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3.2. - Exercício criativo

3.2.1.1. - Raciocínio básico

Em atendimento ao desafio de comunicação do presente edital, os textos que compõem este

exercício criativo (do presente raciocínio básico ao plano de ação, oportunidades de mídia

positiva e identificação dos riscos à imagem, que virão a seguir) foram elaborados apartir da

perspectiva de um time de assessoria de imprensa que trabalha integrado, em apoio e em

consonância com os objetivos da Coordenação de Imprensa da Unidade de Comunicação no

planejamento e na execução da divulgação das ações, projetos e programas da SecreTaria

Estadual de Logística de Transportes; na prestação de serviços e difusão das informações

sobre os direitos dos cidadãos; na qualificação dos debates para aperfeiçoamento das

políticas públicas; no monitoramento da cobertura midiática sobre a ârea de atuação da pasta

(realizando intervenções quando necessárias); no relacionamento e atendimento das

demandas de jornalistas, formadores de opinião e veículos de comunicação diversos; na

produção de conteúdo sob medida para cada propósito e em suporte para plataformas

diversas; na identificação, preparação e acompanhamento de gestores, porta-vozes e

representantes da pasta; na apuração e na gestão da informaçáo para expansão e atualizaçáo

permanente de banco de dados; na mensuração de resultados e atualizações consequentes ao

planejamento.

O conteúdo do plano de ação de assessoria de imprensa para o Programa de Reassentamento

considera, portanto, que este trabalho, em específico, será realizado de forma simultânea e

como parte das atividades cotidianas descritas acima, previstas no projeto básico

edital, e pela mesma equipe de profissionais qualificados sugerida mais adiante

proposta técnica.

O plano de ação, em cumprimento ao enunciado do exercício criativo, tem como objetivo

difundir amplamente informações a respeito do Programa de Reassentamento, comunicando

seus objetivos, processos, serviços e direitos envolvidos de forma clara e adaptada a cada

momento, contexto e público-alvo que se quer atingir. O plano traz as estratégias, ações e

materiais utilizados pela assessoria de imprensa para informar, construir uma agenda

positiva, aproveitar oportunidades, antecipar, evitar ou gerenciar possíveis crises.
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À exemplo do objetivo próprio do programa que ele vem comunicar, o plano de ação

apresentado a seguir, estrategicamente, tem como alicerce o aspecto humano. Haja vista que

o Programa de Reassentamento da Secretaria Estadual de Logística e Transportes é o

primeiro passo dado pela gestão pública ao rcalizar intervenções urbanísticas para

ampliação, aperfeiçoamento e modemização da infraestrutura dos transportes do estado.

Obras que trazem, sim, desenvolvimento econômico e melhoram a eficiência logística e de

mobilidade de São Paulo, mas impactam invariavelmente a vida de famílias e comunidades

que ocupam seu curso.

Os processos de remoção, desapropriação e reassentamento atingem com mais intensidade

as populações vulneráveis e que vivem de forma irregular. Dada a fragilidade dessa

situação, a imagem do Governo de São Paulo e da Secretaria de Logística e Transpoftes na

condução dos planos e na execução das obras voltadas à infraestrutura de transportes do

estado fica com um flanco vulnerável. Discursos críticos apontando païa a falta de cuidado,

atenção ou assistência para aqueles que mais precisam, podem ser disseminados por

movimentos sociais, opositores ou críticos políticos, lideranças locais ou regionais,

imprensa, influenciadores, etc. Ao reverberarem na mídia e nos meios digitais, tais

narrativas podem ofuscar as qualidades de empreendimentos importantes para o estado.

Algumas crises de comunicação levam a prejuízos que vão além da questão de imagem e

reputação. Podem trazer impactos políticos e até mesmo inviabilizar o andamento de um

projeto de extrema relevância.

O Programa de Reassentamento é, de fato, uma ação do Governo do Estado que materializa

a prioridade dada à vertente social e humana. Esse trabalho transforma a execução das obras

de transportes numa oportunidade para que o poder público atue e modihque a vida

pessoas afetadas de forma positiva, solucionando a questão habitacional e tam

encaminhando para soluções para outras vulnerabilidades identifi cadas.

Desde o início de cada obra, equipes multiprofissionais asseguram que todo o processo seja

realizado de maneira ágil, eficiente e transparente, identificando os indivíduos atingidos,

direta ou indiretamente, cadastrando-os, acolhendo suas dúvidas e necessidades, amparando

e encaminhando para outros programas sociais desenvolvidos por outros órgãos do Governo

do Estado, sempre que necessário. Assim, o programa garante que os direitos individuais

sejam garantidos, que todos os envolvidos tenham plena compreensão sobre cada etapa do
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processo e que estejam amparados em cada uma delas, e propõe soluções específicas para

cada condição encontrada, oferecendo oportunidades, melhores condições de vida e

dignidade.

Considerando a natureza transformadora do programa e buscando a melhor abordagem para

alcançar os resultados de comunicação esperados, tanto no curto, quanto no médio e longo

prazos, o plano de ação em assessoria de imprensa tem como eixo principal as histórias das

pessoas impactadas pelas frentes de obras e atendidas pelo programa. E a pafür desse eixo

principal que derivam as narrativas para aproveitar todas as oportunidades de mídia positiva

e, da mesma forma, é a pafür dessas histórias que a comunicação vai prevenir e gerenciar as

possíveis crises, que coloquem em risco a imagem do govemo, seja na crítica ao programa, à

pasta ou diretamente à gestão.

Das histórias centrais das pessoas e famílias impactadas surgem outros importantes

personagens, que humanizam o nome institucional desta ação de Estado e dão credibilidade

ao programa: os proflrssionais da linha de frente (assistentes sociais, urbanistas, engenheiros,

entre outros). Através do trabalho realizado por eles, também é possível contar a história do

programa, apresentar os protagonistas e as histórias de mudança de vida. É da conversa e da

intersecção das histórias entre as pessoas afetadas pelas obras e inseridas no programa e os

prohssionais, que tornam os bons resultados do programa possíveis, que o plano de ação em

assessoria de imprensa apresenta aos públicos estratégicos fiornalistas, formadores de

opinião, influenciadores, lideranças, etc.) as informações sobre o programa, os processos e

desafios envolvidos, a quantidade de pessoas atendidas, as soluções possíveis, os número,

estatísticas e valores jâ realizados. Enfim, as histórias de pessoas que tiveram a vida

transformada por outras pessoas como matrizes da divulgação de informações, da prestação

de serviços, da prestação de contas, do engajamento da sociedade e da quali ação do

debate sobre esta política pública.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 10 andar CEP. 01533-070 - Paraíso São Paulo

Tel. (l 1) 32s3-3004

I

UÒ
3



(

I

(

(

I

(

(

(

(

Í

(

f

Attachée

(

(

I

de rESSE
comunicação integrada

3.2,1.2. - Plano de ação

Equipe e organização

Este plano de ação para comunicar o Programa de Reassentamento da Secretaria Estadual de

Logística e Transportes de São Paulo é dimensionado para ser executado

concomitantemente e como parte das atividades diárias desenvolvidas pela assessoria de

imprensa da pasta. O time de prestadores de serviço da Attachée de Presse é composto por

15 jornalistas experientes, que atuam de forma escalonada e por meio de plantões, em

esquema de prontidão, para dar cobertura na ârea de relações com a mídia durante as 24

horas do dia, sete dias por semana. Todos os profissionais têm regime de dedicação

exclusiva.

O time é liderado pelo gerente de atendimento da conta, assessorado por um coordenador de

abertura, com um time de seis assessores de imprensa, e um coordenador de fechamento,

contando com outros seis assessores de imprensa sob seu comando. O expediente comercial

se inicia às 5h30 e se encerra às 22h. Fora do horário comercial, as atividades e o

atendimento são realizados pela equipe de 12 assessores de imprensa, organizados em

duplas, em escala de revezamento semanal de plantão, em regime de prontidão. As equipes

de plantão estão sempre sob a supervisão dos coordenadores e do gerente de atendimento.

Atividades estruturantes

A rotina bem executada de atividades de supofte ao planejamento, às ações e à produção de

conteúdo da assessoria de imprensa, para todos os temas propostos, incluindo aqui a

divulgação do Programa de Reassentamento, é a base para que todo o trabalho desenvolvido

pela equipe tenha êxito e atinja os objetivos definidos com a Coordenação de Imprensa da

Unidade de Comunicação. Isto é, o monitoramento preciso e âgil dos fluxos de informação,

a gestão da alimentaçáo diâria do banco de dados da Unidade de Comunicação, a produção

de relatórios quantitativos e analíticos, a estruturação de um relacionamento

sólido com jornalistas, formadores de opinião e veículos de comunicação.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar CEP. 01533-070 - Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004

*ú

(),4

sionalS



Attachée
de presse
comunicação integrada

O monitoramento do fluxo de informações inclui a escuta das principais rádios e o

acompanhamento em tempo real dos principais telejornais em veiculação no estado, a

análise do noticiário impresso, eletrônico e online por meio de clipping, a avaliação das

repercussões dos assuntos de interesse da Secretaria Estadual de Logística e Transportes nas

redes sociais e demais meios digitais.

É importante que programas jornalísticos de grande audiência e que ditam a agenda da mídia

e influenciam a formação da opinião pública no estado sejam acompanhados em tempo real

e que a equipe de assessoria de imprensa tenha contato direto com os profissionais

responsáveis por sua produção, edição e apresentação. Caso a cobertura jornalística destes

aborde temas sensíveis, a equipe de assessoria de imprensa garante, assim, acesso imediato

para fornecimento de informações, notas, correções ou disponibilizaçáo de porta-vozes, de

forma alinhada à estratégia e às orientações da Coordenação de Imprensa da Unidade de

Comunicação. Esse trabalho de acompanhamento e relacionamento mais intensivo se inicia

pela manhã, às 5h30, focado no noticiário eletrônico matinal, percorre o jornalismo

vespertino e se encerra com os jornais de rede do período noturno, veiculados até as 22h.

A atenção às informações que têm origem nas redes sociais e aplicativos de troca de

mensagens, entre outros meios digitais, também é atividade imprescindível na atualidade

para que a assessoria de imprensa planeje e atue com uma compreensão maior sobre o

momento e o contexto, podendo inclusive enxergar novas oportunidades de mídia positiva e

antecipar possíveis crises de imagem. As interações de internautas que ocorrem no ambiente

de perfis de veículos tradicionais ou perfis de influência local, jornalistas, personalidades

influentes e formadores de opinião trazem importantes indicativos para o trabalho

comunlcaçao.

Já o controle das atividades, tanto quantitativo quanto qualitativo, por meio de relatórioSE

análises, além do abastecimento e atualizaçáo de informações no banco de dados da Unidade

de Comunicação é uma tarefa de rotina que requer atenção, sendo executada de maneira

sistêmica e de acordo com os parâmetros definidos pelo órgão central do Sistema de

Comunicação do Governo do Estado de São Paulo. O banco de dados bem organizado e

atualizado economiza tempo e garante a precisão das informações prestadas.

A efetividade dos resultados do trabalho da assessoria de imprensa também depende de um

mapeamento detalhado da mídia paulista, das áreas de influência de cada veículo de
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comunicação e do conhecimento sobre as especiflrcidades de cada região do estado. A rotina

de atendimento às demandas de imprensa e acompanhamento do noticiário possibilita a

construção de uma ferramenta de relacionamento muito mais completa do que um simples

mailing. Um documento que vai além das informações básicas de nomes, veículos, cargos,

endereços e contatos de jornalistas. Um material que contém análise sobre as linhas

editoriais dos veículos e breves perfis dos jornalistas que trabalham no estado, com breve

histórico das relações e publicações. Essas informações também podem enriquecer o banco

de dados, subsidiar o planejamento para divulgação de pautas epara gestão de crises, além

de compor parte dos materiais de apoio para preparação de representantes e porta-vozes.

Divulgação do Programa de Reassentamento

É esse plano de atendimento e organização das atividades estruturantes do trabalho da

assessoria de imprensa, como parte da metodologia de trabalho da Attachée de Presse, que

dá suporte à execução do plano de ação para divulgação do Programa de Reassentamento da

Secretaria Estadual de Logística e Transportes.

Como já antecipado, a estratégia do plano é contar os impactos do programa pela

perspectiva das pessoas atendidas por ele. Construir uma narrativa, com linguagem

jornalística e formatos de distribuição diversificados, que possibilite à audiência conhecer a

forma como as pessoas impactadas positivamente pelo programa viviam, as diflrculdades que

enfrentavam, as angústias e expectativas que a mudança involuntária trouxe, o papel dos

profissionais do

esclarecimento,

escolhida.

programa no acolhimento de suas necessidades e na oferta de apoio e de

as soluç oes apresentadas ea satisfação de serem atendidas da fo

A linha de condução do agendamento da imprensa proposto pela equipe de assessoria iia

Attachée é trazer as realizações do programa, em números, estatísticas e valores, as

informações institucionais sobre essa política pública da Secretaria de Logística e

Transportes do Govemo do Estado e a prestação de serviços ao ciclaclão a reboque clas

histórias de pessoas (os beneficiários do programa) que tiveram a vida transformada por

pessoas (os profissionais das equipes multidisciplinares do programa).
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Medidas imediatas

Para atender às necessidades de comunicação de curto prazo e auxiliar na execução do plano

de ação que ocorrerá no médio e também no longo prazos, a assessoria de imprensa realiza

em primeiro lugar um minucioso levantamento e a consolidação de um informativo

completo contendo a data de criação e demais marcos legais do Programa de

Reassentamento, as obras da Secretaria de Transportes e Logística já contempladas pelo

programa, os benefícios proporcionados por essas obras, a quantidade de famílias

cadastradas no programa, o número de beneficiários já atendidos por tipo de solução, o

número de famílias que aguardam atendimento, a quantidade que recebe algum tipo de

auxílio, o número de pessoas encaminhadas para outros programa e ações sociais, os

mecanismos de funcionamento do programa, a relação de gestores, profissionais e parcerias

envolvidas na execução do programa, os valores de investimentos já realizados.

O informativo apresenta os dados de forma acumulativa e anualizada, totalizada ou dividida

por empreendimento, e demais maneiras que venham se tornar necessárias para dar origem

ao material de apoio que serve aos jornalistas da assessoria de imprensa na construção de

conteúdo proativo ou reativo para o relacionamento com veículos e aos porta-vozes da pasta

ou do Govemo do Estado, se necessária a concessão de entrevistas. As informações passam

a compor o banco de dados da Unidade de Comunicaçáo e são atualizadas periodicamente.

A memória de toda a cobertura da mídia paulista sobre as obras da írea de transportes e

logística, principalmente que envolva questões de desapropriação e remoção de famílias ou

necessidades de projetos de urbanização em comunidades afletadas, também é levantada e

sintetizada. A repercussão do tema nas redes também ê avaliada. e os

digitais que debatem o assunto e suas abordagens são identihcadas.

As fragilidades encontradas no processo de apuração das informações e

relativas ao programa são também consolidadas em relatório temático analítico, qne segue

para conhecimento dos gestores do programa, da pasta e para a Coordenação de Imprensa.

O próximo passo é a identificação e o mapeamento de todas as frentes de obras onde o

processo ainda vai começar. Também é feito um mapeamento dos veículos de comunicação

por área de abrangência (local, regional ou estadual) que será cruzado com as áreas de

influência das frentes de obras, e que nortearâas ações a serem realizadas junto à mídia.
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A partir do momento zerc de cada novo empreendimento, jornalistas da assessoria de

imprensa (dois dentre os 12 assessores de imprensa são dedicados à busca por pautas

estratégicas e produção de conteúdo para sua divulgação junto à imprensa) são destacados

para acompanhar o trabalho das equipes multiprofissionais do Programa de Reassentamento

que se preparam para fazer os primeiros levantamentos das famílias no curso das obras,

com a intenção de identificar e registrar as moradias e demais benfeitorias que serão

afetadas direta ou indiretamente, e seguir com os processos de reassentamento.

A construção da narrativa

A equipe de assessoria de imprensa acompanha as equipes técnicas do programa desde a

primeira visita ao local impactado pela obra. Respeitando os limites colocados pelas equipes

multiprofissionais para não causar prejuízo às relações que começam a ser construídas e

respeitando o desejo dos indivíduos abordados que vivem nos locais, os assessores de

imprensa iniciam a coleta de depoimentos, registram as abordagens dos profissionais e das

tratativas decorrentes e também documentam o contexto no qual as famílias vivem. Os

registros e as entrevistas são conduzidos de forma a criar as namativas que abrigarão as

explicações sobre como se dá, na prâtica, a execução do programa, em cada uma de suas

etapas.

Os profissionais da assessoria de imprensa estão equipados com dispositivos que permitem a

captação de áudio e vídeo e a edição do material de onde estiverem, agllizando a

possibilidade de utilizaçã.o do conteúdo. Textos para diferentes propósitos podem ser

produzidos apartir do conteúdo bruto.

Durante o acompanhamento do trabalho das equipes, o assessor de imprensa também está

atento à existência de canais de comunicação alternativos com a população local, à

identificação de lideranças comunitárias ou à ligação dos habitantes a algum movimento

social, entre outros aspectos. Isso será considerado no desenrolar do programa e de sua

publicizaçã,o para a adoção de ações estratégicas de comunicação e relacionamento.

Também são informações colocadas nos informativos para gestores do programa, da pasta e

da Coordenação de Imprensa.
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Na medida do possível, o grande esforço de comunicação de uma nova obra da ârea de

transportes e logística deve aguardar o registro jornalístico feito pela assessoria de imprensa

a partir desse primeiro contato. Assim, a ideia de que antes de tudo vem a questão social,

vem incutida na própria forma de comunicar, as informações sobre um importante

empreendimento mostrando o cuidado com as pessoas afetadas.

No desenrolar do processo de atendimento pelo Programa de Reassentamento, a equipe de

assessoria de imprensa da Attachée continua acompanhando e registrando a evolução da

história dos personagens (cadastrados do programa e profissionais das equipes do

programa). Concomitantemente, alinhada à estratégia conjunta com a pasta de Habitação do

Governo do Estado por intermédio da Unidade de Comunicação, a equipe de assessores

acompanha e registra a construção das unidades habitacionais de interesse social que

atenderão parte da demanda criada pelo Programa de Reassentamento.

