Organizaçáo das Nações Unidas, e que tem o Governo

do Estado de São Paulo como signatário indireto......".

Sendo assim, a estratégia para a congruência do PPA 2020-2023 com os ODS e suas

metas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é o acompanhamento de suas

realizações com ferramentas para a melhoria constante do aprimoramento do diálogo e

monitoramento periódico, com informações métricas sobre ações governamentais da Agenda

2030 paulista. Do total de 111 programas do Plano Plurianual PPA2020-2023,106 deles, mais

de 90Yo, estão correlacionados aos ODS. Em média, hâ 11 programas do PPA 2020-2023

correlacionados a cada ODS. (Fonte: Apresentação Secretaria da Fazenda e Planejamento -
Comissão - 07/10/2019)

Vamos levantar dados que mostrem diretamente a melhoria de vida de pessoas já

beneficiadas por tantos projetos, relacionando o impacto no desenvolvimento sustentável das

comunidades e setores atingidos como forma de gerar pautas positivas paraapasta, que venham

compor com a atuação do Governo do Estado com foco no desenvolvimento sustentável e na

valorizaçáo do ser humano.

Compartilhamento de Boas Práticas em Programas e Projetos

Dentro dos Objetivos Estratégicos da pasta frente à Agenda 203", estão programas e

ações. O primeiro deles versa sobre Educação de Qualidade, inclusiva e Transformadora,

buscando o Desenvolvimento Pleno e, com ele, está relacionado o Programa de Restauro e

Ampliação do Museu do lpiranga. Isso dá à Pasta uma aberturaparaangariar o reconhecimento

de sua atuação ostensiva a fim de para gerar novas oportunidades de exposição positiva e de

relacionamento com seus públicos com foco na disseminação das boas práticas implementadas,

apoiada nos bons resultados obtidos, tais como o Cronograma presente no site do Museu, que

alia cada e|apa ao status atual. Além de sugestões de pauta que penneariam os esforços da Casa

Civil no sentido de manter a realizaçáo de todas esses projetos, e que poderiam vir gerar

entrevistas exclusivas do secretário com tal foco, Outros exemplos de possibilidades que se

abrem são a identificação de oportunidades de participação dos porta-vozes como palestrantes

em eventos estratégicos; a promoção de workshops para jornalistas visando o compartilhamento

de cases e o aprofundamento no entendimento da imprensa no assunto; a liderança de debates

sobre o tema em instituições de interesse; a publicação de artigos em veículos da grande

imprensa, a parceria com o meio acadêmico para referências em teses de pesquisas e ações

especiais de comunicaçáo na mídia e nas redes sociais durante a implementação em novas

tb

obras, com resgate de todo o sucesso do Programa atê entã"o
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SUBQUESITO 6. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS À IMAGEM

Pouca Comunicação de Resultados

A ausência de atuação proativa junto à imprensa cria possíveis pontos de sensibilidade

que podem vir gerar ecos em torno da atuação da pasta e que, por isso, necessitam de esforços

e, por conseguinte, monitoramento para evitar a geração de crises não apenas para a imagem da

pasta, mas do Governo do Estado como um todo. Entre os pontos estão: a frequente

instabilidade da ârea de notícias do site da Casa Civil, que deveria abastecer os internautas

interessados nas ações e Agendas; a ausência de uma fueade imprensa; ausência de cronograma

relacionado às ações e o status de cada uma. Além disso, há o indicativo de URL não segura.

Esses detalhes podem ganhar a atenção da mídia e das redes sociais, tangenciando uma

possível falta de transparência da pasta. Para lidar com tais situações, a Casa Civil precisa

manter uma comunicação assertiva e direta, revertendo o fato com a implantação de uma nova

comunicação que crie nichos para divulgações positivas evitando, assim, a permanência, dos

pontos sensíveis. Para garuntir tal abordagem daparte da Comunicação, é fundamental a criação

de um roteiro com ações proativas que levem a prevenção e gestão de crises, mapeando todas

as situações sensíveis passíveis de falhas, visando o menor impacto possível na imagem para

os públicos. O treinamento dos porta-vozes com esse foco também é imprescindível. O

envolvimento da equipe de assessoria de imprensa deve acontecer desde o início de instalação

do plano, permitindo o acompanhamento da evolução dos pontos previamente mapeados e a

identificação de outros específicos de cada situação.

Ausência de Dados Correlacionados às Metas dos ODS

No site da Casa Civil constam todos os ODS e suas metas separadas por temas, que se

encaixam nos pilares do Desenvolvimento Sustentável. No entanto, não há um só cronograma

ou agenda ou status que possa vir a ser utilizado - seja pela imprensa, seja pelos cidadãos -
para que se verifique ou acompanhe o andamento darealização das metas. Como se trata de um

compromisso global, com agenda a ser entregue em 2030, é fundamental que o Estado de São

Paulo mantenha a transparência na aplicação e integração das ações. No entanto, outras

secretarias anunciam ações e publicam notícias relacionadas aos ODS que coadunam com o

combate à pandemia do novo coronavírus ou atreladas ao projeto do Novo Rio Pinheiros

(conforme mostrado na pesquisa exclusiva do monitoramento da mídia e das redes sociais,

(i

presente no Raciocínio Básico)
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Sendo assim, é de real importância que a pasta passe a abordar o assunto da forma mais

transparente possível, destacando os pontos que possam fortalecer o comprometimento da Casa

Civil com fatores que promovam o desenvolvimento humano, mostrando as atitudes que foram

tomadas em relação às metas da Agenda 2030 da ONU, bem como números que evidenciem o

sucesso da efetivação dos ODS, mesmo que através de outras pastas, mas que ressaltem, ainda

assim, a articulaçã"o e a presença da Casa Civil na divulgação de pautas positivas.

Enfraquecimento da imagem por desconhecimento do público

Durante a imersão realizada para a produção da proposta não encontramos citações

diretas à Casa Civil e sua atuação junto ù realizaçã"o e implementação das metas dos ODS, ou

de articulações no sentido de promoção do Desenvolvimento Sustentável em projetos como o

do Novo Rio Pinheiros. Tal ausência acontece porque não há um olhar mais estratégico que

possa vir brilhar o nome da pasta como ocorrem, em geral, com menções as outras Secretarias

vinculadas à Agenda 2030 e ao Govemo. Sendo assim, a pasta precisa se posicionar e trazer

mais protagonismo para si se quiser ter o reconhecimento pelos públicos da amplitude e força

de sua attaçáo, por meio da proposição de divulgações integradas com os órgãos vinculados e

a adoção de um planejamento consistente de ações junto à mídia que contribvampara ampliar

o conhecimento da população açerca da Casa Civil em si.
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BLOG DO TONINHO/ WEB: Ed Thomas

JORNAL DA CIDADE/ BAURU: Doria estende quarentena até fevereiro

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio:O I Intemet:3 Impresso:2 | Total: 5

p Medidas Restritivas no Período da Pandemia
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QUESITO 2. ANÁLISE DIÁRIA DE IMAGEM

Análise:

O primeiro dia do ano inicia com poucas matérias sobre as medidas restritivas do

Governo do Estado de São Paulo na mídia, totalizando apenas cinco menções. Entre as notícias

de relevância, está a chamada no alto da capa do Jornal da Cidade, de Bauru, que informa que

o govemador João Doria ampliou o pÍazo de quarentena devido ao aumento dos casos de Covid

no Estado. O texto é acompanhado de foto do governador, usando máscara.

Tanto a chamada quanto a reportagem foram positivas para imagem do governo de

Estado ao repetir, nos subtítulos, legenda e texto, que a medida se justificava pelo aumento de

casos de Covid. Outro ponto favorável foi a afirmação que o Governo do Estado de São Paulo

destinou R$ 4,160 bilhões para medidas de combate ao coronavírus. A matéria não incluiu

fontes divergentes. No texto, foi citado o procurador-geral de Justiça, Mario Samrbbo, que

expediu recomendação aos prefeitos para que sigam a determinação do governo, o que reforça

o posicionamento do governador.

Já o blog do Toninho, que cobre a região de Presidente Prudente e possui cerca de 200

mil acessos por mês, informou que o novo prefeito da cidade, Ed Thomas (PSB), anunciou a

anulação do decreto municipal que seguia a determinação estadual do governador João Doria e
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impunha medidas restritivas para o funcionamento das atividades econômicas na cidade. A

notícia é negativa paraaimagem do governo ao mostrar que o novo prefeito não pretende seguir

o alinhamento com o Estado. O novo prefeito pode causar futuros problemas no combate a

propagação do vírus e precisa ser monitorado pela assessoria.

Outros veículos locais, ao comentar as posses de prefeitos, mencionaram o decreto de

quarentena do Estado, em tom neutro.

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

as medidas preventivas adotadas e os motivos de extensão da quarentena. Faze.l um recorte

de todo o estado, mostrando estatísticas, de antes e depois das medidas de restrição,

principalmente em cidades que os prefeitos forem contrários ao decreto estadual. Continuar

a monitorar menções na imprensa dos novos prefeitos contrários às medidas preventivas.

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

Governo do Estado pelos novos prefeitos que estão tomando posse.

PONTOS POSITIVOS: A decisão de aumento do período da quarentena foi devidamente

explicada, com estatísticas, investimento e com o parecer do procurador-geral de Justiça,

Mario Samrbbo.
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Análise:

Neste segundo dia de janeiro, ainda repercute a posse dos novos prefeitos no interior do

Estado. Destaca-se a entrevista do prefeito do Guarujá, Valter Suman, à Rádio Bandeirantes,

sobre o Plano SP, que terá nova reunião. O prefeito salientou que, por ser médico, irâ tomar

todos os cuidados na questão da preservação da vida humana. Mesmo o repórter pressionando

para o prefeito opinar sobre possível decreto para que todas as cidades entrem na fase vermelha,

Suman náo fez críticas à política do Governo do Estado na entrevista. A matêria foi positiva

para a imagem do governo estadual.

Já o Jornal de Piracicaba noticiou que, no fim da tarde de ontem, um ato reuniu / /
comerciantes no centro da cidade e, na semana passada, aconteceu uma carreata. Segund " /I4{
jornal, após manifestações, o Governo do Estado de São Paulo deve anunciar amanhã revisão

das medidas restritivas. Em nota, o Governo do Estado informou que mantém canal aberto com

todos os setores da economia e representantes de associações.