Outra importante vertente documentada pela equipe de assessoria de imprensa Attachée são

os encaminhamentos feitos pelas equipes do programa para outros programas ou serviços

sociais promovidos pelo Govemo estadual. Abrindo oportunidade para, em alinhamento

com as pastas envolvidas e sob a orientação da Coordenação de Imprensa, divulgar outras

frentes de ação do estado, com os devidos créditos aos órgãos promotores.

Na medida que o trabalho de acompanhamento do atendimento dos personagens

identificados pela equipe de imprensa para atualizaçáo dos materiais de divulgação e

elaboração de novas pautas prossegue, quaisquer fragilidades identificadas são inseridas nos

informativos enviados aos gestores do programa, da pasta e da Coordenação de Imprensa.

O trabalho da assessoria de imprensa na construção das histórias das famílias e indivíduos

acolhidos pelo Programa de Reassentamento é concluído no momento em que o programa

atende a demanda habitacional de forma definitiva, seja por meio de pagamento de

indenização, entrega da unidade habitacional de interesse social ou qualquer outra sol

Esse processo de documentação e registro para a produção de material jornalístico e

pode ser utilizado como conteúdo para as mídias sociais, site e demais meios dig

repete a cada novo local de atuação do Programa de Reassentamento.

Para a conclusão, são colhidos os depoimentos dos contemplados dando desfecho à narrativa

de transformação na vida das pessoas atendidas pelo programa. São exploradas as questões

relativas à melhoria na qualidade de vida, o acesso a serviços públicos de saúde, educação e
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transportes, além de outras políticas sociais do estado que as tenham assistido de alguma
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Ações com a mídia e materiais produzidos

As ações de divulgação e relacionamento com a mídia específicas para a divulgação do

Programa de Reassentamento são realizadas em duas frentes de abordagem. A primeira

delas visa identificar e estabelecer relacionamento com os pequenos veículos de

comunicação regionais e locais que existem no estado e que replicam conteúdo jornalístico

que já esteja editado. São pequenas rádios, jornais e sites. Para esses veículos, que atuem na

fuea de abrangência de alguma obra atendida pelo Programa de Reassentamento, a

assessoria de imprensa da Attachée de Presse produz e distribui material jornalístico com as

histórias das pessoas atendidas, dos profissionais envolvidos com o trabalho, em diferentes

fases do processo, inserindo informações complementares sobre as obras e os beneficios que

trazem, e prestando esclarecimentos à audiência referentes aos direitos e serviços

disponíveis aos cidadãos e o meios para acessá-los.

Profissionais, técnicos ou gestores, selecionados em conjunto com a Coordenação de

Imprensa, também são entrevistados para somarem informações estratégicas. São

produzidos materiais em vídeo, áudio e texto com abordagem jornalística:

minidocumentários, entrevistas, reportagens, releases e demais formatos que o

relacionamento com esses pequenos veículos mostrar serem necessários e eficazes. Todos os

materiais produzidos também são publicados como notícias nos canais oficiais da pasta e

podem ser aproveitados nas mídias sociais e na comunicação interna.

A outra frente de atuação junto à imprensa tem foco nos grandes veículos regionais do

estado de São Paulo. A partir do levantamento e análise dos históricos de reportagens sobre

obras da área de transportes e logística, medida imediata deste plano de ação citada

anteriormente, a Attachée propõe e aprova com a Coordenação de Imprensa uma

visitas aos principais jornais, sites e emissoras de rádio e televisão do estado

-l
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Esse trabalho é fundamentado na identificação e treinamento de porta-vozes, gestores ou

representantes da pasta, também selecionados em conjunto com a Coordenação de Imprensa.

Após preparação eles serão acompanhados pelos assessores de imprensa, com farto material

de apoio, em visitas às redações para apresentação dos projetos de ampliação,

aperfeiçoamento, diversificação e modernização dos transportes no estado de São Paulo.

Essas visitas, ao estilo o'encontro com a fonte", focam os veículos de referência e influência

nas regiões do estado, que estejam com obras em fase de planejamento ou execução, para

abrir oportunidades de se trabalhar o tema por diferentes vertentes, da social à econômica,

passando por questões de logística e meio ambiente, por exemplo. Nessa abordagem, os

vídeos, áudios e textos sobre o Programa de Reassentamento vêm em complemento às

informações sobre a obra em si. Desses encontros surgem oportunidades de pautas que

abordem o programa, principalmente se a assessoria de imprensa oferecer as histórias, o

material de apoio, personagens e fontes para compor a reportagem.

Além das abordagens junto à imprensa, a produção de conteúdo para que os próprios

moradores dos locais atingidos direta ou indiretamente pelas obras possam ver as histórias

de como funciona o processo, contadas pelos seus pares, pode auxiliar as equipes

multidisciplinares no trabalho de campo. A assessoria de imprensa pode explorar o formato

impresso ou digital, distribuído por aplicativos de mensagens, por exemplo, de um produto

de comunicação em que a população local acompanha a sua própria história sendo contada.

As dúvidas que surgem das abordagens cotidianas são reunidas, respondidas e transformam-

se em pautas para dirimir as dúvidas de todos. Um canal de prestação de serviço direto, em

apoio e complementar ao trabalho realizado pelas equipes técnicas.

É também trabalho a ser desenvolvido pela assessoria de imprensa a elaboração de manual

de gestão de crise para os diferentes níveis gerenciais e criação de uma cultura de

comunicação na instituição alinhada com as estratégias da Coordenação de Imprensa.

Para gerir crises, é primordial ter em mãos um material de apoio que reúna todas as

informações coletadas ao longo do processo de comunicação sobre o Programa de

Reassentamento, as obras pelas quais atua, as fragilidades detectadas no acompanhamento

das equipes em campo, as fragilidades detectadas no histórico de publicações vta

pelas manifestações coletadas nas redes sociais.

Attachée de Presse Comunicação
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Conforme apresentado neste plano, em seu devido momento, essas informações já foram

reunidas, são sistematicamente atsalizadas e levadas ao conhecimento de gestores do

programa, da pasta e da Coordenação de Imprensa.

O treinamento de porta-vozes, técnicos, gestores e representantes para o relacionamento

com a midia, prevê a preparação para diferentes cenários e leva em consideração a boa

comunicação verbal e não verbal.

3.2.1.3. - Oportunidades de mídia positiva

4
I
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Três aspectos da cobertura da mídia podem signihcar oportunidades de inserção positiva

para o Programa de Reassentamento da Secretaria Estadual de Logística e Transporles. O

primeiro, e aquele pincipalmente explorado pelo plano de ação apresentado, é o social.

Por essa abordagem é possível criar pautas mostrando como os reassentamentos

proporcionam melhorias no aspecto de qualidade de vida com novas habitações,localizadas

em áreas urbanizadas, com acesso regular a energia, âgua e esgoto, e a serviços públicos

como os transporte, saúde, educação, destacando os beneficios sociais de quem passou a ter

uma moradia digna.

É possível eleger algumas famílias dentre aquelas acompanhadas ao longo do processo pela

equipe de assessoria de imprensa e apresentar suas histórias de resgate da cidadania

aproveitando os eventos em que elas recebem suas casas.

Por meio das histórias das famílias, ainda é possível mostrar a integração das áreas do

Governo para atendimento das demandas das famílias. Além da questão do atendimento

habitacional, integração de Logística e Transportes com Habitação, é possível mostrar, por

exemplo, a garantia de vagas nas escolas da região para as crianças das famílias assentadas.

Já o aspecto econômico, pode ser explorado como oportunidade de mídia positiva para o

Programa de Reassentamento a partir dos novos locais de residência das famílias atendidas.

O fato de estar em um local com infraestrutura e acesso a serviços públicos melhorou a vida

das famílias, mas também trouxe desenvolvimento local, o crescimento dos bairros. A

migração dos atendidos e demais moradores da informalidade para a formalidade no

emprego, o empreendedorismo, a educação a capacitaçáo para o mercado de trabalho, entre

outras possibilidades, dadas pelos estudos econômicos e que se apliquem ao perhl da

população atendida pelo programa.

Por fim, é possível trabalhar com a imprensa, oportunamente, o Programa de

Reassentamento em conjunto com as medidas de compensação ambiental e preservação da

natureza adotadas no curso das obras daârea de transportes, mostrando que umprojeto que

traz maior mobilidade e desenvolvimento econômico pode, se bem estruturado e planejado,

resolver problemas sociais e ambientais ao invés de provocá-los.

3.2.1.4. - Identificação dos riscos à imagem
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Os principais aspectos a respeito do tema do exercício criativo que podem dar origem a

crises de imagem do Governo do Estado, em última análise, à pasta e ao próprio Programa

de Reassentamento estão ligados, de alguma maneira, à questão social. O primeiro

apontamento indica um aspecto social amplo, mas que pode desencadear uma variedade de

crises, a desumanizaçáo do relacionamento entre o Govemo e a população-alvo do

programa.

Por exemplo, a desumanização do processo de remoção e reassentamento de famílias pode

gerar um afastamento nas relações entre os agentes do governo e a população, cessando o

diálogo, e assim acentuar conflitos entre os interesses envolvidos e abrir caminho para a

exploração política por opositores e também pelos movimentos sociais ligados à questão de

habitação e reforma agrâria. A desumanizaçã,o pode ser caracterizada, por exemplo, pela

falta de cadastramento de pessoas que julgam ter direito; pela ausência de informações,

esclarecimentos e suporte no atendimento da população-alvo do programa tanto para

questões habitacionais quanto para encaminhamento de outras necessidades; pela demora

demasiada na concretização do atendimento, seja de forma provisória ou definitiva, da

demanda habitacional (ou do pagamento de indenização).

A influência do crime organizado e do tráfico de drogas nas comunidades que estão

passando pelo processo de atendimento do programa ê também um aspecto que pode gerar

problemas para o desenvolvimento do trabalho das equipes multiprofissionais, gerar

conflitos, comprometer resultados e gerar inseguranças com alto risco de atrair a atenção da

mídia.

Por último, denúncias sobre as obras, processos, custos, reais beneficios, podem colocar em

risco a credibilidade, gerar desconfianças sobre a funcionalidade, qualidade e até mesmo a

necessidade da execução da obra e, consequentemente, da necessidade de remover as

famílias e causar transtornos na vida de quem já enfrenta tantas dificuldades.

A assessoria de imprensa manterá um banco de dados atualizado com todas as informações

pertinentes às obras e ao Programa de Reassentamentos, conforme informado no plano de

ação. Também como citado, a equipe Attachée manteút gestores do programa e da pasta

atualizados em relação a todas as

produção.

3.3. - Análise diária de imagem

fragilidades detectadas durante o processo de aoe
i
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13 matêrias

16 impressos

l0 rádios

02 TV

45 web

Principais assuntos: Semana Nacional de Trânsito; Troca de placas de sinalização; Pedágio

em Mogi; Ex-diretores da Dersa denunciados na operação Lava-Jato; Entrega do complexo

de obras da Nova Estrada de Santos; Entrega de Viaduto em Hortolândia; Operação das

Balsas; Outubro Rosa - mensagens de incentivo à prevenção do câncer de mama nas

rodovias sob concessão; Moção de repúdio por tentativa de aumento no valor do pedágio;

Webinar sobre futuro do Porto de São Sebastião é marcado por críticas. A grade maioria dos

veículos privilegio a notícia de serviço, com informações sobre obras de infraestrutura,

segurança no trânsito, informativo sobre saúde e serviço de travessia das balsas. Rádio do

interior noticiou o fato de ex-funcionários da Dersa serem citados em investigação.

Veículos em destaque:

O Diário de Mogi e Mogi News - Repercutiram sobre discussão dos moradores da região

na instalação de praça para cobrança de pedágio.Trazem fala do secretário João Octaviano

sobre o assunto. Sugestão: Criar e divulgar um canal "Tira Dúvidas". Produzir material

sobre as principais dúvidas dos cidadãos a respeito do assunto e distribuir para a imprensa.

Reforçar que diante das reclamações dos munícipes, o vice-governador pediu revisão dos

estudos que identificaram a necessidade de um pedágio no local.

Rádio Wolf (Sumaré) - Repercutiu diversas vezes sobre ex-diretores da Dersa serem

citados na Operação Lava-Jato. Sugestão: Enviar nota reforçando o compromisso da

empresa com a transparência e desvincular a imagem dos ex-diretores com a Dersa

Oportunidade de Mídia Positiva:

Tl/
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A ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as 20 concessionárias que

integram o Programa de Concessões Rodoviárias participam, a partir de hoje (l'), da

campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do

câncer de mama, o mais incidente em mulheres no mundo. Dentre as ações previstas,

mensagens que reforçam a importância dos exames preventivos serão veiculadas nos 388

painéis eletrônicos distribuídos ao longo dos 10,8 mil quilômetros de rodovias concedidas.

Apresenta necessidade de release e material áudio visual sobre o programa. Sendo assunto

de interesse geral da população, pode ser veiculado em telejornais e outros veículos de

grande relevância.

I
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73 matérias

l9 impressos

04 rádios

04 TV

46 web

Principais assuntos: Gestão Doria libera empresa ligada à OAS a atuar em disputa do

governo contra a própria empreiteira (Obras Rodoanel Norte / Dersa); Outubro Rosa;

Semana Nacional do Trânsito; Governo de SP autoriza início das obras do segundo trecho

do VLT (Baixada Santista); Instalação de Pedágio em Mogi.

Veículos em destaque:

Folha de São Paulo - Apresentou matéria que pautou outros veículos. No último mês, a

empresa de consultoria Alvarez &. Marsal foi convidada pela Dersa, estatal paulista de

rodovias com um passado de escândalos ligados aos governos tucanos, para atuar como sua

consultora e assessora técnica em disputa extrajudicial relativa ao rompimento de contratos

do Rodoanel Norte pela OAS. Reportagem questionou a Secretária de Logística e

Transporte sobre o assunto e, segundo eles, não obtiveram respostas no primeiro momento,

sendo respondido só no segundo questionamento, afirmando que irá esclarecer se há um

impeclimento enÌ relação à contratação da empresa de consultoria. Sugestão: Nota

reforçando transparência e explicando o novo processo de contratação e reforçando a

mensagem de que vai pedir análise técnica e jurídica para esclarecer se há algum

impedimento em relação à contratação, que será suspensa se houver.

O Diário de Mogi - Continua repercutindo discussão da sociedade por conta da instalação

do pedágio. Sugestão: Criar e divulgar um canal "Tira Dúvidas". Produzft material sobre as

principais dúvidas dos cidadãos a respeito do assunto e distribuir para a
(.
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que diante das reclamações dos munícipos, o vice-governador pediu revisão dos estudos que

identificaram a necessidade de um pedágio no local.

Oportunidade de Mídia Positiva:

Outubro Rosa começa a ganhar destaque na pequena mídia do interior. Poderia ser melhor

explorado com material audiovisual.
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Principais assuntos: Semana Nacional do Trânsito; Govemador entrega modernização da

Rodovia Índio Tibiriçá que liga o ABC Paulista à região do Alto Tietê; Em Suzano, Doria

diz que estudo pàra a implantação de alça de acesso ao Rodoanel será concluído em breve;

Rodovias inteligentes de SP: conexão com mais segurança viâria; Polícia Federal apreende

cerca de uma tonelada de cocaína no Porto de São Sebastião; Serviços de manutenção estão

programados para as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes; Doria libera consultoria de

empresa ligada à OAS.

Veículos em destaque:

Folha de SP e Agora - Continua repercutindo matéria sobre a contratação da consultoria

Alvarez & Marsal para prestar assessoria técnica em disputa extrajudicial relativa ao

rompimento de contratos do Rodoanel Norte. Sugestão: Manter estratégia anterior, nota

reforçando transparência e explicando o novo processo de contratação e que vai pedir

análise técnica e jurídica para esclarecer se há algum impedimento em relação à contratação,

que será suspensa se houver.

TV Vanguarda e Gl - Carregamento de drogas é apreendido pela PF no Porto de São

Sebastião. Matéria tem reverberado em diversos portais, não citam a Secretária :r.'l

Transporte e Logística. Sugestão: Monitorar

Diário do Transporte e Diário de Suzano - Matéria positiva, que foi por

pequenos veículos da região metropolitana de São Paulo, sobre as obras de modernização da
(
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rodovia Índio Tibiriçá (SP-031), importante ligação entre as regiões do Alto Tietê e ABC

Paulista.

OESP Blog do Fausto Macedo - Rodovias inteligentes de SP: conexão com mais segurança

viâria. Traz artigo do Secretário João Octaviano falando sobre projeto que envolve

adaptação do limite de velocidade, preços variáveis de pedágio, avisos de velocidade

aconselhável para caminhões e colisão ocorrida minutos antes, alertas sobre

congestionamentos previstos para a próxima hora, pavimentos asfálticos que guiam carros e

até a circulação de veículos autônomos.

Oportunidade de Mídia Positiva:

Modernização da rodovia Índio Tibiriçá (SP-031) - produzir material audiovisual sobre o

assunto, colendo depoimento de moradores do entorno.

Rodovias inteligentes de SP: conexão com mais segurança viëria - produzir material

audiovisual sobre o conceito e os estudos que estão sendo feitos para implementação dessas

tecnologias.
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Principais assuntos: SP tem menor taxa de mortalidade no trânsito em relação à média

mundial; Trecho de Marília conta com 5.370 placas instaladas no sistema viârio; Em visita

relâmpago a Suzano, Doria entrega obras da SP-31; ARTESP faz aIerta sobre utilização de

bicicletas nas rodovias; Mogi sabe pressionar (pedágio na região).

Veículos em destaque

Gazeta de Limeira - Repercutiu artigo que traz informações sobre SP ter a menor taxa de

mortalidade no trânsito em relação à média mundial. Os dados do Infosiga SP de 2019

revelam que São Paulo alcançou taxa de óbitos mais baixa ante a média mundial, mensurada

pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Portal Verdade - ARTESP fazalerta sobre utllizaçáo de bicicletas nas rodovias. De janeiro

até julho de 2020, ocorreram 268 acidentes, com 27 mortes de ciclistas pelas rodovias

concedidas do Estado de São Paulo, segundo dados da ARTESP- Agência de Transporte do

Estado de São Paulo. No mesmo período de2019, foram também 268 acidentes e22 óbitos.

No total, em2019, houve 433 acidentes e 35 mortes. Com o objetivo de mudar esse cenário,

a ARTESP e as 20 concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias

Paulistas intensificarão ações de conscientização para motoristas, ciclistas, motociclistas e

pedestres para um trânsito mais consciente e seguro. Matéria importante de serviço que não

repercutiu em outros veículos.

O Dia de Marília - Trecho de Marília conta com 5.370 placas instaladas no sistema v

Reportagem fala sobre problemas nas placas de sinalização da região. Sugestão:

falando sobre o contrato de concessão assinado pelo o governo do Estado de São Paulo,
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prevê, entre outras coisas, sinalizaçao. E como a Artesp (agência fiscalizadora) - prevê

investimentos de R$ 3,9 bilhões na restauração de rodovias, ampliação da malha viátria e

implantação de tecnologias e inovações que contribuem para prestação de serviços de alta

qualidade aos usuários.

Oportunidade de Mídia Positiva:

ARTESP faz alerta sobre utilização de bicicletas nas rodovias - pauta que precisa ser melhor

trabalhada. Serviço importante para a população. Através de divulgação junto aos grupos e

associações de ciclistas, ações em redes sociais, seria possível conseguir de maneira

orgânica uma maior divulgação do assunto.
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Principais assuntos: Agência de transporte de SP muda chefia da comissão de ética; Artesp

e concessionárias doam mais de 27 mil cobertores; Representantes de setores produtivos de

Mogi devem se reunir no próximo dia 13, contra instalação de pedágio; Diminui o número

de mortes no trânsito em Votorantim.

Veículos em destaque:

Folha de SP $ryEB) - Milton Persoli, diretor-geral da Artesp (agência reguladora de

transporte de SP), nomeou Meire de Andrade Alves para a presidência da comissão de ética

da agência. A nomeação foi publicada no sábado (3). Não repercutiu em outros veículos.

Guarulhos Hoje (WEB) - Juntamente com outros pequenos portais, o site repercutiu a ação

da ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo e as 20 concessionárias

integrantes do Programa de Concessões Rodoviárias que doaram 21.280, dos mais de 329

mil cobertores arrecadados por toda a campanha, para 83 municípios durante a Campanha

Inverno Solidário. Ação importante que não reverberou em veículos maiores. Sugestão:

Criar material com fotos da distribuição dos cobertores, elencando a importância deste tipo

de ação e divulgar para os principais veículos. Vender entrevista com o coordenador do

projeto para veículos de TV.

Gazeta de Votorantim - Diminui o número de mortes no trânsito em Votorantim. Matéria

importante que não repercutiu em outros veículos na região.Sugestão: Montar release com

planilhas que reforcem informações de redução de acidentes e distribuir para os veículos

<"(
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O Diário de Mogi - Representantes de setores produtivos de Mogi devem se reunir no

próximo dia 13, contra instalação de pedágio. Assunto continua repercutindo nos veículos da

região.

Sugestão: Produzir material sobre as principais dúvidas dos cidadãos a respeito do assunto e

distribuir para a imprensa. Reforçar que diante das reclamações dos munícipes, o vice-

governador pediu revisão dos estudos que identificaram a necessidade de um pedágio no

local.

Oportunidade de Mídia Positiva:

Criar material com fotos da distribuição dos cobertores, elencando a importância deste tipo

de ação e divulgar para os principais veículos. Vender entrevista com o coordenador do

projeto para veículos de TV.
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55 matérias
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04 rádios

09 TV

28 web

Principais assuntos: Campanha Inverno Solidário doa mais de 27 mil cobertores; Estado

não alterará isenções e beneficios das cestas básicas de alimentos e de remédios; Governo de

São Paulo conclui projeto de modernização da Rodovia índio Tibiriçá; Outubro Rosa:

Rodovias sob concessão terão mensagens de incentivo à prevenção do câncer de mama;

Rodovias inteligentes de SP: conexão com mais segurança viâria; SP 294 terá Pare e Siga

para obras no pavimento de Parapuã. até Panorama.

Veículos em destaque:

O Dia - Juntamente com outros pequenos portais, fraz matêria sobre é o enxugamento da

estrutura administrativa, com a extinção de empresas, autarquias e fundações estaduais

(EMTU, CDHU, Sucen, Imesc. Daesp. Itesp. Fundação Parque Zoológico de São Paulo,

Fosp e Furp). fusão do Instituto Florestal com os institutos de Botânica e Geológico e um

plano de demissão voluntária de funcionários celetistas que foram contratadas até 1983.

Sugestão: Monitorar, pois, pode trazer assuntos sobre o DAESP.

O Regional - Juntamente com outros pequenos portais, traz matéria sobre a ARTESP e as

20 concessionárias integrantes do Programa de Concessões Rodoviárias doarem 27.280, dos

mais de 329 mll cobertores arrecadados por toda a campanha,para 83 municípios durante a

Campanha Inverno Solidário. Sugestão: Criar material com fotos da distribuição dos

coberlores, elencando a imporlância deste tipo de ação e divulgar para os principais

veículos. Vender entrevista com o coordenador do projeto para veículos de TV
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Principais assuntos: ARTESP e concessionárias doam 500 roupas e cobertores; Conselho

Administrativo de Defesa Econômica (Cade) interrompe julgamento sobre taxa e divide o

setor portuário; Guarulhos é contemplada pela campanha Inverno Solidário; Ônibus

clandestinos são flagrados em rodovia de Campinas; Rodovias inteligentes; TJ-SP reconhece

legalidade da Buser e nega suspensão de viagens.

Veículos em destaque:

Valor Econômico - Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) interrompe

julgamento sobre taxa e divide o setor portuário. Matéria fala sobre taxa cobrada em portos.

Sugestão: Monitorar

Agência Estado - TJ-SP reconhece legalidade da Buser e nega suspensão de viagens.

Matéria traz informações sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo ter negado recurso

protocolado pelo Sindicato das Empresas de Transporles de Passageiros do Estado de São

Paulo (SETPESP) contra a plataforma de fretamento de viagens de ônibus. Sugestão.'

monitorar desdobramentos e adotar estratégia de contra argumentos como necessidade de

regulação maís rígida para garantir segurança aos usuários, uma vez que esse tipo de

serviço não está regulamentado.

Tv Globo Jornal da SPTV I Edição - Jornal trouxe matéria sobre o transpotte clandestino

de passageiros em Campinas. O repórter ressalta que mesmo com a fiscalização
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ARTESP, esse problema é recorrente. Sugestão: Nota ressaltando o papel da fiscalização,

trazendo os resultados das ações no último ano.

4
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Principais assuntos: Abrindo a caixa preta da alça ao Rodoanel: 'intimado'pelo deputado

Gambale, diretor da Artesp fala dos dois projetos para obras em Suzano; Artesp e

concessionárias doam 500 roupas e cobertores; Artesp retira 8 vans e ônibus de circulação

em Ribeirão Preto; Cade interrompe julgamento sobre taxa e divide o setor portuário;

Campanha Inverno Solidário: Artesp e concessionárias doam mais de 21 mil cobertores;

Ecovias foca em soluções para aumentar segurança do SAI; Estado de SP pode mudar edital

e aeroporlo de Araçatuba custar R$ 1; Fiscalização multa quatro a cada dez ônibus

rodoviários na Via Anchieta; Rodovia SP-79 gera queixas em Tapirai; Segurança do

motociclista no pedágio respondido pela CCR Via Oeste; Rodovias: rombo bilionário das

concessionárias pode custar ao governo.

Veículos em destaque:

Veja.com - Matéria traz informações sobre rombo bilionário das concessionarias que

administram estradas no país. Não cita órgãos da Secretaria de Logística e Transporte.

Sugestão: Monitorar

R7 - A Concessionária CCR Via Oeste permite, por segurança, ao motociclista passar nas

cabines manuais sem cobrança da tarifa. Reportagem traz informações sobre a possibilidade

de que motos maiores utilizem cabine das praças de pedágio. Segundo a concessionaria,

"todos estes procedimentos foram realizados após estudos em conjunto com a Agência de

Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e as medidas foram adotadas para

\
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segurança dos motociclistas e demais motoristas". Sugestão: Monitorar / Montar nota em

parceria com a concessionária, divulgando o serviço.

O Diário / Jornal do Povo (Suzano) - Milton Persoli, diretor-geral da Artesp, foi

convidado pelo deputado Gambale para prestar esclarecimentos da construção da alça de

saída do Rodoanel em Suzano. Sugestão: Usar fala do diretor e montar nota reativa para

possível repercussão.

Diário do Grande ABC - Ecovias foca em soluções para aumentar segurança do SAI

(Sistema Anchieta Imigrantes). Matéria mostra que imprudência e desatenção de motoristas

e pedestres são as principais causas de acidentes no SAI. Sugestão: Montar nota de serviço

em parceria com a concessionária, reforçando o papel do Governo do Estado em políticas de

proteção à vida.

Folha da Região/Araçatuba - Estado de SP pode mudar edital e aeroporto de Araçatuba

custar R$ L Matéria traz aspas do secretário João Octaviano: "O Estado não vai ter

capacidade de fazer investimentos. Do ponto de vista da retomada econômica, faz sentido

reduzir a outorga. Melhor ter uma outorga baixa e garantir que os investimentos serão

feitos". Sugestão - Monitorar, pode ser repercutido em outros veículos da região. Preparar

nota com dados e informações que possam corroborar com a fala do secretário.

Jornal Cruzeiro do Sul - Rodovia SP-79 gera queixas em Tapirai, Matéria aponta

problemas na região e alega que Artesp não apresenta soluções: "Durante todo este tempo,

houve requerimentos da Cãmara e dos deputados estaduais junto ao Departamento de

Estradas e Rodagem e à Artesp, mas nunca resolveu nada. No máximo, o que tem é uma

pequena poda do mato, e tapa-buraco com qualidade ruim que não dura uma semana".

Sugestão: Nota com medidas adotadas na região. Monitar, pois pode pautar outros veículos.

9/10

203 matérias

25 impressos

02 rádios
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Principais assuntos: Artesp fiscalizou 73 veículos em Franco da Rocha; Deputado

Sebastião Santos faz visita ao Daesp para saber a situação do aeroporto de Barretos;

Govemo paulista pede que motoristas evitem pegar a estrada no feriado; Sistema

Anhanguera-Bandeirantes tem trânsito lento para o interior; Viaduto na região onde carreta

ficou enroscada começa a ser recuperado. O grande destaque do dia foi o pedido do

Governador João Doria, para que a população evite viajar no feriado.

Veículos em destaque:

Veja / Isto é Dinheiro / Bol (todos online) - Veículos trazem divulgação da Agência de

Transporte do Estado de São Paulo, juntamente com as concessionárias que integram o

Programa de Concessão de Rodovias do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria

Estadual de Logística e Transportes e o DER - Departamento de Estradas e Rodagem

reforçando a importância de evitar viagens desnecessárias e a exposição ao risco de

contaminação por COVID-19, devido ao ferido prolongado de Nossa Senhora Aparecida,

Padroeira do Brasil, celebrado nesta segunda-feira (12).

Mensagens com recomendações do protocolo vigente da quarentena serão veiculadas nos

painéis eletrônicos, distribuídas na malha rodoviária paulista.

Jornal da Cidade (Bauru) - Matéria traz informações sobre Viaduto na região onde carreta

ficou enroscada começa a ser recuperado. A concessionária Cart implantou um desvio para

dar início às obras de restauração da estrutura na SP-225, em Santa Cruz do Rio Pardo.

A Cidade (Barretos) - Deputado Sebastião Santos faz visita ao Daesp para saber a situação

do aeroporto de Barretos O deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos) esteve nesta

terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, na sede do Departamento Aeroviário do Estado de São

Paulo (DAESP), para conhecer a real situação do funcionamento do aeroporto de
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89 matérias
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01 rádios
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46 web

Principais assuntos: Governo paulista pede que motoristas evitem pegar a estrada no

feriado; Licença municipal busca impedir instalação de pedágio em Mogi das Cruzes.

Principal matêria do dia foi divulgação do pedido do Governo para evitar viagens no

feriado.

Veículos em destaque:

O Diário de Mogi - Licença municipal pode impedir o pedágio MOGI-DUTRA. Encontro

definiu ação contra instalação de praça de cobrança, prevista em concessão de rodovias A

Prefeitura de Mogi das Cruzes pretende banar a instalação do pedágio na Mogi-Dutra (SP-

88) com uma nova legislação preparada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Sugestão: Monitorar, pode pautar outros veículos.
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Principais assuntos: Edital do Lote do Litoral deve ser publicado em dezembro ou janeiro,

diz ARTESP; Governador pede que população não se aglomere no feriado prolongado;

Entrevias ftnaliza recuperação de erosões na SP-333. Principal destaque do dia foi o pedido

do Governo para que a população evite viajar no feriado.

Veículos em destaque:

Folha Metropolitana e Jornal da Cidade - O governador de São Paulo, João Doria,

recomendou que a população paulista mantenha os cuidados de distanciamento social, de

higiene e de uso obrigatório de máscara durante o feriado prolongado da padroeira do Brasil.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as concessionárias, a Secretaria

Estadual de Logística e Transportes e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), por

meio de um comunicado conjunto, pediram para que a população do estado evite viagens

desnecessárias durante o feriado para evitar exposição ao risco de contaminação por covid-

19.

Sugestão: Reforçar mensagem com gravação de apelo à população e distribuir para rádios.

Dinheiro Rural - A diretora de assuntos institucionais da Agência de Transporte do Estado

de São Paulo (ARTESP), Renata Dantas, destacou que o edital do Lote Rodoviário do

Litoral deve ser publicado já em dezembro ou janeiro próximos. Antes da crise, a estimativa

era de que o edital sairia ainda no primeiro semestre deste ano. Estão previstos R$ 3 bilhões

em investimentos em obras. A concorrência deve se dar pela maior outorga proposta.

Sugestão: Monitorar

rt
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Jornal da Manhã (Marília) - A Entrevias Concessionária de Rodovias, por meio da sua

área de Conservação, finalizou a recuperação de 22 pontos de erosões que haviam sido

causadas por chuvas intensas, na região de Marília. O cronograma, acompanhado também

pela ínea ambiental da companhia, recuperou todos os locais mapeados já antes do início do

período chuvoso, garantindo a eficiência dos elementos de drenagem nas rodovias, o que

aumenta a segurança de usuários em dias de chuva nas estações primavera e verão. O

trabalho de recuperação dos locais com erosão consistiu na limpeza e recomposição de

aterro, estabilização de taludes, criação de elementos de drenagem superficial, aplicação de

solo cimento para garantir a estabilidade, compactação mecanizada, e, por fim,

recomposição vegetal.

O restabelecimento das condições adequadas desses trechos é um serviço previsto na

conservação de rodovias e que atende as exigências do contrato de concessão com o

Governo do Estado de São Paulo, sob fiscalização da Artesp. Nota de serviço.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (l l) 32s3-3004

{

(

(

(

\

(

(

+T,{

r)il
34



Attachée
de presse
comunicaçäo integrada

t2/10

3l matérias

04 rádios

08 TV

19 web

Principais assuntos: Estradas de São Paulo tem lentidão na volta do feriado prolongado;

Acidentes e fluxo intenso de veículos complicam trânsito na volta do feriado pelas rodovias

de São Paulo. Principal matéria é sobre o trânsito na volta do feriado.

Veículos em destaque:

Gl e Jovem Pan - Acidentes e fluxo intenso de veículos complicam trânsito na volta do

feriado pelas rodovias de São Paulo. Cerca de 2,2 milhões de veículos pegaram a estrada

em SP neste feriado prolongado, de acordo com a Artesp. Tráfego deve se intensificar nas

próximas horas, e concessionárias recomendam evitar pegar a estrada antes das 22h.

Sugestão: Monitorar.

T/
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73 matérias

11 impressos

04 rádios

02 TV

56 web

Principais assuntos: Acesso à Raposo Tavares será interditado para obras em Assis; Artesp

silencia sobre estudo para a implantação de praça de pedágio na Mogi-Dutra; Campanha

Invemo Solidário da ARTESP doa mais de 27 mil cobertores; Campanha orienta ciclistas

sobre perigos de pedalar à beira de rodovias na região de Sorocaba; Doria recomenda que

população evite aglomerações no feriado e use máscaras; Rodovia Anchieta apresenta

lentidão no sentido litoral; Volume de tráfego nas rodovias paulistas neste 12 de outubro fica

igual ao do último feriado.

Veículos em destaque:

Gl - Campanha orienta ciclistas sobre perigos de pedalar à beira de rodovias na região de

Sorocaba. Segundo a Artesp, de janeiro a julho deste ano foram registrados 268 acidentes

com27 mortes de ciclistas nas rodovias sob concessão no estado. Sugestão: campanha tem

potencial de maior repercussão. Montar nota com serviço e vender para outros veículos da

região.

O Diário do Vale (Online) - Acesso à 'Raposo Tavares' será interditado para obras em

Assis. A intervenção no pavimento está inserida no crono grama de obras alinhado com a

ARTESP - Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo. Sugestão: Montar

nota de serviço e vender para veículos da região / monitorar.
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O Dia - Doria pede que população evite aglomerações no feriado prolongado. Matéria que

vem tendo repercussão em diversos veículos. Sugestão: Manter estratégia de distribuir a

mensagem do governador para veículos regionais e monitorar
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Principais assuntos: Acesso da Rodovia Assis Chateaubriand para a Rodovia Raposo

Tavares terá desvio para obras em Presidente Prudente; Alesp aprova projeto de ajuste fiscal

do governo estadual; Cerca de 3,9 mi de veículos viajaram entre os dias 9 e 12. Principal

matéria do dia foi sobre ajuste fiscal (cita EMTU sendo absorvida pela Artesp).

Veículos em destaque:

Diversos veículos (online) - Veículos repercutiram matéria sobre ajuste fiscal aprovado na

Alesp que extingue estatais e reduz beneficios fiscais em SP. Traz informação sobre

extinção da EMTU que será incorporada absorvida pela Artesp. Sugestão: Monitorar.
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Principais assuntos: 'Pacotão'extingue estatais e reduz beneficios fiscais em SP; Deputados

estaduais aprovam projeto que extingue a EMTU; Governo paulista estima economizar R$ 7

bi com pacote; O silêncio da Artesp. Principal notícia do dia foi aprovação da extinção de

estatais e a economia que irâ gerar para o estado.