(

O DIÁRIO DE MOGVWEB: Apesar de fase vermelha, lojas estão abertas no Centro de Mogi

das Cruzes

JORNAL DE PIRACICABA / PIRACICABA: Estado deve anunciar amanhã revisão das

medidas restritivas

nÁotO BANDEIRANTES 840 AM / SÃO PAULO: Entrevista com o prefeito do Guarujá,

Valter Suman

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 1 | Rádio:1 I
Internet:1 | Impressos: 2 Total: 5

p Medidas Restritivas no Período da Pandemia

Unidade de Comunicação
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"O diálogo é constante e o Estado reconhece a gravidade da crise econômica global e

os impactos no setor. Até o momento, já desembolsou quase R$ 2 bilhões de crédito pela

Desenvolve SP, Banco do Povo e Sebrae para auxiliar empreendedores a atravessarem a crise.

Desse total, cerca de 1,2 bilhão foi em giro e 600 milhões na forma de standstill, ou seja, na

paralisação das parcelas nos empréstimos de clientes contratados antes da crise. Ressalta, ainda,

que está estudando novas linhas de crédito para ajudar os setores mais afetados pela pandemia".

O tom da matéria foi neutro ao equilibrar os pontos de vistas dos comerciantes e do Governo.

As estatísticas de taxas de ocupação de UTIs fecharam o texto, favorecendo os argumentos de

restrição.

O Diário de Mogi das Cruzes informou que mesmo com a cidade na fase vermelha do

Plano São Paulo, algumas lojas do centro estavam com as portas abertas na manhã de sábado.

A maioria dos estabelecimentos obedeceu à lei e se manteve fechada, mas o mesmo não foi

feito por alguns comerciantes. Apesar disso, amatériafoi neutra para a imagem do Governo do

Estado.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de fácil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Preparar mensagens-chave, Q&A e fact-checking de possíveis mentiras que poderão circular

em redes sociais. Esse material precisa ser divulgado para imprensa logo após a reunião do

Plano SP.

RISCOS DE IMAGEM: Após a nova reunião do Plano SP, poderá haver manifestações

contrárias nas cidades e críticas dos prefeitos;

pONTOS POSITIVOS: As declarações do prefeito do Guarujá e a nota publicada do

Governo do Estado com investimento em programa de crédito. Também a posição de diálogo

com empresários e comerciantes.
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Análise:

Poucas matérias na imprensa neste domingo, dia 03/01. Apenas citações em veículos de

Limeira e Indaiatuba sobre o fîm das medidas restritivas, que deixaram o estado de São Paulo

na chamada fase vermelha. Na segunda, dia 4, as cidades voltam à fase amarela. As matérias

não apresentaram críticas ao Governo do Estado e as menções foram positivas.

A reportagem mais aprofundada foi a do Jornal Imparcial, de Presidente Prudente, que

explicou os direitos da política de trocas de compras durante o Natal, já que as lojas ficaram

fechadas por alguns dias. "O comércio de Presidente Prudente abriu até a véspera do Natal, no

entanto, com o fechamento das lojas por conta do recuo do DRS-I1 (Departamento Regional

de Saúde) para a fase vermelha do Plano São Paulo, surgem dúvidas sobre como ftca a política

de troca dos presentes", destacou o veículo. A matéria explicou que a restrição de

funcionamento se deve a contenção da transmissão da Covid.

#
e'3

O IMPARCIAL / PRESIDENTE PRUDENTE: Comércio na fase vermelha: como ftca a

política de troca?

Destaque do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio: 0 
I

lnternet:l I Impresso: 3 Total:4

p
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de facil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Preparar mensagens-chave, Q&A e fact-checking de possíveis mentiras que poderão circular

em redes sociais. Esse material precisa ser divulgado para imprensa logo após a reunião do

Plano São Paulo.

RISCOS DE IMAGEM: Apenas para ficar no radar, após a nova reunião do Plano São

Paulo prevista para a semana, poderá haver manifestações de comerciantes e críticas dos

prefeitos;

PONTOS POSITIVOS: Foi explicado o retorno para a fase amarela e que as medidas de

restrição no período de festa de fim de ano foram para evitar a transmissão do vírus;

d
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nÁoIO BANDEIRANTES 840 AM / SÃO PAULO: Possível aumento nas restrições da

quarentena preocupa a cidade de São Paulo que está vivendo do turismo

CNN BRASIL ONLINE/WEB: São Paulo volta à fase amarela nesta segunda-feira (4)

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: I Rádio:1 
I

Internet:6 | Impresso: 0 Total:7

p
Medidas Restritivas no Período da Pandemia

Unidade de Comunicação
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Análise:

O foco da imprensa, nesta segunda-feira, é, a comunicação da volta da fase amarela,

menos em Presidente Prudente por conta de alta de ocupação nos leitos de UTI, acima de 80%.

Essa fase amarela vai durar até o dia 7 de janeiro, quando o Governo do Estado poderá

novas medidas.

O site da CNN Brasil disponibilizou reportagem de TV que explica o que mudou com

o retorno da cidade de São Paulo à fase amarela. O conteúdo da matéria foi informativo e

detalhou como será o funcionamento do comércio, sem danos pana a imagem do Govemo do

Estado.

Entretanto, uma reportagem da Rádio Bandeirantes levantou críticas sobre as medidas

restritivas. A prefeita da Praia Grande, Raquel Chini, foi ouvida e reclamou sobre o aumento

de restrições no fim de ano, que foi comunicada em cima da hora quando muitas pessoas já

tinham viagem programada. Ela pede mais previsibilidade ao governo do Estado. "O carnaval

vai chegar e o Carnaval a gente sabe quando ocorre. Não é uma coisa que vai cer do
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nada, então o Governo de Estado tem que antecipar e não tomar as medidas em cima da hora",

disse Raquel Chini. A entrevista foi negativapara a imagem do Govemo do Estado.

AçOES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de fácil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Preparar mensagens-chave, Q&A e fact-checking de possíveis mentiras que poderão circular

em redes sociais. Esse material precisa ser divulgado para imprensa logo após a reunião do

Plano SP.

RISCOS DE IMAGEM: Após a nova reunião do Plano SP, poderá haver manifestações

contrárias de comerciantes e críticas dos prefeitos, como no caso da prefeita de Praia Grande.

PONTOS POSITMS: As informações sobre como funciona cada fase que foram bem

explicadas pela imprensa, principalmente pela reportagem da CNN, que é um veículo com

maior alcance.
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nÁOtO CBN FM 90,5 lSÃO PAULO: Nova variante do coronavírus confirmada em São

Paulo

BOM DIA SP / TV GLOBO / SÃO PAULO: Secretária Estadual do desenvolvimento

Econômico,Patrícta Hellen fala sobre o retorno as aulas e do avanço da pandemia

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TY:2 | Rádio: 1l Internet: 1 Impresso:1 | Total: 5

.pMedidas Restritivas no Período da Pandemia

Unidade de Comunicação
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Análise:

O Bom Dia SP, da TV Globo, entrevistou, ao vivo, a secretária de Desenvolvimento

Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen. Ela informou que não há hipótese de não

ter o retorno às aulas. Segundo a secretária, há um consenso de retomo às aulas e um forte

incentivo inclusive por parte da Secretaria de Saúde. A matéria foi positiva para o Governo do

Estado. Patrícia Ellen explicou de forma bastante assertiva sobre o isolamento e que mais de

600 municípios estão cumprindo o Plano São Paulo. "Os números que nós tivemos, por

exemplo, dia 3 de janeiro, foi de 50% no estado, 5lYo na capital, foi o maior número desde

junho. Então é muito importante nós tetmos tido essa conquista do isolamento adicional da

população, porque isso nos ajudou também a ganhar um fôlego, nós vimos aí, acompanhei

vocês nas reportagens da manhã, com o aumento da ocupação de leitos."

Outro ponto bem explicado, durante a entrevista, foram os investimentos realizados pelo

Governo de Estado. "Liberamos quase R$ 300 milhões somente em microcrédito, mais de R$

1 bilhão também através de crédito para pequenos produtores na Desenvolve São
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Também liberamos créditos para inovação, o PIC da Fapesp, com R$ 116 milhões.

Conseguimos agora uma verba adicional, uma linha de crédito inédita do BID, para fomento à

inovação, com mais de... São 195 milhões de doses, mais de R$ I bilhão. Então estamos

trabalhando diariamente para criar esse acesso ao microcrédito". Patrícia Ellen informou se

não houve cumprimento dos protocolos e avanço da pandemia, sempre há a possibilidade de

aumento das medidas restritivas.

O Jornal da CBN destacou que ontem de manhã, foram quatro casos suspeitos da nova

variante de coronavírus identificada primeiramente no Reino Unido. Dois deles já tinham sido

descartados ao longo do dia veio a confirmação de que os outros dois casos foram con{irmados

em São Paulo pelo secretário estadual de Saúde de Estado, Jean Carlo Gorinchteyn, que foi

entrevistado pela reportagem. A matéria foi positiva para o Governo do Estado ao explicar as

ações tomadas e melhorias nas internações.

Editorial do jomal Diário do ABC disse que o retorno à fase amarela é uma

flexibilização das medidas que não deveria acontecer devido à quebra da barreira de 100 mil

pessoas diagnosticadas no Grande ABC, o que mostra que a contaminação continua alta. O

texto foi negativo paru a imagem do Govemo do Estado por criticar o abrandamento das

medidas e insinuar que o regresso seria feito por pressão dos comerciantes e empresários das

cidades da região.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de fácil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Preparar mensagens-chave, Q&A e fact-checking de possíveis mentiras que poderão circular

em redes sociais. Esse material precisa ser divulgado para imprensa logo após a reunião do

Plano SP.

RISCOS DE IMAGEM: Após a nova reunião do Plano SP, poderá haver manifestações

contrárias de comerciantes e críticas dos prefeitos.

PONTOS POSITMS: As informações sobre os resultados das medidas restritivas do

Plano São Paulo foram bem explicadas por ambos secretários tanto na TV Globo quanto na

rádio CBN, que comunicam com o grande público.

^')
D/- Ö



n

o Approach Comunicação lntegrada Ltda.
10.906.993/0001-19
Concorrência n" O3l2Q21
Un¡dade de Comunicação - CASA CIVIL

LIVE CNN BRASIL / CNN BRASIL / SÃO PAULO: Taxa de ocupação de leitos de UTI

cresce em São Paulo - Em entrevista o Secretário de saúde de São Paulo, Edson Aparecido

RADIO BANDNEWS FM 96,9 lSÄ.O PAULO: Entrevista com o secretário de Saúde do

Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 1l Rádio:11 Internet:2 | Impresso:3 Total:7

P-edidas Restritivas no Período da Pandemia
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Análise:

A rádio BandNews entrevistou o secretário de estado da Saúde do estado de São Paulo,

secretário Jean Gorinchteyn, que foi elogiado pelo apresentador por sempre atender os pedidos

de entrevistas. O secretário explicou, didaticamente, sobre o Plano São Paulo que é baseado em

índices de saúde. Ele mencionou o cronograma de vacinação que aguarda acerto burocrático

formal com a ANVISA, com relação à Coronavac, para que o processo de vacinação comece

de fato, no dia 25. Jean Gorinchteyn disse que haverá entre essas partes a divulgação do

percentual de eficácia da vacina, que está acima daquilo que é exigido tanto pela ANVISA,

quanto pela Organização Mundial de Saúde. Ainda informou que amanhã acontece uma

coletiva de imprensa coletiva, eue ocorrerá no Butantã, quando será comunicado esse

percentual para a população. A entrevista foi positivapaÍa a imagem do Govemo do Estado.