Veículos em destaque:

O Estado de São Paulo (diversos veículos - impressos / online) - A Assembleia

Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou o texto-base do pacote fiscal proposto pelo

governador João Doria(PSDB), com placar de 48 votos a 37. A estimativa preliminar do

governo é de que o pacote aprovado resulte em RS 7 bilhões a mais para os cofres estaduais

na proposta original, a previsão era conseguir R$ 8,8 bilhões para sanar a previsão de déficit

no orçamento do ano que vem. Cita extinção da EMTU e que será absorvida pela ARTESP.

Sugestão: Monitorar.

O Diário de Mogi (editorial) * Jornal cobra posicionamento da Artesp, sobre qual será

exatamente a localização da praça de cobrança do pedágio prevista para Mogi das Cruzes,

no projeto de concessão das rodovias litorâneas. Notícia regional. Sugestão: enviar nota

explicando que o projeto está em estudo, monitorar e avaliar repercussão em outros veículos

da região

4d
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Principais assuntos: Deputados da região aprovam extinção da EMTU e da CDHU; Doria

sanciona lei que acaba com EMTU e oftcializa Artesp no gerenciamento dos transportes

metropolitanos; Fim da EMTU; Frederico Bussinger: Porto de São Sebastião: 'Just do it!"

(*); Início de construção de ponte segue indefinido; Rodovia Castello Branco terá interdição

de faixas em Barueri para obras. Principal matéria do dia foi sobre extinção da EMTU e sua

incorporação pela ARTESP.

Veículos em destaque:

Valor Econômico - O fundo Journey Capital Vítreo, que reúne debenturistas da Rodovias

do Tietê, sugeriu um plano de recuperação judicial para a concessionária, que foi

prontamente rejeitado por ela, apurou o Valor. As negociações em torno da RJ da Rodovias

do Tietê têm ficado mais tensas nas últimas semanas, depois que a Latache, que em junho se

consolidou no controle da empresa após comprar as participações de Lineas e AB

Concessões, apresentou uma primeira proposta aos credores. Na carta aos cotistas, a Journey

destacou a necessidade de levantar novos recursos para a Rodovias do Tietê para que a

empresa retome seus compromissos junto à reguladora Artesp . Sugestão: Monitorar.

Diário do Transporte - O governador de São Paulo, João Doria, publicou em Diário Oficial

do Estado nesta sexta-feira, 16 de outubro de 2020, a lei 17 .293120, fruto do Pro.jeto de Lei -
PL 529 que "estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas

públicas", entre as quais, que autoriza o fim de empresas públicas como a EMTU -
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Metropolitana de Transportes Urbanos. Sugestão: Monitorar, assunto que tem sido destaque

nos últimos dias.

A Tribuna (Santos) - Matéria discute os rumos do Porto de São Sebastião. Sugestão:

enviar nota explicando os planos e monitorar. Tem potencial para o assunto crescer.

"-+(
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t7lr0
47 matérias

25 impressos

01 rádios

21 web

Principais assuntos: Caneata contra pedágio ocoffe hoje; Conexão com mais segurança

viátria; Doria anuncia R$ 100 milhões em investimentos no Vale do Ribeira; Falta de radares

gera preocupação para transeuntes da Rodovia SP-79, em ltu; Rodovias inteligentes e a

segurança viítria; Trechos da SP-79 operam sem radar.

Veículos em destaque:

Mogi News - Carreata contra pedágio. O Movimento Pedágio Não encabeça uma carreata

contra a instalação do posto de cobrança na rodovia Mogi-Dutra (SP-88) proposta pela

Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) por meio da concessão de rodovias.

Sugestão: Monitorar.

Periscópio (Itu) e Cruzeiro do Sul - Falta de radares gera preocupação para transeuntes da

Rodovia SP-79, em Itu. O Departamento de Estradas de Rodagem infotmou que prepara um

edital para a aquisição de novos equipamentos fiscalizadores, acrescentando que a Polícia

Militar Rodoviária segue realizando a frscalização de excesso de velocidade por meio de

radares portáteis, operados por seus agentes. Sugestão: Preparar nota reativa caso reverbere

para outros veículos.

O Diário de Mogi - Artigo sobre rodovias inteligentes e a segurança vtâria feito pelo

Secretário João Octaviano. Já saiu eu outros veículos. Sugestão: continuar distribuindo

artrgo para os prmclpals Jomars regronals e monttorar

)
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18/10

28 matérias

09 impressos

19 web

Principais assuntos: Carreata pressiona Estado contra o pedágio; Estado admite que a

Rodovia Mogi-Dutra terâ a duplicação incompleta; Via Rondon investe mais de R$ 94

milhões em obras na região de Araçatuba; Vicinal em Campos Novos Paulista terá'Pare e

Siga'.

Veículos em destaque:

O Diário de Mogi - Grupo promete manter mobilizações até definição sobre praça de

cobrança. O movimento Pedágio Não promete permanecer mobilizado até que o govemador

João Doria (PSDB) descafie definitivamente a ideia de implantação de uma praça de

cobrança na rodovia Mogi-Dutra ou em outro acesso da cidade. Sugestão: Monitorar,

assunto recorrente neste veículo (regional).

O Diário de Mogi - DER muda projeto e não vai duplicar final da Mogi-Dutra. A falta de

desapropriação de um terreno, na chegada do município de Arujá, fará com o projeto de

duplicação do final da Mogi-Dutra fique incompleto e com um perigoso afunilamento do

tráfego de veículos em 1,3 km, nas proximidades do trevo de acesso à rodovia Presidente

Dutra. Segundo o DER, o trecho não duplicado será "segregado com barreiras de concreto",

para evitar conversões aniscadas. Sugestão: enviar nota explicando as providencias de

segurança projetadas para o local. Monitorar (notícia regional).

O Liberal - A concessionária Via Rondon executa obras de vias marginais e

implantação de dispositivos, na região de Araçatuba. As obras, que estão previstas no

contrato de concessão junto a Artesp, atualmente estão concentradas nos municípios de

Penápolis, Araçatuba e Guararapes e tem o investimento de aproximadamente R$ 94
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milhões. Sugestão: Montar release em parceria com a concessionâria e anexar informações

sobre as obras nas rodovias da região de Araçatuba que seguem em andamento. Vender para

veículos locais.

+(
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19/t0

83 matérias

17 rádios

10 TV

56 web

Principais assuntos: Acidentes causados por fumaça e neblina crescem de janeiro a

setembro; Deputado Sebastião Santos faz visita ao Departamento Aeroviário do Estado de

São Paulo para saber a situação do aeroporto de Barretos; Governo de SP autoriza o fim da

EMTU e Artesp fica com transporte; Governo do Estado anuncia R$ 100 milhões em

investimentos no Vale do Ribeira; Outubro Rosa.

Veículos em destaque:

Jau Mais - Acidentes causados por fumaça e neblina crescem de janeiro a setembro.

Aumento foi de 5l,I4o/o e 21,90%o, respectivamente, em comparação com o mesmo período

do ano passado. Material produzido pela Artesp. Sugestão: Montar em conjunto com

concessionárias, material educativo sobre o tema e distribuir nos postos de pedágio. Preparar

release sobre a açAo e distribuir para imprensa.

Portal Folha da Terra (Itupeva) - Anuncio de R$ 100 milhões em investimentos no Vale

do Ribeira. O governador anuncia a construção de uma nova ponte na via de acesso SPA

5521230, em Barra do Turvo, pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem). A obra

receberá um investimento de R$ 2,9 milhões e é um antigo pleito do Vale do Ribeira.

Sugestão: Monitorar.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - I 0 andar CEP. 0 I 533-070 Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004

4f

ÒB
46



Attachée
de rESSE
comunicação integrada

20n0

61 matérias

16 impressos

04 rádios

02 TV

39 web

Principais assuntos: Acidentes causados por fumaça e neblina crescem de janeiro a

setembro; Malha ferroviária de São Paulo terá aporte de R$ 6 bilhões e geração de 134 mil

empregos. Principal destaque do dia foram notícias sobre acidentes causados por fumaça.

Assunto já está no radar.

Veículos em destaque:

Guarulhos Hoje / Tribuna Piracicabana (outros portais) - Levantamento realizado pela

ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo aponta que os acidentes causados

por fumaça e neblina cresceram entre janeiro a setembro deste ano na comparação com o

mesmo período do ano passado nas rodovias paulistas concedidas.

Sugestão: manter proposta de montar em conjunto com concessionárias, material educativo

sobre o tema.

Rádio Cruzeiro (Sorocaba) / Guarulhos Hoje - anunciou investimentos para as femovias

do Estado. Rádio de Sorocaba questiona a Secretaria de Logística e Transporte por qual

motivo a malha ferroviária da cidade não aparece neste projeto. Sugestão: Nota explicando

todo o processo de investimento de ferrovias do estado. Caso a cidade de Sorocaba não

esteja contemplada no projeto,localizar e explicar por quais motivos.
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62 matérias

15 impressos

06 rádios

05 TV

36 web

Principais assuntos: Travessias litorâneas sob nova administração: gestão Dersa passa para

Secretaria de Logística e Transportes; Acidentes causados por fumaça e neblina crescem de

janeiro a setembro nas rodovias paulistas; Prefeituras de Arujá e Mogi buscam informações

com o DER sobre não duplicação de trecho da rodovia Mogi-Dutra.

Veículos em destaque:

TV Globo BDSP - A âncora Gloria Vanique informou que a partir de hoje os serviços de

travessia litorâneas administrado pela Dersa passam a ser de responsabilidade do

departamento hidroviário da Secretaria de Logística e Transportes. A apresentadora

destacou que o secretário da pasta João Octaviano Machado vai definir os critérios dessa

transição. Sugestão: Monitorar, pela importância do veículo, provavelmente o assunto será

replicado.

Gl - Após o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) anunciar que parte da Rodovia

Mogi-Dutra (SP 088) não será duplicada, diferentemente do que está no projeto original, as

Prefeituras de Arujá e Mogi das Cruzes buscam informações sobre a mudança no projeto

inicial.

O trecho de 1,3 quilômetro frca na chegada a Arujá, na rotatória de acesso à Rodovia

Presidente Dutra. Segundo o Departamento, o motivo foi uma decisão da Justiça que

atendeu ao pedido de donos de áreas que seriam desapropriadas no entorno da pista. A

princípio, o valor pago pela área seria de menos de R$ l1 milhões, mas os donos entraram

na Justiça e conseguiram aumentar em mais de seis vezes. Sugestão: Monitorar. Verificar sg'
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o DER irá recorrer da decisão, o que pode atrasar ainda mais a obra, ou ceder e iniciar o

processo. Preparar nota e encaminhar ao veículo.

Diversos Veículos (Online) - Acidentes causados por fumaça e neblina nas estradas.

Assunto continua reverberando. Sugestão: manter estratégia anterior de montar com a

concessionária

material educativo sobre o tema.
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22t10

75 matérias

l9 impressos

05 rádios

03 TV

48 web

Principais assuntos: Govemo de São Paulo registra redução nos acidentes com mortes nas

rodovias; Mulheres respondem por apenas 6,3Yo dos acidentes de trânsito no Estado;

Viadutos para animais silvestres começam a ser implantados no Brasil. Principal assunto do

dia foi sobre redução de acidentes nas rodovias paulistas.

Veículos em destaque:

Rádio BandNews e outros veículos (online) - Veículos trazem informação sobre queda de

mortes nas rodovias paulistas. Notícia positiva. Sugestão: Criar juntamente com as

concessionárias, material audiovisual sobre essa redução e reforçar os cuidados nas estradas.

Folha da Cidade (Araraquara) - Os dados do Infosiga SP apontam que somente 6,30lo dos

casos de acidentes registrados no primeiro trimestre de 2020 envolvem mulheres na direção,

um percentual 16 vezes menor do que o número de acidentes com homens ao volante. Ainda

cita o programa "Respeito à vida". Sugestão: oportunidade para falar do protagonismo e do

cuidado da mulher no trânsito. Procurar personagem e oferecer pauta a um jornal de

veiculação nacional. Monitorar.

Uol - Viadutos para animais silvestres começam a ser implantados no Brasil. I|;4atêria traz

detalhes do viaduto construído na altura do quilômetro 25,8 da SP-99 (Rodovia dos

Tamoios), que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, no estado de São Paulo. A

estrutura, concluída em junho de 2018, foi erguida durante a duplicação da estrada, em um

local chamado Serrinha, exatamente onde houve o corte de um morro. De
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empresa do governo paulista Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), responsável pelo

projeto de duplicação da estrada, o viaduto vegetado, além de sete passagens de fauna

inferiores (que passam por baixo da pista), ainda conta com uma passagem feita com cabos

entre copas de árvores, que foram projetadas para reduzir atropelamento. Sugestão: Pauta

positiva. Criar juntamente com a concessionëria, material educativo sobre preservação

ambiental e ações desenvolvidas pela Secretaria de Logística e Transporte.
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116 matérias

26 impressos

07 rádios

05 TV

78 web

Principais assuntos: Estado vai divulgar localização de todos os radares de estradas de SP;

Aprovação de projeto do impacto à vizinhança pode banar pedágio; Rodovias paulistas

registram redução no número de mortes. Principal notícia do dia foi a divulgação da

localização dos radares nas estradas paulistas.

Veículos em destaque:

Folha de SP (outros veículos) - Estado vai divulgar localização de todos os radares de

estradas de SP. O govemo do estado passará a divulgar alocalização e a velocidade máxima

de todos os radares 
-fixos, 

estáticos (móveis) ou portáteis- que operam nas rodovias de

São Paulo.

Projeto de lei sancionado nesta sexta-feira (23) pelo governador João Doria (PSDB)

determina que seja publicado na internet o endereço exato do radar, o horário de operação e

a velocidade limite de cada um deles. Atualmente, já é possível consultar a localização dos

radares fixos que operam nas estradas paulistas no site do DER (Departamento de Estradas

de Rodagens), mas não há a velocidade limite.

Guarulhos Hoje (outros veículos - online) - Mulheres respondem por apenas 6,30/o dos

acidentes de trânsito no Estado. Assunto continua reverberando em pequenos portais.

Sugestão: manter proposta de personagem e oferecer a um veículo da grande imprensa

alcance nacional
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Diário do Grande Abc (outros veículos - online) - Rodovias paulistas registram queda de

18% em mortes por acidentes. Pauta positiva que continua reverberando em portais.

Sugestão: Monitorar.

24n0

63 matérias

27 impressos

02 rádios

04 TV

30 web

Principais assuntos: Governo de São Paulo passará a divulgar localização dos radares; Cai

número de acidentes com mortes nas rodovias paulistas; Artesp abre consulta para definir

regras de fretamento que podem impedir aplicativos de ônibus em SP; Prefeitura quer
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acelerar PL que pode banar projeto da Artesp. Principal notícia continua sendo sobre

radares nas estradas paulistas e diminuição no número de acidentes fatais.

Veículos em destaque:

Agora SP / Rádio Jovem Pan (outros veículos - online) - Governo de São Paulo passará a

divulgar localização dos radares. Notícia de grande importância para a população.

Reverberando em pequenos portais. Recebeu divulgação por parte do Governo do Estado.

Diário do Transporte - Artesp abre consulla para definir regras de fretamento que podem

impedir aplicativos de ônibus em SP. A Artesp comunicou que realizará Consulta Pública a

partir deste sábado, 24 de outubro de 2020, para colher sugestões e contribuições para a

minuta de Portaria que trata da regulamentação da prestação do serviço intermunicipal de

transporte coletivo de passageiros sob os regimes de fretamento eventual e contínuo.

Assunto tem potencial para crescer na imprensa. Sugestão: Montar nota rcativa sobre

fiscalização nas estradas paulistas, com dados sobre as principais irregularidades

encontradas e reforçar que a frscalização e rigor nas regrs é importante para salvar vidas.

Monitorar (deve crescer nos próximos dias).

Diversos Veículos (online) - Redução no número de acidentes fatais nas estradas paulistas

Matéria positiva.

Diário do Alto Tietê (Suzano) - Prefeitura quer acelerar PL que pode barrar projeto da

Artesp

(ROTA DO SOL), proposta de lei engavetada desde 2016 ainda precisa ser apreciada

comissões para depois ser votada. O presidente da Associação de Engenheiros e Arqui

de Mogi das Cruzes (AEAMC), Nelson Batalha, ressalta a força do Projeto de Lei 13

sobre a obrigatoriedade do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) como instrumento para

barrar a proposta da Artesp paraa concessão de rodovias litorâneas, que inclui construção de

pontes e viadutos no perímetro de Mogi das Cruzes, e a proposta da instalação de uma praça

de pedágio na rodovia Mogj-Dutra (SP-88). Sugestão: Monitorar.
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25n0
29 matérias

10 impressos

19 web

Principais assuntos: Ministério Público investiga obras de estradas do govemo Doria;

Governo de SP registra redução nos acidentes com mortes nas rodovias; Acesso à Raposo

Tavares terá desvio para obras em Assis. Principal notícia do dia foi investigação do MP em

obras de estradas paulistas.

Veículos em destaque:

Folha de SP - O MPSP investiga possíveis irregularidades em três contratos de obras

emergenciais do DER com as empresas Ideal Terraplenagem e Almeida Sapata Engenharia.

Os serviços de correção proteção de talude foram feitos em trechos da rodovia SP-055, em

São Sebastião (SP) e da SP-052,em Cruzeiro (SP). Segundo a Almeida Sapata, os serviços

atenderam exigências técnicas e contratuais, mas a empresa não tem mais informações sobre

o inquérito do MPSP e aguarda a conclusão do processo. Sugestão: Assunto que pode

crescer nos próximos dias, monitorar.

O Diário do Vale - Acesso à Raposo Tavares terá desvio para obras em Assis. Manutenção

no pavimento será executada em alça de acesso no k;n 441. Matéria já veiculada

anteriormente (regional).

^{
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26n0

89 matérias

05 impressos

04 rádios

02 TV

78 web

Principais assuntos: Buser e empresas de ônibus fretados acusam Artesp de tentar

clandestinizar atividade; ARTESP abre consulta pública para mudança de regras no

transporte coletivo de passageiros de fretamento; DER retoma pesagem de caminhões em

carâter educativo a partir desta segunda; MP investiga obras do governo Doria. Principal

notícia do dia é movimentaçáo da Buser, alegando que a Artesp está dificultando a atividade

das empresas de fretamento.

Veículos em destaque:

Diário do Transporte - A empresa de aplicativo de ônibus Buser anunciou na tarde desta

segunda-feira,26 de outubro de 2020, que juntamente com viações de fretamento deve fazer

uma manifestação em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São

Paulo. A companha vai protestar contra a Aftesp, agência que regula os transportes no

estado.

Assunto que já tinha sido abordado no dia 24. Sugestão: manter plano de nota sobre

fiscalização nas estradas paulistas e por qual motivo o serviço precisar ser fiscalizado.

Continuar monitoramento (deve crescer nos próximos meses).

Agora SP / Outros Veículos - MP investiga obras do governo Doria. Assunto já veiculado

no dia anterior e reverberou no jornal Agora e em pequenos poftais. Sugestão: Continuar

monitorando

',4
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Abc do Abc - DER retoma pesagem de caminhões em carëúer educativo a partir desta

segunda-feira. Fiscalização de peso sem aplicação de multas visa alertar motoristas e

empresas de transporte de carga sobre a retomada da pesagem; veriftcação definitiva começa

em 3 de novembro. Matéria que repercutiu em jornais do interior.
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27/10

96 matérias

15 impressos

04 rádios

IO TV

67 web

Principais assuntos: Buser declara guema à Agência de Transportes de São Paulo;

ARTESP abre consulta pública para mudança no transporte de fretamento; Artesp tenta

tornar clandestinas as empresas de fretamento de ônibus', alegam empresários; Conselheiro

do TCE suspende obras do trecho norte do Rodoanel em SP; DER SP irá publicar

Iocalizaçáo de todos os radares em rodovias paulistas; Pedágio não garante que vai

pressionar aprovação do EIV. Principais notícias do dia foram sobre a Buser declarar guerra

à Artesp e suspensão das obras do trecho norte do Rodoanel pelo TCE.

Veículos em destaque:

Veja.com (online) - Buser declara gueffa à Agência de Transportes de São Paulo. Na

avaliação da startup de transporte de ônibus, agência propôs norrna sob encomenda das

grandes empresas de transporte. A empresa decidiu acionar a Justiça, o Ministério Público e

o Tribunal de Contas de São Paulo, acusando a agência de direcionamento de Consulta

Pública para prejudicar a atividade. Assunto que vem crescendo nos últimos dias.

Sugestão: manter estratégia de contra argumentos como necessidade de regulação mais

rígida para garantir seguranÇa aos usuários, uma vez que esse tipo de serviço não está

regulamentado. Continuar monitoramento (deve crescer nos próximos meses).

Diversos Veículos (online) - DER retoma pesagem de caminhões em carâter educativo.

Fiscalização de peso sem aplicação de multas visa alertar motoristas e empresas de

transporte de carga sobre a retomada da pesagem. Matéria que repercutiu

interior.

J
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Uol - O Tribunal de Contas de São Paulo determinou hoje que a gestão João Doria (PSDB)

suspenda o edital de R$ 1,5 bilhão para conclusão das obras do trecho Norte do Rodoanel

Mário Covas. A sessão pública de recebimento das propostas estava marcada para a próxima

quinta-feira,29. O conselheiro Dimas Ramalho deu cinco dias para que o Departamento de

Estradas de Rodagem (DER) apresente esclarecimentos sobre a licitação. Isso porque, em

análise preliminar, o conselheiro afirma ter encontrado indícios de 'ameaça ao interesse

público' no certame. Sugestão: Matéria deve crescer nos próximos dias. Preparar material

de defesa e distribuir à imprensa. Monitorar.
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28/10

243 matêrias

28 impressos

20 rádios

14 TV

181 web

Principais assuntos: Ação oferece serviços de saúde gratuitos para motoristas na SP-310

em Araraquara nesta quinta; ARTESP abre consulta pública para mudança de regras no

transporte coletivo de passageiros de fretamento; Buser diz que proposta de regulamentação

do governo de SP vai eliminar Uber dos ônibus no Estado; CEO da Buser fala ao ltÁruO

sobre ato contra Artesp e o futuro da startup; DER retomou a pesagem de caminhões nas

rodovias paulistas; Empresas de ônibus inscritas em aplicativo de viagens fazem protesto em

SP contra novas norrnas; Govetno de São Paulo dá início à Operação Finados nesta quinta-

feira; TCE-SP suspende edital do Rodoanel.

Assunto principal do dia foi repercussão das ações do Buser contra Artesp e início da

Operação descida. Sobre o Buser, citações e reportagens sobre o tema estão em ascendência.

Veículos em destaque:

Tv Globo SPI - TCE suspende licitação do Rodoanel Norte. O âncora César Tralli

informou que o TCE determinou a paralisação da licitação para escolher a empresa que vai

concluir as obras do trecho Norte do Rodoanel. Segundo o âncora, a abertura dos envelopes

estava prevista para amanhã e o conselheiro do TCE, Dimas Carvalho, aceitou

representações contra o edital que é orçado em mais de R$ 1,5 bilhão, pois concluiu que

existem indícios de irregularidades e infrações à lei de licitações. O âncora disse que agora o

processo fica paralisado para uma análise do edital por órgãos técnicos e que o DER tem

cinco dias para se manifestar. Assunto que vai crescer. Sugestão: reforçar nota do DER de

que o órgão irá prestar todas as inforrnações que forem solicitadas pelo TCE, dentro do

prazo legal
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OESP - Buser diz que proposta de regulamentação do governo de SP vai eliminar'Uber dos

ônibus' no Estado. Cerca de 100 ônibus fretados pela Buser, empresa de aplicativo de

transporte rodoviário, tomaram as ruas de São Paulo nesta quarta-feira, 28, para protestar

contra uma consulta pública aberta no sábado, 24, pela Agência de Transporte do Estado de

São Paulo (Artesp). O órgão pretende atualizar a regulamentação para o serviço de

transportes intermunicipais, o que, segundo representantes do app, impossibilitaria o seu

funcionamento.

Sugestão: Assunto crescendo no noticiário. monitorar desdobramentos e manter estratégia

de contra argumentos como necessídade de regulação mais rígida para garantir segurança

dos usuários.

Gl - A concessionária que administra a Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho entre

São Carlos e Mirassol, realizarâ nesta quinta-feira (29), das th às l2h, uma ação para

motoristas na base policial localizada no km 273, em Araraquara. A programação inclui

diversos serviços gratuitos, como aferição da temperatura corporal e da pressão arterial, teste

de glicemia, orientações para prevenção da Covid- 19 e distribuição de material educativo

para o trânsito.

Organizadapela AB Triângulo do Sol, amobtlização conta com a parceÅa do Serviço Social

do Transporte (Sest), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), a Polícia

Militar Rodoviária, e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Matéria de

serviço.

Jovem Pan (outros veículos) - O governador do Estado, João Doria, anunciou também que

começa na quinta-feira (29) a Operação Finados para o feriado. Serão ações conjuntas que

vão acontecer até segunda-feira e envolvem a Polícia Militar, o DER, a Artesp e as

concessionárias das rodovias estaduais para garantir a segurança e conforto de quem for

viajar. Vai ser mobilizada uma grande força operacional. Apenas no âmbito da Segurança

Pública, são:21,5 mil policiais todos os dias,8 mil viaturas, 12 drones, 10 helicópteros,

1.815 câmeras de monitoramento, 386 guinchos e 200 ambulâncias. "É nosso dever orientar

você, cidadão brasileiro de São Paulo, para ter todo cuidado com aglomerações sobretudo ng

litoral", ressaltou Doria. Nota de serviço. ,/ ,t 'í
/ *,:29110 { 
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251 matérias

68 impressos

25 rádios

15 TV

143 web

Principais assuntos: Travessias litorâneas passam a ser administradas pelo Departamento

Hidroviário; Radar SP - Os perigos dos ônibus clandestinos; Operação Finados tem início

hoje nas rodovias paulistas; MP apura se há pressão por multas em agência; Empresas de

ônibus por aplicativo protestam em SP; DER irá retomar pesagem de caminhões.

Veículos em destaque:

Tv Globo BDSP - Radar SP - Os perigos dos ônibus clandestinos. A âncora Sabina

Simonato informou que quase 350 mil pessoas devem embarcar e desembarcar pelos

terminais rodoviários da capital durante o fim de semana prolongado por causa do feriado de

Finados. A apresentadora destacou que um dos aletas da Associação Brasileira de

Transporte Terrestre de Passageiros é em relação ao perigo dos ônibus clandestinos. A

âncora afrrmou que em levantamento feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte de

Passageiros do Estado de São Paulo mostrou que por aqui são realizadas 6.800 viagens

ilegais por mês, totalizando mais de 81.600 viagens por ano. De acordo com ela, se tem esse

tipo de transporte é porque tem passageiros. A apresentadora ressaltou que cerca de 684 mil

pessoas recorrem a esse transporte irregular por ano para viajar. Rodrigo Bocardi comentou

que como não tem o transporte oficial funcionando na sua plenitude aí cria a história do

ilegal, que muitas vezes não respeitam as regras inclusive as de segurança. Não cita nenhum

órgão da Secretaria de Logística e Transporte. Sugestão: Assunto que deve crescer nos

próximos dias. Aproveitar o momento e ressaltar a importância de arrefecer fis

regras para esse tipo de serviço, visando a preservação da vida.

e(

(
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Gl - O Depaftamento Hidroviârio, 619ão vinculado à Secretaria Estadual ca

Transportes, assume a partir de l' de novembro as oito travessias litorâneas do
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São Paulo. Sete delas estão entre cidades da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. A

transferênciafaz parte do processo de extinção da Dersa, iniciado em2019. De acordo com

a Secretaria, a mudança não terâprejuizo ao serviço prestado à população. O DH irá manter

os serviços e ações implantadas pela atual gestão, incluindo o programa de Reformas e

Manutenção, responsável pela entrega de onze embarcações modernizadas ao sistema. Além

disso, serão mantidos o modelo de manutenção, que passou a ser 24h, e o aplicativo

Travessias, que informa em tempo real a espera de cada travessia, as condições climáticas e

disponibiliza imagens 24h. O Governo de São Paulo relata que já iniciou o processo de

concessão das travessias com a contratação da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que irá

definir a modelagem desse processo.

Sugestão: fazer reforço da mensagem. Produzir notas com focos diferentes

(economia/negócios, tecnologia, e modernização da gestão pública) oferecer a colunas.

Monitorar.

OESP / (outros veículos) - MP apura se há pressão por multas em agência. Superintendente

da Artesp é suspeito de ameaçar fiscais por mais autuações. Promotoria investiga atos do

superintendente da Artesp, Reonaldo Raitz Leandro, que já atuou como advogado para o

vereador Milton Leite MP, e apura se há pressão para aumentar numero de multas aplicadas.

Sugestão: Nota com posicionamento da empresa, que irá apurar o fato, reforçando

transparência e que a indicação de comissionados no órgão de ética intemo não é incomum,

e que isso ocorreu nos últimos dois mandatos. Reafirmando que todas as nomeações para

cargos comissionados são realizadas com base na qualificação dos funcionários e não

indicações políticas.
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30/10

273 matérias

72 impressos

27 râdios

25 TV

89 web

Principais assuntos: Acidente com duas carretas deixa um ferido na Rodovia dos

Bandeirantes; Baixada Santista deve receber até 375 mil veículos no feriado de Finados;

Departamento Hidroviário assume as oito travessias litorâneas do estado de São Paulo; DER

retoma pesagem de caminhões; Ecovias estreia Drive Thru Pela Vida para caminhoneiros;

Feriado de Finados amplia movimento nas estradas da região; Rodovia Mogi-Bertioga

registra chuva e tráfego intenso na saída para o feriado de Finados; Rodovias da região de

Campinas esperam pelo menos 676 mil veículos no feriado de Finados; Rota das Bandeiras

S.A. - Fato Relevante - Rea.juste Tarifario Anual. Durante o dia tivemos notícia de acidente

na rodovia dos Bandeirantes, o restante do noticiário foi com matérias de serviço.

Veículos em destaque:

Tv Globo SP2: Acidente com duas canetas deixa um ferido na Rodovia dos Bandeirantes.

A batida foi no sentido capital pouco depois da meia-noite, a vítima foi levada para um

hospital da região, mas as duas carretas bloquearam duas faixas da rodovia atê agora a

pouco. A polícia rodoviária só autorizou a retirada dos caminhões às cinco da tarde ou

dezesseis horas depois da batida. A demora foi por causa da chuva, o

chegou a sete quilômetros.

Sugestão: Montar nota reativa com ações de prevenção de acidentes nas rodovias paulistas

Gl - Baixada Santista deve receber até 375 mil veículos no feriado de Finados. Previsão é

para veículos que devem :utllizar o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) entre os dias 30 de

outubro e 2 de novembro. Matéria de serviço.
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Abc do Abc - Ecovias estreia Drive Thru Pela Vida para caminhoneiros. A matéria de

serviço diz que a ação irá acontecer das 19h às 23h da próxima terça-feira (3); objetivo é

promover a segurança viâria entre os caminhoneiros que trafegam pelo SAI no período

noturno. Nota de serviço. Sugestão: Nota para rádios e veículos impressos das regiões onde

ocorrem aação para reforçar nossas ações de segurança nas rodovias paulistas.

3ln0
57 matérias

31 impressos

27 râdios

03 TV

23 web
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Principais assuntos: A Polícia Rodoviária estadual promete reforçar a frscalização neste

feriado; Acidentes em rodovias: Campinas tem queda de 20%o nos casos, mas aumento de

5o/o em mortes; Associação protocola pedido de urgênciaparatramitaçã"o do EIV; Governo

de São Paulo deu início à Operação Finados na quinta-feira; Rodovias de SP têm filas em
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direção ao interior e ao litoral na saída para o feriado de frnados. A grande maioria das

matérias do dia foram de serviço. De negativo temos o aumento do número de mortes nas

rodovias que cortam Campinas.

Veículos em destaque:

Gl - Acidentes em rodovias: Campinas tem queda de 20o/o nos casos, mas aumento de 5o/o

em mortes. Dados do Infosiga mostram que 57 pessoas perderam a vida entre janeiro e

setembro em estradas dentro dos limites da metrópole; concessionária fala em aumento de

'imprudência'.

Sugestão: Nota educativa sobre ações da Secretaria de Logística e Transporte reforçando

iniciativas de proteção à vida nas rodovias paulistas.

Tv Globo Diário Primeira Edição (Mogi das Cruzes) - A Polícia Rodoviária estadual

promete reforçar a fiscalização neste feriado. Nota de serviço.

Sugestão: Monitorar.

Mogi News - A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Mogi das Cruzes (AEAMC)

reivindicou a urgência na tramitação do projeto que trata sobre a obrigatoriedade do Estudo

de Impacto de Vizinhança (EIV). A aprovação da lei também poderá impedir a construção

de pontes e viadutos em Mogi. O presidente da AEAMC, Nelson Bettoi Batalha confirmou

na semana passada que o EIV inviabilizaria a proposta da Agência de Transporte do Estado

(Artesp) de concessão de rodovias litorâneas, que inclui construção de pontes e viadutos no

perímetro de Mogi das Cruzes e a indigesta proposta da instalação de uma praça de pedágio

na rodovia Mogi-Dutra (SP-88). Matéria que vem sendo abordada o mês inteiro, tem

destaque na mídia local de Mogi. Sugestão: Monitorar
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32 mat&ias

1i impressos

10 rádios

02 TV

21 web

Principais assuntos: Clientes de aplicativo de ônibus lotam e-mail de agência de

transportes; Artesp autoriza reajuste de pedágio do Corredor Dom Pedro e dos trechos

Oeste, Sul e Leste do Rodoanel; DER retoma fiscalização de peso de caminhões em

rodovias estaduais a partir de terça; Dersa deixa o comando das travessias do Litoral;

Vereador apura supostas multas irregulares na SP-98. Assunto de maior relevância é

continuação da movimentação da Buser e outras empresas de fretamento.

Veículos em destaque:

FOLHA DE SÃO PAULO/ PAINEL S.A. - a coluna abre hoje com a notícia de q

clientes de aplicativo de ônibus lotam e-mail de agência de transportes. Buser pediu

usuários do aplicativo mandassem mensagens à Artesp, que recebeu cerca de 100

mails pedindo proteção ao serviço da Buser, empresa de venda online de

rodoviárias. As mensagens foram uma resposta à consulta pública aberta no mês passado

sobre as regras para o fretamento de ônibus. Para pressionar a agência, a empresa pediu para

os clientes se manifestarem. Nota repercutir em vários sites de notícia como YAHOO!

FrNANÇAS/SÃO PAULO, DL NEWS/SÃO JOSÉ DO RrO PRETO, PORTAL MrX
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VALE, FOLHA DE LONDRINA. Assunto que vem sendo discutido desde o mês de

outubro. Deve continuar em crescente. Sugestão: o assunto deve se manter na imprensa nas

próximas semanas, como vem ocorrendo. Preparar nota reativa da Artesp explicando que a

administração pública celebra as iniciativas modemas nas atividades econômicas e que

exerce seu papel de agência reguladora para preservar tanto a atividade econômica quanto a

segurança da população, que deve ser pensada em primeiro lugar. É de competência da

Artesp a regulamentação e fiscalização de todas as modalidades de serviços públicos de

transporte autorizados, proibindo a operação de clandestinos e outros ilegais. Foi para ouvir

o mercado, a população e especialistas que a agència colocou em debate a portaria que trata

da regulamentação da prestação do serviço intermunicipal de transporte coletivo de

passageiros sob o regime de fretamento, sem a intenção de inviabilizar qualquer atividade

econômica, mas discutindo qual o melhor formato e as regras que devem seguir para que

seja garantido a qualidade e segurança dos serviços, de forma transparente.