No CNN Live, foi debatida a questão da ocupação de leitos de UTI no Estado de São

Paulo. Em seguida, foi entrevistado o Secretário Municipal da Saúde de São Paulo, Edson

Aparecido, que relatou o cenário de ocupação na rede hospitalar da cidade. No momento, a fase

(i

Pa

Ð



n

o Approach Comunicação lntegrada Ltda.
10.906.993/0001-19
Concorrência n"O3l2O21
Unidade de Comunicaçào - CASA CIVIL

élaranja, mas o secretário acredita que após o dia 20 de janeiro haveráum número maiorde

infectados por conta das festas ocorridas no fim de ano. Edson Aparecido explicou também que

a cidade tem seringas e insumos para fazer as vacinações que estão sendo anunciadas pelo

Governo do Estado no dia de hoje. Amanhã haverá uma revisão do Plano São Paulo e a

prefeitura fará novas análises da situação junto com o Comitô de Contingência. A entrevista

não apresentou nenhuma witica, sendo positiva para o Governo do Estado.

AÇÕES DE COMUNICAÇAO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de fácil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Também preparar explicação sobre a porcentagem de eficárcia da vacina. Elaborar

mensagens-chave, Q&4, fact-checkings, infográficos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Após a reunião do Plano SP, poderá haver manifestações

contrárias de comerciantes e críticas dos prefeitos às medidas restritivas, além de

contestações sobre a eftcâcia da vacina.

PONTOS POSITIVOS: Divulgação do cronograma de vacinação taz esperança para a

população e mostra o comprometimento do Governo de Estado com a saúde das pessoas

fortalecendo a imagem da gestão.
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RADIO BANDNEWS FM 96,9 / SÃO PAULO: Entrevista com o Secretário de

Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vinholi

O ESTADO DE S.PAULO / SÄO PAULO: Doria diz que vai vacinar todo o Estado em202l

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio:21 Internet:3 | Impresso:2 Total:7

p
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Análise:

O Estado de S. Paulo divulgou declaração do govemador João Doria que se

comprometeu a vacinar toda a população do Estado de São Paulo em202I. A matéria não teve

destaque na capa do jornal, possivelmente por causa da longa reportagem sobre o ataque de

extremistas ao Congresso americano. Segundo o Estadão, o governador se reuniu ontem com

os prefeitos dos 645 municípios paulistas para apresentar o plano de imunização.

A matéria também informou que o governo estadual pressionou os prefeitos sobre

descumprimentos do Plano São Paulo. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco

Vinholi, disse que a desobediência terá consequências para os municípios. "Vamos priorizar

aqueles que seguem o Plano São Paulo. Aqueles que forem irresponsáveis irão para o fim da

fila nos atendimentos", afirmou. Mais tarde, Vinholi disse ao Estadão que a fala não se refere

à vacinação ou outras ações essenciais, mas 'ona construção de parcerias" com essas prefeituras

e afirmou que vão priorizar "gestões responsáveis". 'oEsperamos que essas exceções não mais

aconteçam", disse Doria. A reportagem foi positiva para a imagem do Governo do Estado.
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Na rádio BandNews, o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo,

Marco Vinholi, deu um panorama geral no que tange à ocupação de leitos de UTI, no sistema.

Foi descartado qualquer risco de falta de atendimento no Estado de São Paulo. Outro ponto

bastante discutido foi a declaraçáo do secretário sobre as cidades que desrespeitarem o Plano

SP poderão ir para o fim da fila. O apresentador da rádio chegou a comparar a declaração com

uma chantagem. Entretanto, Marco Vinholi explicou que a vida da população dessas cidades

corre risco e que o governo vaipriorizar e cobrar responsabilidade dos gestores. "São 404 novos

prefeitos que iniciam o seu mandato agora, no enfrentamento de uma pandemia, onde vidas

estão nas mãos de cada um deles. Portanto, nós vamos prioñzar o diálogo com novas parcerias

com o Govemo do Estado, com investimento em infraestrutura, com as regiões que tenham

probidade, que sejam responsáveis". A reunião do Plano SP foi reagendada para amanhã devido

à coletiva do Butantan.

AçÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de fácil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Também preparar explicação sobre a porcentagem de eficâcia da vacina. Elaborar

mensagens-chave, Q&4, fact-checkings, infográfi cos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes e críticas

dos prefeitos às medidas restritivas, além de contestações sobre a eficâcia da vacina.

PONTOS POSITMS: Divulgação do plano de imunização, do panorama sobre ocupação

dos leitos. Cobrança de responsabilidade dos prefeitos para aderir ao Plano São Paulo.
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Análise:

O governo de São Paulo colocou quatro regiões do Estado de São Paulo na fase laranja,

no plano de flexibilização, mas acabou liberando algumas atividades que antes estavam

proibidas nesse estágio. Presidente Prudente loi do vermelho para o laranja, mas outras três

regiões estavam na fase amarela, e agora voltam paraa fase laranja, tendo medidas restritivas

maiores. Em entrevista coletiva, o govemo estadual mostrou que mudaram os requisitos para

uma região mudar de fase. Esses critérios foram endurecidos segundo reportagem da rádio

BandNews, que entrevistou a secretária de Desenvolvimento Econômico do estado de São

Paulo, Patricia Ellen. "Na verdade, nós temos uma preocupação muito grande com o mês de

janeiro, se a ascendência se mantiver, o que nós temos é um cenário de retrocesso, e por isso

que as medidas estão sendo tomadas e houve essa revisão do plano. Antes das medidas

restritivas no final do ano nós havíamos acumulado quatro semanas de aumento expressivo de

intemações, tivemos aquela estabilizaçáo, e até uma leve redução. E agora nessa semana voltou

a aumentar. Se esse patamar de aumento se mantém, certamente nós teremos que aplicar

medidas mais restritivas", explicou. A entrevista foi positiva para a imagem do Govemo do

Estado.

ôb

RADIO BANDNEWS FM 96,9 lSÃO pAUfO: Entrevista com Patricia Ellen Da Silva,

Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo

Destaque do dia:

Matérias Auditadas:

TV:11 Rádio:21 Internet: 8 | Impresso: I I Total;I2
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AÇOES DE COMUNICAÇAO: Importante, nas entrevistas paraarádio e TV, o porta-voz

dar uma mensagem, para o ouvinte e telespectador, resumindo a mensagem-chave com

palavras de fácil entendimento para a população de pouca escolaridade. Por exemplo,

substituir "recrudescimento" por aumento de pessoas diagnosticadas com Coronavírus;
o'ascendência" por crescimento; "retroceder" por voltar. Também incluir um apelo mais

emocional para sensibllizar a população e criar empatia.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes e críticas

dos prefeitos às medidas restritivas, além de contestações sobre a eftcâcia da vacina.

PONTOS POSITMS: Explicações sobre os motivos das alterações no Plano São Paulo e

como irá funcionar.
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CNN 360 / CNN BRASIL / SÃO PAULO: São Paulo: Oito cidades paulistas vão ter medidas

mais restritivas

Destaque do dia:

Matérias Auditadas:

TV:11 Rádio: 0l Internet: 0 | Impresso:3 | Total: 4
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Análise:

O SPl, da TV Globo São Paulo, mostrou dados de aumento de casos e mortes por Covid

no Estado. O apresentador do telejomal mostrou as médias: 8.966 novos casos confirmados por

dia. Ele destacou que é um aumento de 600/o em relação a 14 dias atrás quando a média estava

em 5.606. Ele também mostrou a média de mortes: 179 por dia e 6lYo maior que há duas

semanas: 111. Logo após mostrar os números, o apresentador entrevistou o infectologista e

professor da Santa Casa de São Paulo, Dr. Marcos Aurélio Sáfadi.

O médico pontuou que, de fato, os números não deixam muitas dúvidas de que há um

aumento no número de casos de dezembro para cá. Ele disse que ftcafâcil compreender arazão

disso pois houve relaxamento por parte da população. O jornalista também perguntou como o

especialista via o afrouxamento da fase laranja do Plano São Paulo. Sáfadi disse que acha que

o governo está propondo uma adaptação às medidas e que essas iniciativas devem ser

controladas de maneira muito estreita. Sáfadi ainda enfatizou que, se as medidas de fiscalização

não forem bem-feitas, coffe o risco de não estar oferecendo obstáculos ao crescimento de casos
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de covid-19. Mesmo com essa ponderação, a entrevista foi positiva para a imagem do Governo

do Estado.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de fácil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Elaborar mensagens-chave, Q&4, fact-checkings, infográficos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes e críticas

dos prefeitos às medidas restritivas, além de contestações sobre a eficâcia da vacina.

PONTOS POSITIVOS: Divulgação do plano de imunização, do panorama sobre ocupação

dos leitos. Cobrança de responsabilidade dos prefeitos para aderir ao Plano São Paulo.
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O DIA DE MARÍLIA / MARÍLIA: Alvinlândia tem um paciente internado com covid e falta

de leitos preocupa

Destaque do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio:01 Internet: 0l Impresso: 1 Total: 1
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Análise:

Em entrevista para o jomal O Dia, a prefeita de Alvinlândia, Abigail Cateli Dias

(PSDB), disse que a situação de Marília, com 98o/o dos leitos ocupados, preocupa município

que teve uma crescente de casos suspeitos nos últimos dias. "Temos um paciente positivo

internado desde o dia29 de dezembro de 2020 e estamos hoje com um alto índice de suspeitos.

A situação é alarmante e a região poderá regredir para a fase Vermelha", destacou a prefeita. A

matéria foi neutra para a imagem do Governo do Estado.

RISCOS DE IMAGEM: O aumento de falta de leitos no Estado de S. Paulo.

PONTOS POSITIVOS: A própria prefeita informou que a cidade pode regredir para a fase

vermelha.
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha

levantamento de dados de contaminação e UTIs na região de Marília e cite medidas que

possam colaborar no atendimento de doentes e na gestão da crise.
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NÁPTO BAND VALE FM 102,9 / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: Entrevista ao ViVo com a

Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patricia Ellen

Destaque do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio: 1l Internet: I I Impresso: 0 | Total: 2
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Análise:

A rádio Band Vale entrevistou a secretária de Desenvolvimento Econômico do estado

de São Paulo, Patrícia Ellen. Ela analisou que o Estado de São Paulo está em retomada

econômica bastante expressiva, o PIB já volta a patamar acima de pré-pandemia, com uma

recuperação bastante acelerada. 'oTivemos, por outro lado, um desfio muito grande f,rscal, de

anecadação em São Paulo, o governador João Doria sempre se comprometeu a cumprir de um

lado a responsabilidade de garantir investimentos na sairde, educação e segurança, e por olltro,

a responsabilidade fiscal".

Patricia Ellen explicou se continuar com o crescimento de casos, em especial, e de

óbitos, a região do Vale corre risco de ter uma reclassificação pior. A região de Taubaté está no

limite e teve aumento também da ocupação de leitos, onde a região está com 70% de ocupação

de leitos, também no limite da margem na fase lararya. A entrevista foi positivaparaa reputação

do Governo do Estado.(
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AÇOES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de facil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Elaborar mensagens-chave, Q&4, fact-checkings, infográficos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes se

aumentar as restrições na região do Vale.

PONTOS POSITIVOS: Informações apresentadas sobre a retomada econômica bastante

expressiva no Estado de São Paulo. O PIB já volta a patamff acima de pré-pandemia, com

uma recuperação bastante acelerada.
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RADIO NOVA BRASIL 95,5 FM / ARAÇATUBA: Entrevista ao vivo com a Secretária de

Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patricia Ellen

Destaque do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio 1 Internet:11 Impresso:0 | Total.: 2
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Análise:

Em entrevista à rádio Band Vale, a secretária de Desenvolvimento Econômico do estado

de São Paulo, Patrícia Ellen, fez um pedido paîa a população e prefeitos da região, para que

juntos possam fazer uma gestão de forma coletiva, um esforço adicional. De fato, os números

na região de Araçatuba pioraram bastante. "Nós tivemos em todo o estado uma piora muito

grande nesta semana, mas em Araçatuba, especificamente, nessa última semana nós tivemos

um aumento de mais de 50o/o nas internações, e o número de casos quase que dobrou. Então foi

realmente um dos maiores aumentos que nós registramos aqui em todo o estado. Já em

internações, o maior aumcnto quc nós rcgistramos no estado foi na região de Araçatuba. E se

essa situação continua dessa forma, nós teremos, infelizmente, uma nova reclassificação,

certamente com aplicação de mais medidas restritivas na região".

A secretaria analisou que o Estado de São Paulo está em retomada econômica bastante

expressiva, o PIB já voltou a patamar acima de pré-pandemia, com uma recuperação bastante

acelerada. "O governador João Doria está trabalhando no programa da retomada 21122,

liderado pelo secretário Henrique Meirelles, com a minha participação e de vários secretários.

Nós já fizemos, nos últimos dois meses, oito road shows internacionais para atração de
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investimentos", destacou a secretâria. A entrevista foi positiva para a reputação do Governo do

Estado.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de fácil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Elaborar mensagens-chave, Q&4, fact-checkings, infográficos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes se

aumentar as restrições em Araçatuba.

PONTOS POSITIVOS: Informações apresentadas sobre a retomada econômica bastante

expressiva no Estado de São Paulo. Medidas para a recuperação da economia e investimento

em saúde. Linguagem acessível e empatia.
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YAHOO! FINANÇAS / S.Ã.O PAULO: Com piora nos números da Covid-l9, São Paulo

antecipa em 3 semanas a reclassificação das regiões

JORNAL DA CLUBE 1" EDIÇÃO / TV BANDEIRANTES / RIBETRÃO pRETO: Mp cobra

da Diretoria regional de saúde de Ribeirão Preto para abertura de mais leitos

Destaque do dia:

Matérias Auditadas:

TV:11 Rádio: 0l Internet: 3l Impresso:2 | Total:6
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Análise:

O Jornal da Clube, da TV Bandeirantes, reportou que os riscos de colapso do sistema

assistencial e os elevados índices de ocupação de leitos podem causar prejuízos a Ribeirão Preto

e região. Atê a manhã desta terça-feira, a ocupação de leitos de UTI exclusivos para Covid

estava em 88% e 116 quartos de tratamento intensivo públicos e privados, bem longe dos 240

que a cidade chegou ater lâ no pico da pandemia em julho.

Os atuais números poderiam colocar a cidade na fase vermelha do Plano São Paulo se a

ocupação de UTIs superar 80Yo na próxima reavaliação do estado que deve acontecer no início

de fevereiro. Segundo a reportagem, o govemador João Dória decidiu antecipar a atualização

do plano que iria acontecer em cinco de fevereiro. Agora acontecerá depois de amanhã. A

informação foi positiva diante do aumento de casos.

O portal Yahoo Notícias também divulgou que o Governo de São Paulo decidiu

antecipar em 2l dias a reclassiflrcação das regiões dentro do Plano São Paulo, programa que

d
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determina as regras de funcionamento de serviços e comércios durante a pandemia do novo

coronavírus. "A situação é uma situação que sabíamos que era preocupante (...). Desde

novembro já assistíamos a um crescimento progressivo de casos, internações e óbitos

praticamente em todo o estado. Tínhamos uma grande preocupação com as aglomerações de

fim de ano. E agora, nesses últimos dias, observamos que continuamos com essa tendência (de

aumento) e seria necessário antecipar a classificação anunciada na sexta-feira para algumas

regiões do estado", explicou Paulo Menezes, coordenador de Centro de Contingência. A notícia

foi positiva para a imagem do Governo do Estado.

O site da rádio Jovem Pan reportou que são semelhantes aos registrados em agosto,

quando o Estado enfrentava o primeiro pico na pandemia. Atualmente, a ocupação de leitos no

Estado é de 66,3Yo e na Região Metropolitana, 67,7o/o. Ainda faltam três dias para ftnalizar a

semana epidemiológica, que termina neste sábado, 16. Hoje, 90%o do Estado continua na Fase

3 - Amarela do Plano e I0o/o na Fase 2 -Laranja. Na última atualizaçã,o, regrediram as regiões

de Marília, Presidente Prudente, Registro e Sorocaba. A informação foi neutra.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de facil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Elaborar mensagens-chave, Q&4, fact-checkings, infográficos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes com a

nova reclassificação.

PONTOS POSITIVOS: Divulgação de dados que explicam as ruzões que elevaram o

Governo do Estado antecipar as reclassificações das regiões.
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JORNAL IMPRENSA REGIONAL / OSASCO: Com piora nos números da Covid-19, São

Paulo antecipa em 3 semanas a reclassificação das regiões - Jornal Imprensa Regional

JORNAL DA MANHÃ t UAnÍLIA: Diferente de Mar lia que libera, cidades da região

endurecem leis para prevenir Covid

Destaque do dia:

Matérias Auditadas:
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Análise:

Com destaque na capa, o Jomal da Manhã, de Marília divulgou que, ao contrário da

Prefeitura do município que decidiu não seguir à risca o Plano São Paulo e permitiu o

funcionamento de bares, prefeitos de cidades da região adotaram medidas mais rígidas para

evitar aglomerações e frear o aumento do contágio pelo coronavírus. Em Ourinhos o prefeito

decidiu colocar a cidade na fase vermelha (a mais restritiva) por sete dias, diante do aumento

dos casos, das mortes e da taxa de ocupação de leitos. Na última reunião com prefeitos na

semana passada, o governador João Doria reiterou a necessidade de os gestores municipais

seguirem o Plano São Paulo e disse que aqueles que não cumprissem o decreto, seriam

colocados no fìnal da fila na distribuição da vacina. A reportagem foi positiva para a imagem

do Governo do Estado.

O site Imprensa Regional, de Osasco, replicou reportagem do Yahoo, que informou que

o governo de São Paulo decidiu antecipar em 21 dias a reclassificação das regiões dentro do

Plano São Paulo, programa que determina as regras de funcionamento de serviços e comércios
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durante a pandemia do novo coronavírus. A expectativa é que haja regressão das regiões e

endurecimento da quarentena.

Na coletiva desta quarta-feira (13), o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn,

destacou que a atual situação da pandemia é semelhante ao que o estado vivenciou em agosto

de 2020, quando ainda enfrentava reflexos do pico da primeira onda.

"Estamos com uma média móvel de 1,6 mil novos casos por dia. São números

semelhantes ao mês de agosto, quando ainda estávamos no pico da pandemia. No estado de São

Paulo, ataxa de lotação das UTIs é de66,30/o, e de 67,70/0, na Grande São Paulo. É preciso

lembrar que, no final de novembro, essas taxas estavam em 47Yo nos dois cenários", destacou

Gorinchteyn. A notícia foi positivapara a imagem do Governo do Estado.

AÇÕES DE COMUNICAÇAO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de fácil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Elaborar mensagens-chave, Q&4, fact-checkings, infográficos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes com a

nova reclassificação.

PONTOS POSITIVOS: Divulgação de dados que explicam as razões que elevaram o

Governo do Estado antecipar as reclassificações das regiões.
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BOM DIA BRASIL / TV GLOBO / SÃO PAULO: Governo de SP deve endurecer medidas

no estado

CNN 360 / CNN BRASIL / SÃO PAULO: São Paulo: Oito cidades paulistas vão ter medidas

mais restritivas

HORA NEV/S / RECORD NEWS / S,Ã.O PAULO: Quarentena fica mais figidaem São Paulo

- João Doria fala sobre o Plano SP

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:51 Rádio:11 Internet:18 | Impresso:0 Total:24

p
Medidas Restritivas no Período da Pandemia

Unidade de Comunicação
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Análise:

A imprensa, regional e nacional, repercutiu a coletiva de imprensa do Plano São Paulo,

totalizando 24 menções em reportagens nesta sexta-feira. Oito regiões do interior do Estado de

São Paulo entraram na fase mais restritiva do plano São Paulo e as novas medidas passam a

valer a partir da próxima segunda-feira ( 18).

A TV Record fez link ao vivo, durante 30 minutos, exibindo o discurso do govemador

João Doria que destacou que São Paulo não protela medidas, São Paulo age. O governador disse

ainda que as vacinas estão prontas para serem usadas e que aguardam a liberação da Anvisa.

Ele fez críticas duras ao governo federal e mostrou solidariedade a população do Amazonas.