A TRIBUNA/SANTOS - A partir cle hoje, as oito travessias litorâneas do Estado, incluindo

as balsas Santos-Guarujáe Guarujá-Bertioga e as barcas de passageiros entre Santose

Vicente de Carvalho, passam a ser administradas pelo Departamento Hidroviário (DH),

órgão vinculado a Secretaria de Logística e Transportes cle São Paulo. Segundo o Governo

Estadual, nada mudará no dia a dia para os usuários, mas a transferência faz parte do

processo de extinção da Dersa, responsável pela operação até ontem. A manutenção

continuará ocorrendo 24 horas por dia, e o aplicativo Travessias funcionará sem alterações,

com informações de tempo de espera e imagens das câmeras de segurança em tempo real.

Sugestão: como o Governo de São Paulo já iniciou o processo de concessão das travessias

com a contratação da Fundação Getulio Vargas (FGV), que definirá o modelo de

privatização a ser seguido, o assunto pode crescer na imprensa. Preparar material em defesa

da concessão e começar a ganhar espaço na mídia a esse respeito. Artigos e notas para

jornais de negócio e release com dados e personagens para jomais impressos e online.

MOGI NEWS - O vereador Clodoaldo de Moraes se reuniu nesta semana na Sala Sérgio

Nogueira da Cãmara de Mogi com um grupo de condutores multados pelo radar do

quilômetro 58,5 da SP-98 (Mogi-Bertioga), na Vila Moraes. O parlamentar preside a

Comissão Especial de Vereadores (CEV) que apura supostas ilegalidades na emissão dessas
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infrações e no momento faz o levantamento das multas emitidas pelo equipamento de

fiscalização eletrônica. Após essa primeira reunião, o vereador destacou que é possível

perceber indícios de exageros nas multas por excesso de velocidade e que cobrará uma

reunião com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para pautar essa questão. Um

dos questionamentos que será feito por Clodoaldo ao DER é quanto a aferição periódica do

equipamento, medida que visa evitar erros e injustiças nas notificações.

Sugestão: Monitorar.

2nt
34 matérias

02 impressos

03 rádios

05 TV

24web

Principais assuntos: Artesp abre consulta pública para novas regras do transporte coletivo

intermunicipal; Ecovias estreia Drive Thru Pela Vida; Estradas de São Paulo registram

trânsito intenso em noite de feriado; Ligação Marília-Assis terá desvios para obras;

Movimento nas estradas de São Paulo. Destaque no Gl foi a matéria da consulta pública

promovida pela Artesp. Demais matérias do dia são de serviço.

Veículos em destaque

Gl - Usuários do transporte coletivo e empresas do segmento podem opinar sobre novas

regras para o serviço de transporte intermunicipal. A Agência de Transporte do Estado de _ ì

São Paulo (Artesp) abriu consulta pública e os interessados das regiões de Sorocaba, Jundiaí i,
e Itapetininga devem enviar as contribuições e sugestões até 9 de novembro. ¡ - -.'.:¡\
Entre as propostas elaboradas pela Artesp para nova regulamentação do serviço está à i 

t,

mudança de prazo para que as empresas comuniquem a agência para as viagens que serão

realizadas. Sugestão: Monitorar e manter estratégia de que é de competência da Artesp a

regulamentação e fiscalização de todas as modalidades de serviços públicos de transporte

autorizados, proibindo a operação de clandestinos e outros ilegais. Foi para ouvir o mercado,
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a população e especialistas que a agência colocou em debate a portaria que trata da

regulamentação da prestação do serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros

sob o regime de fretamento, sem a intenção de inviabilizar qualquer atividade econômica,

mas discutindo qual o melhor formato e as regras que devem seguir para que seja garantido

a qualidade e segurança dos serviços, de forma transparente.

REDE TV - Estradas de São Paulo registram trânsito intenso em noite de feriado. Feriado

prolongado de finados chegando ao fim e o Centro de Monitoramento da Artesp mostra

como está a situação das estradas na chegada à capital paulista. Segundo o balanço prévio da

Artesp, que é responsável por 30% da malha rodoviária do estado, até ontem (1"), foram

registrados 461 acidentes e três mortes nas estradas paulistas. De sexta até domingo, mais de

2,2 milhóes veículos passaram pelas rodovias de São Paulo. Nota de serviço. Sugestão:

Monitorar.

ABC DO ABC - traz ação da Ecovias com foco na segurança viária dos usuários do

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). Trata-se do Drive Thru Pela Vida para os

caminhoneiros. Os caminhoneiros que passarem pelo local receberão um kit lanche e uma

revisão básica dos itens de segurança dos veículos, como as luzes de sinalização e avaliação

dos pneus. Caso alguma lâmpada esteja queimada, a equipe realizarâ a troca gratuitamente

para o caminhoneiro. A ação conta com o apoio do Policiamento Rodoviário, da Porto

Seguro, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Agência de Transportes do

Estado de São Paulo (Artesp). Sugestão: Assunto já abordado em outros dias, nota de

serviço. Monitorar.

"r{
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Principais assuntos: 477 mil veículos passaram pelo sistema Castelo-Raposo no feriado de

Finados; Construção de praça de pedágio altera tráfego de veículos na SP-425 em

Martinópolis; DER retoma fiscalização de peso nas rodovias estaduais paulistas a partir

desta terça-feira (3); Balanço da Operaçao Finados

Veículos em destaque

Gl - A Eixo SP Concessionária de Rodovias dá início nesta quarta-feira (4) ao plano

operacional que altera o tráfego da Rodovia Assis Chateaubriand (SP 425), no trecho de

Martinópolis. Em alinhamento com a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São

Paulo (Artesp), a interferência ocorrerá, a partir do km 425,100. De acordo com a

concessionâria, o local foi devidamente preparado para a circulação de veículos, com

sinalização vertical e horizontal, além de placas de orientação com a velocidade

recomendada. Nota de serviço. Sugestão: Monitorar

JORNAL CRUZEIRO DO SUL - O balanço final da Operação Finados, que ocorreu entre

a 0h de sexta (30) e 24h de segunda (2), foi divulgado na tarde desta terça-feira (3)

CCR Via Oeste, concessionária que administra as principais rodovias que passam

Sorocaba. A queda no fluxo de veículos na Rodovia Castelo Branco foi de 7%o, em

ao feriado prolongado antedor, de Sete de Setembro. Dados do governo estadual sobre o

balanço final da Operação Finados nas rodovias paulistas também apontam redução no

tráfego de veículos em relação ao feriado anterior. A Secretaria Estadual de Logística e

Transpoftes (SLT) informou que o tempo chuvoso e a orientação do Estado para evitar
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viagens desnecessárias ajudaram a evitar que muitas pessoas pegassem a estrada neste

feriado prolongado de Finados.

(

(l

ABC DO ABC - O DER (Departamento de Estradas de Rodagem), órgão vinculado à

Secretaria Estadual de Logística e Transportes, retoma nesta terça-feira (3lIl) a frscalização

de peso dos caminhões nas rodovias estaduais paulistas. Desde a semana passada, a

verifîcação em caráter educativo era realizada nos postos de pesagem, no entanto, a partir de

hoje, os caminhões flagrados com excesso de peso ou de dimensão serão autuados conforme

regulamenta o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Evitar excesso de peso de caminhões

nas rodovias é uma questão vital de segurança. Veículos nesta situação causam maior

desgaste nas estradas e, consequentemente, aumenta os riscos de acidentes com outros

veículos, sobretudo os leves. Matéria positiva

R7 (OUTROS VEICULOS - ONLINE) - Rodovias paulistas apresentam queda de llo/o no

tráfego. Matéria que reverberou na maioria dos veículos que trouxeram o balanço da

Operação Finados.
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Principais Assuntos: Rodovias paulistas apresentam queda de tráfego de llo/o em relação a

7 de setembro; DER retoma fiscalizaçã,o de peso nas balanças das rodovias estaduais de SP;

Liderados por Bertaiolli, candidatos do PSD assinam documento contra pedágio que a

Artesp; Governo espera publicação de edital para concessão. Principal notícia do dia foi a

queda na quantidade de carros nas estradas paulistas durante o feriado.

Veículos em destaque

Of nfÁnfo / JORNAL DO POVO - candidatos do PSD assinam documento contra

pedágio que a Artesp e o Estado querem instalar na Mogi-Dutra. O documento que vem

sendo amplamente divulgado nas redes sociais é assinado também pela presidente do

partido, Neusa Marialva. Todos os 33 candidatos do PSD se posicionam contra por entender,

assim como toda a população mogiana, que a instalação de um equipamento desse porte

trará imensos prejuízos ao desenvolvimento econômico da nossa cidade e região. Assunto

recorrente no último mês. Sugestão: monitorar.

DIÁRIO (TUPÃ) - O governo do Estado de São Paulo ainda espera a publicação

edital e do contrato de concessão dos aeroportos paulistas para agendar a licitação que,

anteriormente, estava prevista para o segundo semestre deste ano. Atualmente, esses

aeroporlos são operados e administrados pelo Daesp (Deparlamento Aeroviário do Estado

de São Paulo) e terão o seu procedimento licitatório conduzido pela Secretaria de Governo,

por meio de Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), que possui expectativa

(

(.

i.)
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de concluir as licitações ainda em dezembro deste ano, com assinatura dos contratos com o

ente privado contratado logo no início de 202L

Sugestão: Monitorar.
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Principais Assuntos: Aeroporto de Barretos está regularizado, informa DAESP; ARTESP e

concessionárias se mobilizam na Campanha Novembro Azul; DER retoma frscalização de

caminhões em rodovias; Fluxo de veículos em rodovias de SP cai llo/o durante feriado de

Finados; PSD assina termo contra a instalação do pedágio.

Veículos em destaque

JORNAL DE BARRETOS: O DAESP confirmou que a documentação do Aeroporto

Estadual Chafei Amsei está regularizadajunto ao DECEA (Departamento de Controle de

Espaço Aéreo). Com o envio dessa documentação, o Aeroporto de Barretos, não cone mais

risco de interdição. Sugestão: Preparar nota sobre o fato e distribuir nos jornais da região.

JORNAL DE FRANCA - Artesp participa da Campanha Novembro Azul, de prevenção

contra o câncer de próstata no Estado de São Paulo, com o apoio das 20 concessionárias que

administram as rodovias paulistas. A iniciativa é uma parceria com a Sociedade Brasileira

de Urologia de São Paulo (SBU-SP) a fim de conscientizar sobre a importância dos exames

preventivos, principalmente durante esse período pandêmico. Pauta positiva

mensagem nos veículos de imprensa.

DIÁRIO DO ALTO TIETE - Os 33 candidatos a vereador do Partido Social

(PSD) de Mogi das Cruzes assinaram um termo de compromisso no qual declaram ser

contrários à implantação da praça de pedágio na rodovia Mogi Dutra (SP-88). Demanda que

vem reverberando durante os últimos meses. Segue sendo monitorada.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01 533-070 - Paraíso São Paulo

Tel. (l l) 32s3-3004
t6

D/l



('
(
(
(

(

(

I
(

(

(

(

I

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

I

(

(

(

(

(

(

(

(

I

(

(

(

(

I

t

(

(

\

Attachée
de þresse
comunicação integrada

6lll
78 matérias

24 impressos

11 rádios

01 TV

42web

Principais Assuntos: AB Triângulo do Sol apoia campanha de combate ao câncer de

próstata; Artesp abre consulta pública para o transporte de passageiro; Artesp divulga

repasse de R$ 364 milhões de Programa de Concessão de Rodovias Paulistas para

municípios do estado; Balsa do Litoral passa a ser administrada pelo DH; Doze cidades da

região recebem R$ 6,8 milhões de repasse; Eleitor pede garantias contra pedágio; Mais de

R$ 18,1 milhões de ISS do Programa de Concessão de Rodovias Paulistas são repassados

para a região de Araraquara; Quase R$ 70 milhões de ISS do Programa de Concessão de

Rodovias Paulistas são repassados aos municípios da Grande São Paulo - Guarulhos Hoje;

R$ 8,8 milhões de ISS de rodovias são repassados na região.

Veículos em destaque

NOTÍCIAS DE PRIMBIRA FEIRA (SALTO) - traz a notícia de que a Artesp abriu

consulta pública para colher sugestões e contribuições para a lormulação da nova

regulamentação da prestação do serviço intermunicipal de transporte coletivo de

passageiros, tanto do regime de fretamento eventual quanto do contínuo. Sugestão: Manter

estratégia de reforçar o papel da agência - regular e fiscalizar - para dar mais garantias de

segurança para todos os envolvidos. Assunto para ser monitorar, tendência de crescer de no

proxrmos meses.

DrÁRro Do TRANSPORTE (ourRos vEÍCULOS - ONLINE) - Agência de

Transporte do Estado de São Paulo revela que 283 prefeituras paulistas receberam mais de

R$ 364 milhões em repasses provenientes do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
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(ISS-QN). No caso da Região Metropolitana de São Paulo, 26 prefeituras receberam quase

R$ 70 milhões em repasses provenientes do Imposto. O montante abrange os meses de

janeiro a setembro deste ano, e conespondem aos valores arrecadados de ISS que incidem

sobre as tarifas de pedágio das rodovias estaduais que integram o Programa de Concessões

Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. A Artesp informa que desde 2000, quando

o ISS foi incorporado, um montante de mais de R$ 1,1 bilhão já foi repassado às cidades da

região. Estes recursos podem ser utilizados pelas prefeituras em áreas como saúde,

segurança, educação, transporte ou infraestrutura.

Sugestão: Assunto de relevância para ser replicado em outros veículos. Sugestão de pauta

com foco espeficifico nas praças das regiões cortadas por rodovias paulistas concedidas.
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Principais Assuntos: Programa de Concessões Rodoviárias repassa mais de RS 364

milhões aos municípios paulistas. Assunto que reverberou em diversos jornais (capital e

interior).

Veículos em destaque

oprNIÃo JORNAL /ARARAS (ourRos vnÍculos - oNLINE) - programa de

Concessões Rodoviárias repassa mais de R$ 364 milhões aos municípios paulistas. De

janeiro a setembro deste ano as 283 prefeituras paulistas atendidas pelo Programa de

Concessões Rodoviárias receberam mais de R$ 364 milhões em repasses provenientes do

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS-QN), de acordo com levantamento da

Artesp - Agência de Transporte do Estado de São Paulo. A verba pode ser utilizada nas

áreas em que o município considerar prioridade, seja saúde, segurança, educação, transporte

ou infraestmtura, por exemplo, o que contribui diretamente no orçamento das cidades,

sobretudo as menores. A quantia arrecadada nos nove primeiros meses deste ano foi 9Y,

menor em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram repassados cerca

de R$ 400 milhões às cidades lindeiras. Sugestão: Assunto relevante que reverberou em

diversos veículos. Continua sendo monitorando.
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Principais Assuntos: São Paulo publicará a localização de todos os radares em estradas

estaduais; Arrecadação com ISS de pedágios. Notícia mais relevante do dia foi sobre projeto

de lei que obriga o estado a divulgar.

Veículos em destaque

RADIO BANDNE\ryS - no programa Jornal BandNews, às 08h55, a âncora Gabriela Mayer

informou em texto que o Departamento de Estradas de Rodagem ainda estuda formas de

implementar o novo projeto de lei que obriga o estado de São Paulo a divulgar alocalização

e o horário de funcionamento dos radares nas rodovias estaduais. A jornalista falou que em

relação a aplicação da lei na cidade de São Paulo existem 879 locais com radares no

município e que de acordo com a CET-SP, todos os equipamentos são bem sinalizados e

desde 2011 a capital paulista não dispõe mais de radares móveis, modelos que segundo a

Companhia, dificultavam a identificação dos equipamentos por parte dos motoristas.

Sugestão: Monitorar.

,<r
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Principais Assuntos: Com ajuda de Covas e Doria, vereador de SP amplia'Miltonlândia'.

Tarifas de pedágios serão reajustadas em 1 de dezembro; DER retoma Trscalização de peso

nas rodovias estaduais paulistas.

Veículos em destaque

FOLHA DE SAO PAULO - Com ajuda de Covas e Doria, vereador de SP amplia

'Miltonlândia'. Uma das maiores vitrines propagandeadas por Leite foi o anúncio da

duplicação da estrada do M'Boi Mirim, uma obra de DER, do governo Doria, em convênio

com a prefeitura, que vai receber investimentos de R$ 446,8 milhões. O DER está sob o

guarda chuva da Secretaria de Estado de Logística e Transporte, cujo titular é João

Octaviano Machado Neto, uma indicação de Leite. Embora o edital tenha sido paralisado

pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), o anúncio já foi capitalizado por Leite em sua

propaganda. o'Por 
se tratar de uma SP ISP 2I4I, eu fiz o pedido ao governador João Doria e

estava com ele no dia do lançamento do projeto", afirmou Leite, acrescentando que é um

compromisso de campanha do govemador. Sugestão: Enviar nota corrigindo a afrlrmação.

Govemador já afirmou ser "descabida a afirmação de influência do vereador Milton Leite

nas obras de duplicação e modemização da via [M'Boi Mirim], uma vez que essas

melhorias são de fato atribuições do estado". Assunto de relevância, provavelmente deve

tiva com posicionamento da Secretaria de Logísti
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pautar outros veículos. Deixar nota rea

Transporte, refutando tal afirmação.
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GLOBO EPTV 1SÃO CARLOS) - Informativo sobre o não aumento das praças de

pedágio. Sugestão: Assunto que deve repercutir em outros veículos. Monitorar.

BLOG ESTADAO (ONLINE) - publica artigo assinado por Izabela Patriota, diretora de

políticas públicas do Livres e Lucas Bezerra, advogado sócio do QBB Advocacia.