No CNN 360, da TV CNN, o govemador João Doria disse que as medidas são para

evitar a superlotação de hospitais e Unidades de Terapia Intensiva e, consequentemente, afalta

de atendimento médico necessário para proteger vidas. A âncora do jornal Daniela Lima

ñ
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informou que a Prefeitura de São Paulo espera uma pressão muito forte sobre o sistema

hospitalar público a partir do dia 20 a 25 de janeiro. Segundo ela, atualmente a ocupação de

leitos em UTI é de 62%o, no entanto, os leitos de enfermarias já estão pressionados.

O Bom Dia Brasil também fez passagem ao vivo, informando quais regiões mudaram

de fase em São Paulo. O jornal disse que o rápido crescimento do número de casos fez o

Governo do Estado antecipar mudanças no plano de contenção da pandemia.

As reportagens de TV foram todas positivas para a imagem do Governo de Estado.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de fácil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Elaborar mensagens-chave, Q&4, fact-checkings, infográficos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes com a

nova reclassificação de regiões.

PONTOS POSITIVOS: Grande cobertura em telejornais, destacando os 30 minutos de

veiculação do discurso do governador João Doria, que foi contundente ao mostrar o trabalho

do governo estadual e o Plano São Paulo.
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nÁptO JOVEM PAN 620 AM / SÃO PAULO: Sete regiões do estado de São Paulo foram

reclassificados para a fase laranja do plano de reabertura gradual

G1 / NACIONAL: Mil mortes em Ribeirão Preto: Especialistas analisam evolução da Covid-

19 na cidade

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:01 Rádio:31 Internet:lO I Impresso:4 | Total: 17

p
Medidas Restritivas no Período da Pandemia

ESTADO Unidade de Comunicação
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Análise:

O portal Gl reporta que, após a confirmação do primeiro óbito por Covid-l9 em

Ribeirão Preto (SP), hâ297 dias, a cidade ultrapassou, na sexta-feira (15), as mil mortes por

complicações da doença, chegando aos i.005 óbitos. A informação está no boletim

epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. "Existem sempre alguns fatores que estão

relacionados a um aumento da chance de as pessoas mofferem. No caso da Covid, são as

pessoas que têm as doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doença pulmonar crônica,

doença hepática crônica, doença neurológica e a idade. Obviamente, a idade é um fator de risco

muito grande para essa doença", diz o infectologista Benedito Lopes da Fonseca, infectologista

do Hospital das Clínicas e membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-l9 do governo de São

Paulo. A matéria foi neutra para a imagem do Governo de Estado.

A rádio Jovem Pan informou que, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento

Econômico do Estado de São Paulo, a grande São Paulo apresenta tendência de aumento diário
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de 0.5 pontos percentuais. A secretária da pasta, Patrícia Ellen, afirmou que não descarta a

reclassificação a qualquer momento. "Nós fizemos questão de mostrar a velocidade de

aceleração desta última semana, porque se mantiver esse crescimento a gente vai sim ter que

aplicar medidas mais restritivas", alertou. O secretário de saúde, Jean Gorinchteyn também

afirmou que a tendência de alta foi observada em novembro e o Governo respondeu com

medidas restritivas. A matéria da rádio foi positiva paru a imagem do Governo do Estado.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de facil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Elaborar mensagens-chave, Q&4, fact-checkings, infográficos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes com a

nova reclassificação de regiões.

PONTOS POSITMS: Explicações, baseadas em números de casos e ocupação de leitos,

ajudaram a comunicar as razões das medidas restritivas.
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O VALE ONLINE / SÄO JOSÉ DOS CAMPOS: Volta de São José à fase vermelha é a

decisão correta

Destaque do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio: 0l Internet: lllmpresso:0 | Total:1

p
Medidas Restritivas no Período da Pandemia

Unidade de Comunicação
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Análise:

Apenas uma menção neste domingo. Em editorial, a direção do jornal O Vale aponta

que, em meio à escalada recorde de casos e mortes provocadas pela Covid-l9, colocando uma

terrível tensão sobre o sistema de saúde, a decisão do govemo Felicio Ramuth (PSDB) de

determinar a regressão de São José dos Campos para a fase vermelha do Plano São Paulo é um

acerto do "Paço". Para o jornal, é um passo decisivo na tentativa de frear a segunda e

avassaladora onda de contágio. 'oPasso que deveria ser seguido, imediatamente, não somente

por Taubaté e Jacarei, segunda e terceira maiores cidades da ârea, mas por toda a RMVale",

defendeu o veículo. O editorial é positivo para a imagem do Governo do Estado ao defender as

medidas restritivas.

PONTOS POSITIVOS: Explicações didáticas que explicam a importâncias das medidas

restritivas pare a população.
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de fácil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Elaborar mensagens-chave, Q&4, fact-checkings, infográficos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes com a

nova reclassificação de regiões.
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Gl / NACIONAL: Mesmo com 15 novos leitos, Taubaté volta a atingir I00% de ocupação

em internações por Covid

Gl / NACIONAL: Taubaté divulga novo decreto com regras para toque de recolher

Destaque do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0 | Rádio: 1 | Internet:8 | Impresso:0 | Total: 9

p
Medidas Restritivas no Período da Pandemia
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Análise:

O Portal Gl noticiou que a Prefeitura de Taubaté divulgou as novas medidas restritivas

adotadas para conter o aumento do número de casos de Covid-l9 no município. Entre as

restrições, está o toque de recolher. Desde a última semana, quando o govemador João Dória

anunciou que todo o Vale do Paraíba regressaria à fase laranja do Plano São Paulo de

Contingência do Coronavírus, algumas cidades anunciaram que adotariam medidas mais

severas, como São José dos Campos e Cruzeiro. Taubaté optou por seguir a fase laranja, mas

com adaptações. A matéria foi neutra para a imagem do Governo do Estado.

Em outra matéria do G1, foi divulgado que, mesmo após ter inaugurado l5 novos leitos

para pacientes de Covid, Taubaté voltou a aÍingir 100% de ocupação nas vagas de intemação

para a doença, de acordo com o boletim divulgado pela prefeitura. Desde a última semana, a

cidade tem ocupadas todas as vagas para casos de coronavírus nos hospitais. Na fase laranja do

Plano São Paulo desde esta segunda-feira (18), a cidade anunciou na última semana que vai

passar a adotæ medidas mais restritivas do que o indicado pelo Governo de SP, com o objetivo

de conter o aumento no número de casos confirmados. Essa informação não foi positiva para
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a imagem do Governo de Estado por mostrar que a fase não correspondeu a situação real do

município, apesar de não ter sido feita nenhuma crítica direta ao govemo estadual.

AÇÕES DE COMUNICAÇ.{O: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de flícil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Elaborar mensagens-chave, Q&4, fact-checkings, infográfîcos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes com a

nova reclassificação de regiões.

PONTOS POSITIVOS: Explicações sobre as medidas restritivas para apopulação.
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JORNAT DA TRIBUNA 1" EDIÇ,ÄO ¡ TV GLOBO / SANTOS: Medidas resrritivas de

Santos

SPl / TV GLOBO / S.Ã.O PAULO: Taubaté reforça medidas restritivas

EXPRESSO CNN / CNN BRASIL / SÃO PAULO: Entrevista: Infectologista Júlio Croda

avaliavacinação contra a COVID-l9

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 5l Rádio:11 lnternet: 7 | Impresso:2 | Total:13

p
Medidas Restritivas no Período da Pandemia

Unidade de Comunicação

r|Ht
l!ËFr 19t01t2021

Análise:

No Expresso CNN, da TV CNN, o infectologista Júlio Croda disse, ao vivo, que só

medidas mais duras podem surtir efeitos, porque em São Paulo está com uma taxa de ocupação

de 70o/o, a maior média móvel desde o pior momento da pandemia. "Não tenham dúvida que,

em São Paulo na próxima semana vai ter que tomar uma medida mais drástica no sentido de

instituir mais regiões do estado na fase vermelha", alertou. A entrevista foi neutra para a

imagem do Govemo do Estado. O âncora do jornal SP1, da TV Globo, comentou que a cidade

de Taubaté está na fase laranja. A prefeitura decretou toque de recolher, das onze da noite até

às cinco horas da manhã. O comércio e restaurantes só podem abrir durante seis horas por dia

e com trinta por cento no máximo da capacidade. O consumo de bebida alcoólica está proibido

em vias públicas. A matéria foi neutra para o Govemo do Estado. O Jornal da Tribuna, da TV

d
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Globo, também explicou as medidas de restrições em Santos, com viés neutro para areputação

do Governo do Estado.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de facil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Elaborar mensagens-chave, Q&4, fact-checkings, infográficos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes com a

nova reclassificação de regiões.

PONTOS POSITIVOS: Cobertura dos telejornais com explicações sobre as medidas

restritivas e impactos.
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BALANÇO GERAL / RECORDTV / BAURU: Prorrogadas medidas restritivas em Santa

Cruzdo Rio Pardo

UoL NoTÍcIas - ÚrrwtRs NOTÍCIAS / SÃO PAULO: SP anuncia reclassificação de

fases para sexta; será a terceira em 15 dias

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 2 | Rádio:01 Internet: 10 j Impresso:0 Total: 12

p
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Análise:

O portal UOL destacou que o governo paulista confirmou hoje que fará uma nova

reclassificação do Plano São Paulo na sexta-feira, dia 22, quando regiões devem regredir da

fase amarela para alaranja. A attnlização das fases será a terceira em apenas 15 dias, algo

inédito no estado desde o início da pandemia. A reclassificação se justifica pelo agravamento

da covid-l9 em São Paulo, provocado principalmente pelas festas de fim de ano. Anteontem,

ao apresentar os dados da semana passada sobre a doença causada pelo novo coronavírus, o

secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, afîrmou que o período foi a pior semana da

pandemia no estado até agora. A matéria foi positiva paru a reputação do Governo do Estado.

O programa Balanço Geral, da Record TV de Bauru, explicou que a situação segue

complicada em Santa Cruz do Rio Pardo, porque a cidade apertou o cerco nas medidas

restritivas. O decreto agora tem validade até o dia 24 de janeiro, seguindo a fase vermelha do

Plano São Paulo, mas as restrições são muito mais duras e funcionam apenas os serviços

essenciais. A reportagem foi neutra para a imagem do Govemo do Estado.
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AÇOES DE COMUNICAÇÂ.O: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas

restrições, com infográficos de fácil entendimento e com comparações didáticas ao público.

Elaborar mensagens-chave, Q&4, fact-checkings, infográficos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes com a

nova reclassificação de regiões.

PONTOS POSITIVOS: Cobertura dos jomais com explicações sobre as medidas restritivas

e impactos.
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UoL NoTÍCIas - Úrrnr¿as NOTÍCIAS / SÄO PAULO: Governo de Sp planeja colocar

estado em fase vermelha aos finais de semana

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:21 Rádio: 1l Internet: 6 | Impresso:0 Total:9
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Análise:

O portal UOL reportou que todos os municípios do estado de São Paulo deverão ir para

fase vermelha, a mais restritiva do Plano São Paulo, neste final de semana. A informação foi

revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo UOL.

O governo de São Paulo e o Centro de Contingência ao Coronavírus estão discutindo

aplicar essa nova estratégia a partir de sábado até a segunda-feira, visando conter o aumento de

casos, internações e mortes por covid-19 no estado. A decisão será anunciada amanhã, durante

evento no Palácio dos Bandeirantes, nazona sul de São Paulo, mas não se sabe a duração da

medida. A informação foi positiva para a imagem do Governo do Estado.

No Expresso CNN, da TV CNN, a âncora destacou que o avanço da pandemia no estado

de São Paulo acendeu o sinal de alerta no governo. O secretário de Desenvolvimento Regional,

Marco Vinholi, em entrevista, disse que 54 municípios do estado de São Paulo estão com

ocupação acima de 80% dos leitos de UTI e também, dez municípios com 100% de ocupação,

aqui em São Paulo. Não deixamos faltar atendimento em todo o nosso território, então o

aumento de leitos tem sido constante desde o início da pandemia. O governador João Doria

duplicou o número de leitos de UTI no estado", explicou. O secretário também concedeu

entrevista à GloboNews.ooTemos 186 novos leitos. Nós vamos monitorando e , cada
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vez mais, essa evolução, isso se dá em um trabalho contínuo ao longo de toda pandemia e o

estado segue com essa garantia de que ninguém vai ficar sem atendimento", afirmou. Ambas

as entrevistas foram positivas.

A rádio Bandeirantes informou que o Governo de São Paulo apresenta amanhã uma

nova reclassificação de fases das regiões dentro do plano de flexibilizaçáo da quarentena os

números da pandemia têm preocupado as autoridades. Já são mais de 50 mil mortes provocadas

pela Covid, sendo 10 no estado. Os casos de confirmados da doença superaram 1.600.006. Mais

de mil pessoas estão internadas sob cuidados intensivos e ataxa de ocupação dos hotéis chegou

a70%o em todo o estado. Na Grande São Paulo, o índice atingiu 70,5o/o, o que faria jâ região

regredir da fase amarcla para laranja, por isso, uma nova reclassificação será necessâria. A
notícia teve caráter positivo para o Governo do Estado.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado tenha um

levantamento de dados de contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças.

RISCOS DE IMAGEM: Poderá surgir manifestações contrárias de comerciantes com a

nova reclassificação de regiões.

PONTOS POSITMS: Cobertura da imprensa com explicações e dados, preparando para

o anúncio de maior restrição em São Paulo.
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CNN 360 / CNN BRASIL / SÃO PAULO: Efeito da pandemia: Comerciantes protestam

contra novas restrições em São Paulo

ESTADÃOlHead Topics/ São Paulo: Para especialistas, medidas restritivas de Doria são

insuficientes para conter coronavírus

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 14 | Rádio: 6 
I

Internet: 55 | Impresso: 2 | Total 71
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Análise:

A imprensa regional e nacional fez uma ampla cobeftura da coletiva do Plano São

Paulo, totalizando 14 veiculações em telejornais, 6, em rádios, além de 57 reportagens em sites

e jomais. Vale ressaltar as transmissões da Record, CNN e BandNews , que frzeram a cobertura

completa da apresentação, com mais de 50 minutos de exibição.

Foi dir,ulgado que o governador João Doria proibiu em todo o Estado o funcionamento

de serviços não-essenciais entre as 20h e 6h, paru os dias de semana, fîns de semana e feriados.

A maioria das matérias foi positiva e informativa.

O Estadão fez a reportagem mais crítica ao dizer, no título: "para especialistas, as

medidas restritivas de Doria são insuficientes para conter coronavírus". Entretanto, entre os

especialistas ouvidos, apenas Domingos Alves, professor de medicina da Universidade de São

Paulo de Rio Preto, afirmou que houve efro na avaliaçáo da pandemia. "Isso vem de uma

posição equivocada do secretário de Saúde do Estado, que dizia que a transmissão maior vinha

de quem se aglomerava à noite em bares e restaurantes. Mas isso desconsidera preclsa
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pegar trem e ônibus paratrabalhar ou atende nos comércios, por exemplo", apontou Domingos

Alves.

Também tiveram seis matérias sobre protestos. As principais foram no Gl e na CNN.

"Após o governo de São Paulo anunciar novas medidas restritivas, donos de bares e restaurantes

tealizaram um protesto na manhã desta sexta-feira, 22, contra o fechamento dos

estabelecimentos comerciais aos finais de semana, feriados e a partir das 20h nos dias úteis",

informou o Gl

O repórter da CNN 360 comentou a opinião de alguns representantes sindicais e de

associações. Segundo o jornalista, a Associação Comercial do Estado de São Paulo disse que

normalmente é o comércio que está pagando essa conta e que entende o momento, mas pretende

conversar com o Govemo do Estado para rever pelo menos a medida de fechamento aos finais

de semana, uma vez que são os dias que vendem mais. Já o presidente do Sindicato dos

Comerciários, Ricardo Patah, explicou que pode ocoffer um momento de concorrência desleal,

pois os serviços essenciais podem abrir menos os shoppings. Isso pode gerar desemprego e até

quebradeira. A Associação dos Shoppings se manifestou, por meio de uma nota, na qual eles

tratam com indignação o fato de outros setores produzirem eventos clandestinos. As matérias

sobre protestos foram negativas para a imagem do Govemo do Estado.

AÇÕES DE COMUNICAçÃO: A recomendação é que o Governo do Estado exponha

algumas ações para ajudar o comércio, trabalhadores e microempresários. Reforce que está

aberto ao diálogo com esses públicos. Também tenha um levantamento de dados de

contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas restrições, com infográficos de

fácil entendimento e com comparações didáticas. Divulgar mensagens-chave, fact-

checkings, infográficos e vídeo-release.

RISCOS DE IMAGEM: Novas manifestações contrárias de comerciantes, depoimentos

críticos de associações e de especialistas.

PONTOS POSITIVOS: A cobertura da imprensa teve entrevistas, explicações e dados, que

explicaram as razões das medidas de maior restrição do Plano São Paulo. Transmissão, ao

vivo, da coletiva por três emissoras de TV.

fl
6r



l-

o Approach Comunicaçao lntegrada Ltda
10.906.993/0001-19
Concorrêncìa n" 0312021
Unidade de Comunicação - CASA CIVIL

O REGIONAL / SÃO PEDRO: O comércio não pode continuar pagando pelos outros

JE ONLINE / SÃO ROQUE: Prefeito de Araçariguama diz que comércio da cidade

funcionará mesmo com decreto do Governo de SP

ACIA pretende entrar na Justiça contra decreto de fase vermelha

Destaque do dia:

Matéri¿s Auditadas:

TV: 3lRádio:11 Internet: 17 | Impresso: 17 | Total:38
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Análise:

A imprensa continuou a repercutir o avanço das medidas restritivas anunciadas na

coletiva do Plano São Paulo. Entretanto, algumas manifestações contrárias e negativas foram

publicadas em veículos do interior. O site JE Online divulgou que o prefeito de Araçariguama,

Rodrigo Andrade, anunciou, em suas redes sociais, que não irâ seguir o decreto do Governo do

Estado de São Paulo e a cidade não deve regredir para a fase vermelha, como foi determinado

pelo govemo estadual. O veículo também informou, em outra matéria, que a Associação

Comercial de São Roque entrarâ na Justiça caso não ocorra uma mudança de fase no Plano São

Paulo para São Roque e toda a região pertencente ao Departamento Regional de Saúde (DRS)

de Sorocaba.

O jornal O Regional, de São Pedro, publicou artigo da Federação das Associações

Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e da Associação Comercial de São Paulo que

manifestaram posição contrária às medidas restritivas. As entidades consideram que a evolução

da pandemia é motivo de preocupação, mas que as novas medidas para seu impacto
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devem levar em conta que o comércio não pode ser responsabllizado pela situação. "Agrava

essa situação o fato de que o Govemo do Estado, ao impor restrições que inviabilizam a vida

das empresas e colocam em risco os empregos, não oferece qualquer apoio que possa contribuir

para amenizar as dificuldades de empresários e trabalhadores.

AGazeta de Limeira destacou que as medidas de restrições para serviços não essenciais,

anunciadas pelo governo estadual, não agradou proprietários de bares e restaurantes. A

Associação Limeirense do Setor de Alimentação e Lazer (Alsael) organizarâ um manifesto

contra as medidas na segunda-feira, dia25, às 11h, na Praça Toledo Barros.

O Portal de Franca reportou que, por duas horas na noite de sexta-feira, 22, a ACIF

(Associação do Comércio e Indústria de Franca) e a Prefeitura Municipal estiveram reunidas a

fim de discutirem a situação do Comércio na fase mais restritiva do Plano São Paulo, a

vermelha. Nosso objetivo é encontrar, de forma conjunta, uma saída para o comércio local, o

que será possível ao atingirmos indicadores de Saúde seguros. Estamos com a taxa mais alta de

contágio de todo o estado", afirmou o presidente da ACIF, Tarciso Bôtto

O Jornal de Marília publicou que donos de bares e restauranfes realizaram um protesto

na manhã do dia 22101 contra o fechamento dos estabelecimentos comerciais aos finais de

semana, feriados e a pafür das 20h nos dias úteis. Protesto aconteceu na capital paulista,

informou o jornal.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado exponha

algumas ações para ajudar o comércio, trabalhadores e microempresários. Reforce que está

aberto ao diálogo com esses públicos. Também tenha um levantamento de dados de

contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas restrições.

RISCOS DE IMAGEM: Manifestações contrárias de comerciantes. Declarações de

associações ligadas ao comércio, criticando as medidas do Governo do Estado.

PONTOS POSITIVOS: Cobertura da imprensa com explicações e dados sobre as

restrições.

6q



o Approach Conìunicação lntegrada Ltda.
10.906.993/0001-19
Concorrência n"O3l2O21
Unidade de Comunicação - CASA CIVIL

COSTA NORTE ONLINE / BERTIOGA: Na Baixada Santista, SP, só Praia Grande e

Mongaguá não confirmaram adesão à fase laranja-vermelha

RADIO BANDNEWS FM 96,9 lSÃ.O PAULO: Parte dos prefeitos da região metropolirana

de São Paulo, irão se reunir amrnhã, para avaliar se vão seguir as novas regras do plano de

flexibilização

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 0l Rádio:11 Internet:6 | Impresso:4 | Total:11

p
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A rádio BandNews informou que parte dos prefeitos da região metropolitana de São

Paulo vão se reunir amanhã para avaliar se irão seguir as novas restrições do plano de

flexibilização. A grande São Paulo regrediu para fase laranja, mas terá que seguir as regras da

etapa vermelha mais restritiva nos dias úteis, depois das oito da noite até às seis da manhã e

também aos fins de semana. O secretário estadual de Desenvolvimento Regional reforçou a

importância da colaboração dos prefeitos para seguir na nova reclassificação do plano e

destacou que as novas restrições são fundamentais para evitar um colapso no sistema de saúde

do estado. A reportagem foi positiva paru a imagem do Governo do Estado.