Especialista em Startups e Novas Tecnologias discorrendo sobre a consulta pública da

Artesp que visa colher contribuições para a nova proposta de portaria que irá dispor sobre o

serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros sob os regimes de fretamento

individual e contínuo. Autores são a favor da pauta da Buser e afirmam que caso seja

necessário equilibrar o cenário concorrencial, que se busque a flexibilização em

determinadas exigências, no esteio do que propôs a Lei da Liberdade Econômica, ou até

mesmo que se busque a normatizaçáo da atividade mediante um real debate público, com

marcos bem definidos e tecnicamente fundamentados para a sua fixação, e não mediante a

imposição de instrumentos jurídicos que beneficiam grupos de interesse a despeito dos

interesses dos usuários. Sugestão: enviar nota afirmando que a iniciativa da Artes é

justamente discutir com o setor, com especialistas e usuários do serviço de forma

transparente e que a consulta pública é para este fim. Monitorar. Assunto vem crescendo nos

últimos meses.
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Principais Assuntos: Editais de BR-153 e BR-163 devem sair em dezembro da BR-

3811262, início de 2021; Edital do Lote do Litoral deve ser publicado em dezembro ou

janeiro, diz ARTESP; Ministério Público Estadual abre inquérito para apurar supostas

irregularidades na instalação de radares naSP-294.

Veículos em destaque

Gl - O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP), através do promotor de

Justiça Antônio Simini Júnior, instaurou nesta segunda-feira (9) um inquérito civil para

apurar supostas irregularidades na instalação dos radares fixos localizados no km 646 da

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Dracena (SP). Na portaria de

instauração do inquérito, o promotor determinou que o DER seja notificado sobre o

procedimento e que, no prazo de cinco dias, encaminhe ao MPE cópia integral do estudo

técnico realizado com vistas à necessidade de instalação de dois radares, bem como informe

o número de infrações de trânsito registradas pelos radares DER no 17013,17014 e 16035

no mês de outubro de 2020. Sugestão: Monitorar. Assunto que deve crescer nos veículos

reglonals

VALOR ECONOMICO - O governo paulista e a Agência de Transporte

Paulo (Artesp) planejam publicar o edital do Lote Rodovias do Litoral Paul

2021, afirmou Renata Dantas, diretora de assuntos institucionais do órgão regulador, no

mesmo evento. "Depois dessa concessão, os projetos do que seria a quinta rodada

compreenderiam concessões que vencerão no Noroeste Paulista - claro, se houver renovação
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não entrariam", disse ela. Nesse pacote estariam contempladas concessões como Triângulo

do Sol, Renovias, Tebe, entre outras. "Vamos começar a estudar o que há de necessidade de

investimento naquela região para os lotes. Mesmo que seja o caso de uma renovação fdas

concessões existentes], será aproveitadapara uma renegociação de contrato", afirmou.

Sugestão: Preparar artigo sobre a proposta e distribuir nos veículos da Baixada Santista.
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77 matérias

25 impressos

03 rádios

05 TV

44 web

Principais Assuntos: MPF move ação civil contra Buser e pede que Justiça Federal

reconheça ilegalidade do aplicativo; Rodovias concedidas já somaram 26.283 vagas de

trabalho até setembro de 2020; TJSP nega pedido de dono da Buser e mantém consulta da

Artesp sobre fretamento. Assunto de maior relevância no dia foi ação civil contra a Buser.

Veículos em destaque

nfÁnfO DO TRANSPORTE - A Buser tentou, mas não conseguiu impedir judicialmente

a consulta pública que a Artesp faz para regulamentar os serviços de fretamento de ônibus.

Ã juiza Aline Aparecida de Miranda, da 3u Vara de Fazenda Pública do TJSP - Tribunal de

Justiça de São Paulo, negou pedido na Ação Popular por Violação aos Princípios

Administrativos movida pelo dono da Buser, Marcelo Vieira Abritta, para suspender a

consulta e, posteriormente, ampliar o prazo para 120 dias. Uma das reclamações da Buser é

que a minuta prevê o chamado circuito fechado, que é a exigência para que os ônibus de

fretamento transportem as mesmas pessoas na ida e na volta por viagem contratada, O

circuito aberto, com venda individual de passagens e passageiros diferentes na ida e na

volta, é só permitido para empresas que fazem linhas regulares, o que, segundo a Artesp, é

previsto em decreto sobre fretamento desde 1989, não sendo assim nenhuma novidade. Na

prâtica, a Buser e as empresas de fretamento parceiras fazem o circuito aberlo já que

individualmente o passageiro compra sua viagem pelo aplicativo ou site e vai e volta quando

quiser, independentemente do grupo que está no ônibus. Sugestão: manter estratégia e

monrtorar
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orÁnrO DO TRANSPORTE - O procurador federal Carlos Vinicius Soares Cabeleira, do

MPF do Espírito Santo, entrou com ação civil pública pata que a Justiça reconheça a

ilegalidade da forma como a Buser opera atualmente se dizendo intermediária de serviço de

ônibus fretamento, mas, segundo a promotoria, na práúica, fazendo o serviço regular de

passageiros sem autorização do Governo Federal. "A presente ação civil pública visa ao

reconhecimento da ilegalidade das operações da BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.,

tendo em vista que oferece serviço de transporte na modalidade fretamento, sem obedecer às

suas características própria, de modo a caracterizàt, em verdade, a prestação ilícita do

serviço de transporte coletivo de passageiros na modalidade regular.

Sugestão: Para as duas matérias é importante monitorar. Assunto que tem crescido nos

últimos meses. Manter nota reativa sobre necessidade de regulamentação do serviço.
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01 rádios

02 TV

34 web

Principais Assuntos: Artesp ouve Buser, Amobitec e Flixbus em consulta pública sobre

fretamento. O assunto de maior relevância no dia foi sobre a reunião da Artesp com

empresas de transporte de ônibus por aplicativo. Assunto que vem sendo bastante discutido

nos últimos meses.

Veículos em destaque

DIARIO DO TRANSPORTE - A Artesp, realizou uma reunião virtual com representantes

de plataformas de tecnologia na consulta pública sobre a regulamentação do serviço de

fretamento. Entre as empresas que participaram, segundo a agëncia em resposta ao Diário do

Transporte, estavam Buser, Amobitec e Flixbus, de acordo com publicação no Diário Oficial

do Estado de São Paulo. Resposta da Artesp sobre essa reunião: A ARTESP - Agência de

Transporte do Estado de São Paulo realizou na última segunda-feira (9) reunião com as

plataformas Buser, Amobitec e Flixbus, além dos deputados estaduais Sergio Victor e

Ricardo Mellão. A intenção foi ouvir as reivindicações sobre a consulta pública, já que o

procedimento foi adotado para promover o debate sobre a regulamentação. Assim como as

demais plataformas, a Buser participou por meio de um representante. A ARTESP irá

avaliar as considerações e atenderá novos pedidos de audiência com as plataformas ou com

qualquer representante do setor, como já vem sendo feito. Sugestão:

que tem tido bastante destaque nos últimos meses.

t3nl
53 matérias
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17 impressos

03 rádios

01 TV

32 web

Principais Assuntos: Justiça atttoriza Paulo Preto a deixar prisão domiciliar para votay

Acidentes - Fuga de motoristas triplica risco de morte.

Veículos em destaque

O ANTAGONISTA ¡ CnUSOÉ - Principal matéria do dia que fala sobre Paulo Preto, ex-

diretor da Dersa. Sugestão: Manter nota reativa sobre transparência da empresa e procurar

desvincular imagem com a da instituição.

FOLHA DA CIDADE/ARARAQUARA, JORNAL TRIBUNAßTnnTRÃO PRETO,

FoLHA DA REGIÃO¡IruÇATUBA, AGORAVALE/PINDAMONHANGABA, A

CIDADE/UBATUBA outros veículos online publicaram release sobre levantamento do

Respeito à Vida, programa da Secretaria de Governo do Estado coordenado pelo Detran

mostra que o risco de morte em acidentes de trânsito triplica quando há fuga do condutor. A

análise contempla dados do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (Infosiga-SP) de

janeiro a setembro deste ano e aponta 4,1 mil ocorrências com esse perfil, vitimando 331

pessoas, principalmente pedestres. Matéria de serviço.
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t4nl
24 matérias

l0 impressos

01 TV

13 web

Principais Assuntos: Agência de transporte de SP constrange a Buser e outros aplicativos;

Artesp autoriza Danúbio Azul, Auto Viação Bragança e Expresso ltamarati a prorrogarem

paralisação temporária de linhas suburbanas e rodoviárias; Artesp prorroga prazo para

consulta pública de mudança de regras no transporte coletivo de passageiros de fretamento;

Radares escondidos no Anel Viário Sul causa revolta em Ribeirão Preto.

Veículos em destaque

VEJA BLOG - repercute a noticia dos últimos dias de que a associação de empresas de

tecnologia, a Amobitec, se reuniu com a diretoria da Artesp, para discutir problemas em

uma consulta pública iniciada pela agência acerca de normas para restringir a ação de

aplicativos no transporte por ônibus nas rodovias de São Paulo, como a Buser. Em um

momento descrito pelos participantes como constrangedor, o Diretor de Planejamento da

Artesp, Sebastião Ricardo Carvalho Martins, aparentemente esqueceu de desligar seu

microfone e foi ouvido claramente, ao fundo, ironizando os presentes. "Essas empresas com

papinho de livre iniciativa... Tem que pegar pesado mesmo" e 'otem que pegar um deputado

bom pra botar o dedo na cara desse Mellão, aí quero ver", referindo-se ao deputado do

Novo. Sugestão: Assunto já conhecido nos últimos meses. É necessário acompanhar, uma

vez que envolve ação judicial entre Buser e o MP

DIÁRIO DO TRANSPORTE - Em publicação na edição do Diário

deste sábado, Artesp divulgou uma série de autorizações relacionadas a

de ônibus que atuam no transporte rodoviário intermunicipal. A Artesp u
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pedidos de empresas permissionárias quanto à prorrogação da paralisação temporária de

linhas rodoviárias e suburbanas no interior do Estado de São Paulo.

Sugestão: Monitorar. Assunto pode crescer nos próximos dias.

15/tt
14 matérias

03 impressos

01 TV

10 web

Principais Assuntos: Atropelamento de animais nas rodovias paulistas cai em até 5o/o;Fuga

de motoristas triplica risco de morte em acidentes; DER inicia construção de nova ponte na

SP 125 em Taubaté.

Veículos em destaque
4
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Diário de Taubaté - DER inicia construção de nova ponte na SP 125 em Taubaté. Durante

as obras, operação do tráfego na rodovia serâ realizada em esquema Pare e Siga

inintemrptamente. O DER inicia nesta segunda-feira (16) trabalhos para construção de uma

nova ponte no Km 13,35 da Rodovia Oswaldo Crtz, em Taubaté.

Sugestão: Monitorar.
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15 matérias

02 impressos

13 web

Principais Assuntos: DER inicia construção de nova ponte em Taubaté; Aumento nos

roubos de carga preocupa transportadoras.

Veículos em destaque

BRASIL DO TRECHO - Segundo SSP, em setembro os roubos de carga cresceram em

46,60/0 em setembro no Alto Tietê. Com o aumento no volume de trabalho por causa da

pandemia, os dados sobre a falta de segurança acendem um alerta entre as transportadoras.

Matéria cita parceria da PM com a DER para evitar roubos nas estradas.

Sugestão: Sugerir pauta para TV com fiscalização e monitoramento nas estradas, com

personagens que foram socorridos.

AGORA VALE - DER inicia construção de nova ponte em Taubaté. Durante as obras,

operação do tráfego na rodovia serâ realizada em esquema Pare e Siga initemrptamente.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) inicia nesta segunda-feira (16) os trabalhos

para construção de uma nova ponte no Km 13,35 da Rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté. O

investimento do Governo do Estado é de R$ 2,9 milhões.

Sugestão: Monitorar.

(

(
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tTnt
52 ma|êrias

07 impressos

02 rádios

04 TV

39 web

Principais Assuntos: Testamos a Buser! Veja como foi nossa experiência e se a "LJber do

ônibus" vale a pena; Governo de São Paulo entrega obras de melhoriaviâria em Jundiaí. O

principal assunto do dia, é a retomada do assunto Buser. O tema tem sido discutido nos

últimos meses.

Veículos em destaque

MELHORES DESTINOS - Com a promessa de passagens muito baratas e ônibus

com tecnologias inovadoras, muita gente está se perguntando se é confiável viajar

com a Buser e como é o serviço oferecido. O Melhores Destinos embarcou nessa e

conta a seguir como foi a viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro, pagando

apenas R$ 29,90 ida e volta em poltrona cama que faz até massagem. Ao final,

resolveu que é seguro viajar com a Buser da mesma maneira que seria viajando

com qualquer outra empresa de ônibus pelo Brasil. São veículos inspecionados e

monitorados por GPS, e com diversos itens de segurança. Todas as empresas de

ônibus e motoristas profissionais parceiros da Buser são certificados pela ANTT -

Agência Nacional de Transportes Terrestres. Além disso, há ro de vida

-1fr'
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para todos os viajantes sem pagar mais por isso. Sugestão: Matéria positiva para o

setor de aplicativos de transporte de ônibus. Monitorar.

MIX VALE - Governo de São Paulo entrega obras de melhoria viâria em Jundiaí. O

Governador João Doria entregou nesta terça-feira (17), as obras de duplicação da rodovia

SPA 067/360 em Jundiaí. As intervenções foram conduzidas pela concessionária Rota das

Bandeiras, que administra o trecho sob a regulação da ARTESP e vão proporcionar viagens

com mais segurança e fluidez aos usuários. Além do Governador, estiveram presentes na

solenidade o Diretor Geral da ARTESP, Milton Persoli, e a Secretária Executiva da

Secretaria de Logística e Transportes, Priscila Ungaretti.

Sugestão: Matéria de serviço. Monitorar.

(
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18/11

58 matérias

04 impressos

08 rádios

05 TV

41 web

Principais Assuntos: Após 15 dias de greve, Artesp determina que nova empresa assuma

transporte intermunicipal de forma emergencial em São Roque; Secretaria de Logística e

Transpoftesrealiza teste para melhorar fluxo de carga rumo ao Porto de Santos.

Veículos em destaque

Gl - Após 15 dias de greve, Artesp determina que nova empresa assuma transporte

intermunicipal de forma emergencial em São Roque. Apenas 30% da frota está em

circulação na cidade desde o dia 3 de novembro, ou seja, quatro ônibus. Empresa fará

operação das linhas em caráter emergencial e temporârio, segundo Artesp. Sugestão:

Monitorar.

ABCD RBAL - A Secretaria de Logística e Transportes realiza teste na rodovia Anchieta

(SP 150) para melhorar o fluxo de caminhões rumo ao Porto de Santos, o maior da América

Latina. Para isso, o DER e a concessionária Ecovias vão liberar, a parir das th30, a

passagem de caminhões maiores do que 26 metros na descida da serra. Esse teste

monitorado tem como objetivo aumentar o escoamento da produção pelo Sistema Anchieta-

Imigrantes. Atualmente, a portaria SUP DER (Departamento de Estradas de Rodagem) no

04612013 proíbe a circulação de caminhões e de veículos de transporte coletivo com

comprimento superior a 26 metros, entre os kms 40 e 55 da pista sul. Caso os testes

comprovem a viabilidade técnica do tráfego desse tipo de veículo, a portaria será revogada,

e outra publicada permitindo a passagem de caminhões com até 30 metros.

Sugestão: Monitorar. Decisão de liberar veículos mais longos pode rec-eber quanto a

segurança
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37 matérias

02 impressos

02 rádios

08 TV

25 web

Principais Assuntos: Transporte intermunicipal na região de São Roque está em greve

mesmo com nova empresa de ônibus; Governo reforça nas estradas orientação para evitar

viagens neste feriado; Secretaria de Logística e Transportes realizou testes na Rodovia

Imigrantes.

Veículos em destaque

JORNAL DA TRIBUNA - Secretaria de Logística e Transportes realizou testes na Rodovia

Imigrantes para melhorar fluxo de carga nrmo ao Porto de Santos. Nota de serviço.

Sugestão: Monitorar.

A TRIBUNA/SANTOS e vários sites de notícia repercutiram artigo assinado por Frederico

Bussinger "Da "TIJPização" portuária ù vefücalização logística", em que fala sobre o

acelerado processo de fusões e aquisições entre empresas armadoras e sobre transformações

portuárias brasileiras, destaque-se: i) autorizações para novos TUPs; ii) os arrendamentos

efetivados, mormente na "era-PPI" (desde MAI/16), em muito se assemelham,

funcionalmente, a TUPs; ou seja: terminais associados a cadeias logísticas; por sua vez,

associadas a cadeias produtivas e/ou de serviços. Autor cita o caso Buser (um "Uber de

ônibus") e as empresas de fretamento tradicionais e afirma que o desafio para a regulação

será ainda maior. Lembrar que são ao menos, 3 distintas agências: Agência Nacional de

Transportes Aquaviários - Antaq, Agência nacional de Transpoftes Terrestres - Antt e

Agência Nacional de Aviação Civil - Anac. Sugestão: monitorar repercussão.
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52 matérias

06 impressos

05 rádios

02 TV

39 web

Principais Assuntos: Reajuste de 1,88% entra em vigor no dia 1o de dezembro nas praças

de pedágios da Rodovia Raposo Tavares; Pedágio nas rodovias paulistas vai subir no dia 1o

de dezembro; Governo reforça nas estradas orientação para evitar viagens neste feriado de

Consciência Negra.

Veículos em destaque

AGORA - Os pedágios nas rodovias do estado de São Paulo vão subir a partir do dia 1" de

dezembro. O reajuste, que ocorre todo ano no mês de julho, havia sido adiado por causa da

pandemia de coroanavírus. De acordo com a Aftesp, o aumento tem como base a inflação

medida pelo IPCA (ndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Neste caso, o

reajuste deverá ser de 2,13o/o, que é inflação oficial do país entre julho de 2019 e junho de

2020, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Sugestão: disparar

release para veículos das regiões metropolitanas explicando que o governo do Estado

negociou com concessionária o adiamento do aumento da tarifa, que agora é aplicada.

Ressaltar a qualidade dos serviços prestados e o retorno de imposto às cidades do entomo

das rodovias.

DIÁRIO DE TAUBATÉ - Matéria de serviço. Embora o feriado da Consciência Negra,

celebrado neste 20 de novembro, tenha sido antecipado na caprtal paulista para o dia 2l de

maio, em razáo da pandemia do novo coronavírus, cerca de 100 outros municípios paulistas

terão a data para a emenda com o final de semana. ARTESP, as concessionárias que

integram o Programa de Concessão de Rodovias do Governo do Estado de São Paulo, a

Secretaria Estadual de Logística e Transportes e o DER - Dep deE
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Rodagem ressaltam a importância de se evitar viagens desnecessárias e, consequentemente,

maior exposição ao risco de contaminação por Covid-19. Sugestão: Monitorar.