O Jornal Costa Norte, de Bertioga, publicou que, faltando menos de 12 horas para o

início da fase laranja-vermelha, apenas Santos, Guarujá, São Vicente e ltanhaém, entre nove

cidades da Baixada Santista, confirmaram inequivocamente que irão aderir à determinação

estadual de recuo à fase laranja combinada com verrnelha, a partir desta segunda- 25. A
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não confirmação tem gerado expectativa pois a região não aderiu a uma reclassificação similar

no período de Natal e réveillon. A informação é negativa para o Governo do Estado.

Reportagem da A Gazeta destacou que aconteceu uma reunião entre Prefeitura de

Caraguatatuba, Ministério Público e representantes de diversos ramos do comércio local

(incluindo a Associação Comercial e Empresarial) para discutir as medidas restritivas da Fase

Vermelha do Plano São Paulo. Segundo a reportagem, a Prefeitura de Caraguatatuba jâ teria

sido notificada pelo Ministério Público para que cumpra as determinações impostas no Plano

São Paulo, com base nos números divulgados pela Diretoria Regional de Saúde (DRS Taubaté)

que apontam lotação de 100% nos leitos da Santa Casa e do Hospital Regional. A notícia foi

neutra para a reputação do governo estadual.

O jomal Debate, de Santa Cruz do Rio Pardo, publicou artigo publicitário da Federação

das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e da Associação Comercial de

São Paulo, manifestando posição contrëtria às medidas restritivas. O artigo é negativo para a

imagem do Plano SP e do Governo do Estado.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado exponha

algumas ações para ajudar o comércio, trabalhadores e microempresários. Reforce que está

aberto ao diálogo com esses públicos. Também tenha um levantamento de dados de

contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas restrições.

RISCOS DE IMAGEM: Declarações de entidades representativas do comércio e de

prefeitos.

PONTOS POSITIVOS: Cobertura dos jornais com explicações sobre as medidas restritivas

e impactos.
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O IMPARCIAL: Manifestantes a favor da abertura dos bares e restaurantes fazem ato em

frente à Prefeitura

BOM DIA REGIÃO f fV GLOBO / SANTOS: Protesto de comerciantes na Baixada

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 14 | Rádio: 1 
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Internet: 24 | Impresso: 1 Total:40
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A imprensa reportou de forma positiva que as novas restrições começam a valer apartir

desta segunda-feira em São Paulo. O telejornal Bom Dia Região, da TV Globo em Santos,

veiculou matéria que mostrou um protesto pacífico, no final de semana, de donos e funcionários

de bares e restaurantes. Eles querem que o Governo do Estado reveja as medidas restritivas

dessa nova fase. A matéria foi negativapara a imagem do Governo do Estado.

O jornal Imparcial publicou que comerciantes do setor de bares e restaurantes fizeram

um protesto em frente ao Paço Municipal de Araraquatqna tarde desta segunda-feira (25),

contra as novas regras do decreto que regulamenta o funcionamento do setor devido à pandemia

do novo coronavírus. Eles dizem que o fechamento dos estabelecimentos nos finais de semanas

vai inviabilizar o setor e deixar muitas pessoas desempregadas na cidade. O protesto reuniu

centenas de pessoas entre comerciantes e funcionários de estabelecimentos do setor de bares e

restaurantes da cidade, que ftzeram um apitaço em frente da porta da entrada principal da

Prefeitura. "A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e a

Associação Comercial de São Paulo (ACSP) esperam que o govemo reveja sua decisão
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em vista a possibilidade de colapso da economia e de agravamento da situação da população

mais pobre, com o risco de consequências sociais muito sérias", trecho da nota assinada pelas

entidades. A reportagem foi negativa para o Plano São Paulo e governo estadual.

De acordo com o site Cidade On, de Ribeirão Preto, donos de bares e representantes do

setor de restaurantes protestam hoje (25) em Campinas contra o fechamento dos

estabelecimentos por causa da nova reclassificação do Plano São Paulo. A manifestação foi

promovida pela Abresc (Associação de Bares, Restaurantes e Similares de Campinas). Segundo

a associação, as restrições determinadas pelo governo estadual acentuam ainda mais os

prejuízos durante a pandemia, e acarretam em demissões de funcionários e perda de alimentos.

A matéria teve viés negativo para a imagem do Governo do Estado ao mostrar o

descontentamento de comerciantes.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado exponha

algumas ações para ajudar o comércio, trabalhadores e microempresários. Reforce que está

aberto ao diálogo com esses públicos. Também tenha um levantamento de dados de

contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas restrições.

RISCOS DE IMAGEM: Declarações de entidades representativas do comércio e de

prefeitos. Protestos em algumas cidades.

PONTOS POSITIVOS: Cobertura dos jornais com explicações sobre as medidas restritivas

em curso

a
&



o Approach Comunicação lntegrada Llda
10.906.993/0001- 1g
Concorrência n" 0312021
Unidade de Comunicaçáo - CASA CIVIL

O REGIONAL / CATANDUVA: Setor de Alimentação Fala Sobre Prejuízo da Volta à Fase

Vermelha do Plano

BOM DIA BRASIL / TV GLOBO / SÃO PAULO: SP: Primeiro dia útil das medidas

restritivas

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 1l Rádio:01 Internet:71 Impresso:9 | Total:l7
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O telejornal Bom dia Brasil, da TV Globo, exibiu matériamostrando o primeiro dia útil

das medidas mais restritivas para conter o avanço do coronavírus em São Paulo. As medidas

pertencem à fase laranja, que incluem a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista.

A reportagem circulou pela Vila Madalena e também por Pinheiros, dois bairros bem

tradicionais de São Paulo, com muitos bares e restaurantes, e viram que os restaurantes

respeitaram a restrição e fecharam as portas às oito da noite. Durante o dia, os restaurantes e o

comércio de um modo geral, podem funcionar, mas com uma série de regras, por exemplo,

limite de capacidade quarenta por cento e todo mundo tem que fechar as portas às oito da noite,

porque a partir desse horário até as seis da manhã no estado todo entra na fase vermelha que há

mais restritiva e permite apenas o funcionamento de atividades essenciais. Segundo a repórter,

foram observadas aglomerações ontem, no feriado em São Paulo e centenas de pessoas se

aglomeraram em um baile funk na zona leste, a maioria não usava máscara. A matéria foi

positiva para o Governo do Estado.
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O jornal O Regional, de Catanduva, reportou que comerciantes estão indignados com

as novas medidas restritivas. De acordo com empresários, o fechamento dos bares e restaurantes

vai estimular a realização de festas clandestinas. Além de demissões, outro problema é que,

apesar do tempo em que ficaram impedidos de trabalhar, os comerciantes tiveram de pagar

todos os impostos como se estivessem funcionando normalmente. A matéria foi negativapara

o Governo do Estado.

AÇOES DE COMUNICAçÃO: A recomendação q que o Governo do Estado exponha

algumas ações para ajudar o comércio, trabalhadores e microempresários. Reforce que está

aberto ao diálogo com esses públicos. Também tenha um levantamento de dados de

contaminação e urls por cidade para justificar mudanças nas restrições.

RISCOS DE IMAGEM: Declarações de entidades representativas do comércio

PONTOS POSITIVOS: Cobertura dos jornais com explicações sobre as medidas restritivas

em curso.
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JORNAL DA EPTV 1" EDIÇÃO/TV GLOBO/CAMPINAS: Queda no faruramento: Crise

atinge em cheio o lucro dos restaurantes, hoje é dia de mais protestos

BLASTING NEWS: Doria reforça medidas de restrição para o comércio e afirma: 'mortos

não compram'

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV: 4 | Rádio: I I Internet:13 1 Impresso: 3 | Total:2|

p
Medidas Restritivas no Período da Pandemia

Unidade de Comunicação

/Hr
IIEP 27t0u202t

Análise:

O site Blasting News informou que o governador do estado de São Paulo, João Doria

(PSDB), reforçou, nesta quarta-feira (27), em entrevista à rádio BandNews FM (ainda não

disponibilizada no clipping), as medidas de restrição de circulação de pessoas e de

funcionamento do comércio para combater o coronavírus e pediu o apoio e compreensão dos

comerciantes. "Quero lembrar que mortos não consomem, mortos não vão a bares, mortos não

vão a restaurantes, mortos não compram pão e mortos não consomem sapatos. A menção foi

positiva para o Governo do Estado.

O telejornal EPVT, da TV Globo de Campinas, divulgou que empresários reclamam

que está muito difícil manter o negócio com o fechamento nos finais de semana, porque é um

período de muito faturamento. Segundo a Abrasel, que é a associação que representa os bares
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e restaurantes, a pandemia afetou os restaurantes na região metropolitana de Campinas com

impacto de30% no faturamento.

O telejornal SBT Interior, de Araçatuba, disse que representantes dos setores de bares

restaurantes e comércio da cidade ftzeram uma carreata para protestar contra as restrições

impostas pelo Plano São Paulo a cidade está na fase laranja durante o dia e entra para a fase

vermelha à noite. O jornal Marília Notícias reportou que um grupo de manifestantes se reuniu

em frente da Prefeitura de Marília na manhã desta quarta-feira(27) para reivindicar areabertura

das atividades econômicas vedadas pela fase vermelha do Plano São Paulo.

Entre as faixas e cartazes constaram pedidos por "reabertura jâ" e mensagens como "precisamos

trabalhar" e "nossa economia está morrendo".

O Jornal da Manhã, também de Marília, publicou que o vice-presidente da Federação

das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), Adriano Luiz Martins, está

reforçando a nota oficial divulgada pela federação, sobre a opinião das associações comerciais

sobre as medidas impostas pelo Governo do Estado de São Paulo. "Nossa posição é contrëria

à adoção de novas medidas restritivas à atividade comercial, determinadas pelo Govemo do

Estado, por não levar em consideração a dramática situação enfrentada pelo setor e,

principalmente, pelo fato de que as empresas têm adotado todas as medidas sanitárias

necessárias para assegurar, tanto aos colaboradores quanto para os consumidores, a segurança

nos estabelecimentos". Essas matérias foram desfavoráveis para a imagem do governo estadual.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado exponha

algumas ações paru ajudar o comércio, trabalhadores e microempresários. Reforce que está

aberto ao diálogo com esses públicos. Também tenha um levantamento de dados de

contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas restrições.

RISCOS DE IMAGEM: Declarações de entidades representativas do comércio e

manifestações em cidades do interior de São Paulo.

PONTOS POSITIVOS: Cobertura dos jornais com explicações sobre as medidas restritivas

em curso.
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ABCDOABC/SANTO ANDRÉ: Procurador-Geral de Justiça recomenda que cidades sigam

as regras do Plano SP

BALANÇO GERAL/RECORDTV/BAURU: Taxa de isolamento segue baixa em Marília

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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O Balanço Geral, da Record Bauru, veiculou matêria sobre a circulação da população.

A taxa de isolamento social registrada pelo Governo do Estado tem sido baixa em Marília. No

dia 25 de janeiro atingiu a matca de 37 Yo. Em Sorocaba, registrou 36Yo de isolamento. Bauru,

a maior cidade do centro-oeste ficou, com 38%o. O apresentador do programa reclamou e disse

que "mais de um quarto da população está cumprindo as medidas e os outros três quarto

cumprindo também com as obrigações de trabalho para sustentar aqueles que nos dirigem com

dedo em riste. Seu salário sai daqui (referindo ao trabalho dele)". O comentário foi negativo

para a imagem do Governo do Estado.

O site ABCDOABC destacou que o procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo,

Mário Luiz Sam¡bbo, recomendou aos prefeitos das cidades paulistas o cumprimento das regras

do Plano São Paulo, sob pena de medidas judiciais. O documento enviado às Prefeituras é

datado de26 de janeiro. O alerta da Procuradoria-Geral enfatiza: "Recomenda aos Pre
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Municípios do Estado de São Paulo que promovam a adequação da legislação municipal e dos

atos da Administração, relativos às medidas restritivas voltadas à contenção pela Covid-19, à

regulamentação mais restritiva editada pelo Estado de São Paulo, sob pena das medidas

judiciais cabíveis".

O presidente do Consórcio ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra, ressaltou a

união das sete cidades em todas as decisões de combate à pandemia do novo coronavírus.

"Na última reunião, os prefeitos deliberaram a favor de seguir a reclassificação do Plano São

Paulo. Uma decisáo pautada nos índices de controle da doençana região e na capacidade

hospitalar instalada. Medidas para ampliar o número de leitos de UTI, com incremento de 70

novos acomodações com respiradores, já foram solicitados ao govemo estadual. Uma forma de

garantir atendimento e assistência a toda a população", destacou. A matéria foi positivapara a

reputação do Governo do Estado.

AÇOES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado exponha

algumas ações para ajudar o comércio, trabalhadores e microempresários. Reforce que está

aberto ao diálogo com esses públicos. Também tenha um levantamento de dados de

contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas restrições.

RISCOS DE IMAGEM: Declarações de entidades representativas do comércio e

manifestações em cidades do interior de São Paulo.

PONTOS POSITIVOS: Coberlura dos jornais com explicações sobre as medidas restritivas

em curso. Recomendação do procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, ily'rârioLuiz

Samrbbo.
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MARÍLIA NOTÍCIA: Sob pressão e com poucas opções, Daniel tenta evitar confronto com

o Estado

nÁptO JOVEM PAN 620 AM i SÃO PAULO: Governo de São paulo atualizou dados do

Coronavírus em coletiva

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:1 | Rádio:31 Internet:24 | Impresso:6 | Total: 34
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Análise:

As rádios Jovem Pan e Bandeirantes destacaram na programação que o Governo de São

Paulo atualizou a situação do coronavírus no Estado, em coletiva de imprensa, e abordou

diversos assuntos, como uma nova divisão do plano de flexibilização em alguns municípios e

também sobre a vacinação de idosos a partir de fevereiro. A cobertura das rádios foi positiva

paraa imagem do Governo do Estado.

O SP Record, TV Record de Campinas, divulgou que os comerciantes e empresários

da cidade de Piracicaba se reuniam e ftzeram uma em caneata por diversas ruas do centro. O

que eles exigem é que o govemador repense a situação atual do Plano São Paulo. A notícia foi

negativa paraa imagem do Govemo do Estado.

O jornal Marília Notícias informou que, diante do Plano São Paulo, implementado pelo

Governo do Estado, e do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as atribuições

dos govenadores e prefeitos na adoção de medidas restritivas para conter o coronavírus, o chefe
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do Executivo de Marília teve as mãos praticamente atadas. Daniel Alonso (PSDB) tem poucas

opções para dar uma resposta aos setores da economia, que veem o risco de colapso social, com

fechamento de empresas e uma legião de desempregados. A matéria foi negativa ao mostrar

argumentos contrários às restrições do Plano SP.

O site Siga Mais reportou que o promotor de justiça Marlon Roberth de Sales, da 3o

Promotoria de Justiça da Comarca de Adamantina, enviou nota ao veículo, se posicionando

sobre os episódios ocorridos durante o dia, quando foi colocado no centro de uma discussão, de

que teria ameaçado mandar prender o prefeito caso procedesse abertura flexibilizada do

comércio local, atualmente na fase vermelha (de restrição máxima) do Plano São Paulo. Em

trecho da nota afirmou que "em nenhum momento houve ameaça de prisão ao Sr. Prefeito do

Município de Adamantina, dado que, conforme é cediço, o Prefeito goza de foro por

prerrogativa de função, respondendo criminalmente apenas perante o Tribunal de Justiça do

Estado de São Paulo, carecendo, portanto, o Ministério Público que oficia em primeiro grau de

jurisdição (Adamantina) de atribuiçã,o para investigar, processar ou decretar a prisão do Senhor

Prefeito".

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado exponha

algumas ações para ajudar o comércio, trabalhadores e microempresários. Reforce que está

aberto ao diálogo com esses públicos. Também tenha um levantamento de dados de

contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas restrições.

RISCOS DE IMAGEM: Declarações de entidades representativas do comércio e

manifestações em cidades do interior de São Paulo.

PONTOS POSITIVOS: Cobertura dos jornais com explicações sobre as medidas restritivas

em curso. Cobertura da coletiva em rádios.
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JORNAL ATOS / LORENA: Lorena lança terceiro decreto em uma semana alterando as

medidas restritivas na quarentena

BAND.COM.BR / SÃO PAULO: TJ-SP concede liminar que obriga Bauru a fechar o

comércio e seguir o Plano São Paulo

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:

TV:0 | Rádio:01 Internet: 5l Impresso: 6 Total: 11
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Análise:

O site da TV Band noticiou que o Tribunal de Justiça de São Paulo demrbou parte do

decreto que permitia a flexibllizaçã,o das medidas de distanciamento social em Bauru, no

interior de São Paulo, que está na fase vermelha do Plano SP. A liminar concedida pelo TJ-SP

teve origem em um pedido feito pela Procuradoria-Geral de Justiça.

No entendimento do procurador-geral de Justiça, Mario Samrbbo, municípios não

podem abandonar as determinações do estado de SP e rclaxar as medidas restritivas para a

prevenção do contágio da Covid-19. Com a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça, a cidade

terá que fechar o comércio local, já que deverá seguir as regras mais restritas do Plano São

Paulo. A notícia é positiva para a reputação do Govemo do Estado.

O jornal Atos, de Lorena, apontou que a polêmica queda de braço entre o Governo do

Estado e parte dos municípios da região teve mais um embate, desta vez sob atenção da Justiça.

A Prefeitura de Guaratinguetá recebeu uma determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo
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para fechar as atividades consideradas não essenciais a partir da próxima segunda-feira. A
matéria ganhou a manchete do jornal, com foto do Governador João Dória, e teve conteúdo

desfavorável para a imagem do Governo do Estado.

O Portal DCI informou que restaurantes em São Paulo estão fazendo posts nas redes

sociais que indicam que estão descumprindo as medidas restritivas da fase vermelha. Alguns

estabelecimentos postaram que os clientes poderiam chegar até às 19h30 e ficar no local após

às 20h, horário em que o restaurante deveria fechar. A notícia é negativa para a imagem do

Plano SP e govemo estadual.

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Governo do Estado exponha

algumas ações para ajudar o comércio, trabalhadores e microempresários. Reforce que está

aberto ao diálogo com esses públicos. Também tenha um levantamento de dados de

contaminação e UTIs por cidade para justificar mudanças nas restrições.

RISCOS DE IMAGEM: Declarações de entidades representativas do comércio e

manifestações em cidades do interior de São Paulo.

PONTOS POSITIVOS: Cobertura dos jornais com explicações sobre as medidas restritivas

em curso. Recomendaçáo daProcuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
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CRUZEIRO DO SUL ONLINE / SOROCABA: TCE pede informações sobre vacinação

coRREIo POPULAR / CAMPINAS: A letalidade de um vírus antieconômico

Destaques do dia:

Matérias Auditadas:
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Análise:

O Correio Popular, de Campinas, publicou que, em Campinas, o conflito exposto

durante a semana entre donos locais de bares e restaurantes e a Associação Brasileira de Bares

e Restaurantes da RMC, que em tese os representa, indica o quanto é necessária a intervenção

dos governantes para mediar tais demandas. Mais afetados pela redução da atividade

econômica, os pequenos e médios proprietários de bares e restaurantes se opõem às medidas

restritivas, à Fase Vermelha, decretada acertadamente pelo governo do Estado. O texto foi

positivo para a reputação do Governo do Estado.

O jornal Cruzeiro do Sul, de Sorocaba, divulgou que o Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo deu prazo de cinco dias úteis para que para que Votorantim e mais 105 prefeituras

do Estado prestem informações sobre as campanhas de imunizaçã,o municipais contra o novo

coronavírus. A Prefeitura de Votorantim informou que ainda não recebeu a notificação oficial,

mas que apresentará todas as respostas solicitadas e informou que, de antemão, todos os

procedimentos da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde foram seguidos. A
reportagem foi neutra para o Governo do Estado.
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AÇOES DE COMUNICAÇÃO: A recomendação é que o Govemo do Estado exponha

algumas ações para ajudar o comércio, trabalhadores e microempresários. Reforce que está

aberto ao diálogo com esses públicos. Também tenha um levantamento de dados de

contaminação e urls por cidade para justificar mudanças nas restrições.

RISCOS DE IMAGEM: Declarações de entidades representativas do comércio e

manifestações em cidades do interior de São Paulo.

PONTOS POSITIVOS: Cobertura dos jornais com explicações sobre as medidas restritivas

em curso pelo Plano São Paulo.
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