2utt
52 matérias

09 impressos

03 rádios

03 TV

19 web

Principais Assuntos: Término de contrato deixa duas rodovias da região sem radares fixos

para fiscalizar velocidade; Preço do pedágio terá reajuste.
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Veículos em destaque

Gl - Término de contrato deixa duas rodovias da região de Americana sem radares fixos

para fiscalizar velocidade. Equipamentos estão sendo retirados das rodovias Luiz de

Queiroz, entre Americana e Santa Bírbara d'Oeste, e Geraldo de Barros, entre Piracicaba e

São Pedro. DER lembra que radares portáteis da Polícia Rodoviária seguem em operação.

Sugestão: Nota explicando que o novo contrato está sendo fechado e que os radares da PRF

continuam a frscalização.

JORNAL DA EPTV E VARIOS JORNAIS IMPRESSOS E ONLIENE - preço do

pedágio terá reajuste a partir de 1o de dezembro. nota de serviço. Sugestão: monitorar.

haverâ reclamação de usuários. preparar notas variadas com foco em dados regionais sobre

adiamento do reajuste por conta da pandemia e ressaltar os serviços de socorro e qualidade

das estradas e o retorno de imposto as cidades.
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07 web

Principais Assuntos: Pedágios têm reajuste, e tarifas chegam a R$ l4 para carros na região

de Ribeirão Preto; Rodovia da morte: radares são retirados da SP-304 - Portal de Americana;

Governo reforça nas estradas orientação para evitar viagens neste feriado; DEM de Milton

Leite tem candidatas com verba pública calibrada, mas resultado irrisório nas urnas. Matéria

mais relevante do dia é sobre vereador Milton Leite. Embora cite o secretário da pasta, não

apresenta associação ou irregularidades por conta da Secretaria.

Matéria sobre reajuste de pedágio tem reverberado em diversos pequenos portais.

Veículos em destaque

FOLHA DB SP - Comandado pelo vereador Milton Leite, o DEM da cidade de São Paulo

destacou-se nas eleições por nírmeros grandiosos, para o bem e para o rnal. Partido é

comandado na cidade por vereador que é aliado de Covas e Doria e que mais usou verba

pública no país. Uma das maiores vitrines propagandeadas por Leite foi o anúncio da

duplicação da estrada do M'Boi Mirim, uma obra de DER (Departamento de Estradas de

Rodagem), do governo Doria, em convênio com a prefeitura, que vai receber investimentos

de R$ 446,8 milhões. Cita também as candiclaturas laranjas, mulheres usadas pelos partidos

para simular o recebin-rento e uso clo dinheiro eleitoral que, na prática, ia para outros

candidaturas masculinas ou para outros frns Sugestão: Matéria cita o secretário, mas não

aponta irregularidade por conta da indicação do vereador Milton leite. Monitorar.

PORTAL DE AMERICANA - jornal traz a mesma reportagem de outros veículos da

região, falando da 'rodovia da morte' a SP-304 está desprotegida sem radares de velocidade.

Somente no trecho de Americanahavia pelo menos três conjuntos dos equipamentos. O fim

do contrato fez com que os aparelhos fossem retirados da via. A Rodovia Astrônomo Jean
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Nicolini, que liga Americana a Nova Odessa, também teve o medidor retirado. Em nota,

DER diz que está refazendo contrato e que no momento a Polícia Militar Rodoviária

continua fazendo a fr,scalização com aparelhos móveis. "É importante lembrar que a

fiscalização de velocidade continua sendo realizada normalmente pela Polícia Militar

Rodoviária, assim os motoristas deverão respeitar os limites de velocidade estabelecidos",

disse o órgão em nota. Sugestão: Produzir material educativo sobre a rodovia, destacando

ações de preservação à vida. Tentar desvincular o nome de "rodovia da morte".
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23nt

73 matérias

04 impressos

10 rádios

05 TV

54 web

Principais Assuntos: Pedágio mais caro; Empresa de ônibus não pode vender passagens

com preços inferiores aos fixados pela Artesp, decide Tribunal. Principal matéria do dia foi

sobre aumento no pedágio. Assunto que vem reverberando nos últimos dias.

Veículos em destaque

nÁnrO CBN 90,5 FM/RIBEIRÃO PRETO e mais de 20 sites de notícia e jornais do

interior destacam notícia sobre novas tarifas de pedágio a pafür de 1" de Dezembro. Nota

de serviço. Sugestão: Manter estratégia de lembrar que o governo do estado negociou com

concessionátria adiamento do aumento dataÅfa, que seria em julho, por conta da pandemia.

24/11

83 matérias

20 impressos

l5 rádios

04 TV
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44 web

Principais Assuntos: Empresa de ônibus não pode oferecer tarifa menor do que tabela;

Motorista pagarâ mais caro pelo pedágio em dezembro; Radares são retirados da Rodovia

Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli. Principal matéria do dia é sobre aumento de tarifa do

pedágio. Assunto vem sendo abordado nos últimos dias.

Veículos em destaque

TV BANDEIRANTES / BORA SP - Joel Datena fala sobre o aumento da tarifa do

pedágio durante a pandemia. Sugestão: Enviar nota e manter estratégia.

G^ZETA DE PIRACICABA - O Conselho de Segurança de Piracicaba - Região Santa

Teresinha questionou o DER e a concessionária EixoSP sobre os radares de controle de

velocidade que foram retirados em diversos pontos da SP-304, tanto no trecho da Geraldo de

Baros (Piracicaba/ São Pedro), quanto no da Luiz de Queiroz (Piracicaba/ Americana). Em

nota, DER explicou: "O contrato foi assinado em junho deste ano ea concessionária

desconhece o porquê do período do contrato vigente dos radares não seguiu o mesmo do

estabelecido para a concessão". Assunto recorrente nos últimos dias.

I
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230 matérias

l4 impressos

18 rádios

44TV

154 web

Principais Assuntos: Acidente entre ônibus e caminhão deixa 41 mortos em Taguaí;

Onibus envolvido em acidente que matou 41 em Taguaí era clandestino; Com 6 acidentes

em2020, rodovia com mais de 40 mortos em Taguaí tem pista simples e boas condições, diz

governo. Principal assunto do dia foi o acidente envolvendo um ônibus que resultou na

morte de 41 pessoas. O tema reacendeu a discussão sobre frscalização no serviço de

fretamento.

Veículos em destaque

GLOBO / CBN lR7 ICNN / Gl (DIVERSOS VEICULOS) - A Artesp informou nesta

quarta-feira (25) que a Star Viagem e Turismo, que se envolveu em um acidente na manhã

de hoje na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249), próximo a Taguaí, interior de

São Paulo, e deixou pelo menos 41 mortos, não tem registro para transporte de passageiros e

roda ilegalmente desde outubro de 2019. Matéria de destaque durante o dia.

Sugestão: Nota lamentando o acidente e reforçando o papel de fiscalização da agência e as

ações de prevenção à vida desenvolvida nas estradas paulistas.

(

t

{

(

(

I

(

t

\,
-.'.i,

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 l0 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (l l) 32s3-3004 ùÀ
105



Attachée
de presse
comunicação integrada

26nt

392 matérias

43 impressos

51 rádios

6I TV

237 web

Principais Assuntos: Acidente em Taguaí; Polícia apura se causa de acidente que provocou

mortes em Taguaí foi falha nos freios ou ultrapassagem; Ônibus clandestino levava

trabalhadores; Empresas de fretamento de ônibus tentam impedir apps de avançar no

mercado.

Veículos em destaque

GLOBO BOM DIA SP - Em reportagem, César Galvão disse que o ônibus acidentado em

Taguai era clandestino e tinha 48 lugares, mas segundo a Polícia Rodoviária, transportava

53 pessoas. O repórter relatou que a maior parte dos passageiros eram funcionários de uma

empresa têxtil que declarou não ser responsável pelo transporte, pois os próprios

empregados contratavam o fretamento. O repórter observou que o ônibus foi fabricado em

2005 ejá tinha sido multado por defeitos na iluminação, na sinalização e por mau estado de

conservação e também por motoristas e passageiros viajarem sem o cinto de segurança. O

repórter destacou que, segundo a Artesp, a Star Fretamento e Locação está sem registro

desde 1l de outubro do ano passado e que a empresa foi flagrada em 3 de março desse

fazendo transporte irregular na Rodovia Raposo Tavares. De acordo com ele, a

multada e o veículo retido, mas no mesmo dia ela foi novamente multada por

sem licença 43 estudantes. O repórter relatou que dois dias depois a empresa foi

fretamento irregular na Rodovia Raposo Tavares porque levava 15 passageiros. O

afirmou que a clandestinidade do ônibus pode explicar porque o transporte era feito numa

estrada vicinal e não pela rodovia Raposo Tavares que tem condições de receber veículos

mais pesados. Matéria traz do diretor-geral da Artesp Milton Persoli explicando que só tem
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o contato com as empresas clandestinas quando executam uma fiscalização e se depara com

alguma clandestinidade como a faha de cadastro e não cumprimento de regras. Jornalista

Rodrigo Bocardi diz que vai conversar ainda hoje com um representante da Artesp, pois

ainda tem muitas coisas a se falar e uma delas é se a legislação diz apenas para aplicar a

multa e não apreender o ônibus. Sugestão: É importante ter porta-vozpreparado para falar

sobre o assunto nosjornais.

GLOBO / CBN / R7 (OUTROS VEICULOS) - Repercutiram matéria sobre o acidente,

investigação e fiscalização dos ônibus de fretamento.

ESTADAO (ONLINE) - Uma consulta pública anunciada pela Artesp tem tirado o sono de

companhias como Buser, que oferecem serviço de transporte em ônibus via aplicativos. A

agência colocou em debate até o dia 30 uma portaria que trata da regulamentação da

prestação do serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros sob o regime de

fretamento, modalidade em que a Buser se enquadra hoje. Uma surpresa tanto para as

companhias tradicionais quanto para as novatas. Depois do acidente em Taguaí, o assunto

deve crescer por conta do serviço de fretamento e transporte de ônibus por aplicativo.

Sugestão: Porta-voz explicando necessidade da fiscalização e regularização do serviço.

Reforçar ações de proteção à vida.
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154 matérias

32 impressos

14 rádios

23 TV

85 web

Principais Assuntos: MPT abre investigação contra empresas envolvidas em acidente;

Tragédia em Taguaí: motorista de ônibus se apresenta à polícia e relata falha em freio;

Governo de SP abre data room para concessão de 22 aeroportos estaduais; DER retira

radares fotográflcos da SP-294.Matéria principal do dia ainda é reverberação do acidente

em Taguaí. Uma matériapara ser monitorada nos próximos dias é sobre retirada de radares.

Podem associar acidentes com essa ação. Matéria de serviço sobre concessão de aeroportos

deve ser monitorada.

Veículos em destaque

Gl / OUTROS VEÍCULOS - Tragédia em Taguaí. Ministério Público do Trabalho vai

apurar responsabilidades da empresa dona do ônibus e da confecção de jeans onde as

vítimas trabalhavam. Grupo saía de Itaí, todos os dias, com a empresa de ônibus para

trabalhar em Taguaí (SP).

Gl / OUTROS VEICULOS - O motorista do ônibus que se envolveu no acidente com um

caminhão e deixou 41 mortos em Taguaí (SP), se apresentou à Polícia Civil e prestou

depoimento nesta sexta-feira (27), em Avaré (SP). Segundo Gl apurou, o motorista .'

informou à polícia que seguia pela rodovia, quando outro ônibus que estava na frente

freado e "balançado". Na sequência, para não bater, ele alegou que jogou o ônibus para

lado quando também houve uma falha no freio do veículo e bateu na carreta no sentido

contrário. Diversos Veículos - Uma grande quantidade de veículos está repercutindo

matérias sobre o acidente de Taguaí. Sugestão: Para os veículos maiores de TV e Rádio,
a
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vale porta-voz com posicionamento sobre fiscalização e ações de preservação à vida nas

rodovias paulistas. Veículos menores e online, vale nota reforçando ações.
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55 matérias

24 impressos

01 rádios

04 TV

26 web

Principais Assuntos: Após tragédia com ônibus, ações vão na contramão da segurança;

Ônibus clandestinos: Operação na Marginal Tietê; Estradas registram quase metade das

mortes no trânsito; Governo de SP abre data room para concessão dos 22 aeroportos

estaduais; Grupos de empreiteiras têm 63o/o das licitações para mobilidade em SP na dêcada.

Principal assunto ainda é reverberação do acidente em Taguaí.

Veículos em destaque

VEJA BLOG (ONLINE) - Na semana em que aconteceu uma das maiores tragédias

rodoviárias recentes no país, as ações de governantes apresentam-se no mínimo erráticas. Na

quarta-feira,25,4l pessoas morreram após um ônibus se chocar contra um caminhão na

Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, no município de Taguaí (SP). Contudo, nesta mesma

semana, o Ministério da Infraestrutura publicou uma resolução da Agência Nacional de

Transportes Terrestres (ANTT) liberando de multas as empresas que transportarem

passageiros em número superior à lotação especificada pela legislação. No governo paulista

a situação não é nada melhor. Faltando poucos dias para o seu encerramento, a consulta

pública promovida pela Artesp para o transpofte rodoviário de passageiros vem chamando a

atenção pela inexistência de medidas objetivas para o aumento da segurança nas estradas.

Sugestão: Nota reforçando ações de flrscalização e importância de regulamentação do

transporte de ônibus por aplicativo.

CNN - O âncora Daniel Adjunto informa que, de acordo com a Infosiga, que é o sistema do

Governo de São Paulo que gerencia os acidentes de trânsito no estado, até outubroJ
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deste ano mais de 4 mil pessoas mofferam em acidentes de trânsito, quase metade das

mortes ocorreram justamente nas estradas. A reportagem informa que, as imagens fortes da

tragédia em Itaguaí interior de São Paulo servem como um doloroso lembrete de quantas

pessoas já momeram em estradas paulistas. Sugestão: Nota reforçando ações de fiscalização

e importância de regulamentação do transporte de ônibus por aplicativo.

O IMPARCIAL (ARARAQUARA) - O Governo de São Paulo dá um passo importante no

processo de concessão dos aeroportos estaduais. Desde sexta-feira (27),estâ à disposição da

iniciativa privada todas as informações sobre os 22 aeródromos hoje administrados pelo

Daesp. Trata-se da última etapa antes da publicação do edital de licitação, a ser conduzida

pela Secretaria de Govemo, por meio da Artesp. De acordo com o secretário de Logística e

Transportes, João Octaviano Machado Neto, a concessão dos aeroportos se faz ainda mais

necessária com a crise econômica decorrente da pandemia. "Os investimentos que poderão

ser feitos pela iniciativa privada aceleram o desenvolvimento dos municípios e geram

emprego e renda à população nas regiões dos aeroportos", afirmou. A desestatização

permitirá investimentos de RS 700 milhões nos aeroportos regionais de São Paulo em 30

anos de contrato. Sugestão: Matéria de serviço. Monitorar.
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l8 matérias

01 impressos

01 rádios

02 TV

14 web

Principais Assuntos: Essa semana 42 pessoas mofferam depois de uma batida entre um

caminhão e um ônibus no interior de São Paulo; Governo dir,ulga nova etapa para concessão

do Aeroporto de Tupã e mais 21 de SP. Principal assunto é sobre mais uma vítima da

tragedia de Taguaí. Concessão de aeroportos repercutiu em pequenos veículos regionais.

Veículos em destaque

GLOBO FANTÁSUCO / Gl - reportagem ffaz a história da costureira Gabriela Cabral,

que se salvou da morte ao faltar no trabalho e não pegar o ônibus que se chocou com um

caminhão e vitimou 42 pessoas em uma rodovia na região de Taguaí, no interior de São

Paulo. Segundo a matéria, Gabriela pegava um ônibus fretado todos os dias para trabalhar

em uma fáhrica de confecção têxtil em Taquarituba, no interior do estado. A reportagem

também cita a história dos parentes do trabalhador rural, Dourival Pacheco, que perdeu a

mulher, genro e está com as duas filhas intemadas, além do sobrinho, que teve que amputar

uma das pernas. Segundo a reportagem, a Polícia Civil investiga as causas do acidente, mas

é possível que o ônibus estivesse acima da velocidade permitida. Em sonora durante a

matéria, a delegada da Polícia Civil, Camila Rosa Alves, declarou que pelo estado

algumas vítimas, havia uma velocidade incompatível com o permitido. Ainda

reportagem, o motorista do ônibus da empresa Star Turismo, foi procurado, mas não foi

encontrado. Os proprietários da empresa também não quiseram dar entrevista. Em nota lida

na matêria. a Star Turismo disse que toda a documentação está de acordo com os órgãos

governamentais e em perfeita validade. Também em nota, a Artesp contesta a informação da

empresa e diz que Star Turismo está descadastrada desde outubro de 2019. No final da
(.,
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matéria, é informado que a polícia não descarta a possibilidade dos donos da confecção no

contrato com a empresa, mas que vai aguardar a perícia. Sugestão: Nota reativa para os

outros veículos que irão questionar sobre o assunto. Reportagem deu nota de contestação.
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30/11

85 matérias

03 impressos

12 rádios

09 TV

61 web

Principais Assuntos: Pedágios do Sistema Anchieta-Imigrantes têm aumento a partir desta

terça-feira; Pedágios de 12 cidades da região têm reajuste na tarifa nesta terça; Investigação

tenta esclarecer acidente que matou 42 pessoas no interior de SP; Governo de SP abre data

para licitar Aeroporlo de Franca e outros 2l no Estado; DER volta a emitir multas em

rodovias de SP a partir desta terça-feira. Depois do enterro das 42 vítimas da tragédia de

Taguaí, as matérias estão perdendo força. Precisa ser monitorada pois é possível que volte a

crescer depois por conta do impasse com a regulamentação do serviço da Buser.

Veículos em destaque

Gl - As tarifas de pedágio das rodovias administradas pela Intervias, Triângulo do Sol e

Renovias terão reajuste a partir de 0h de terça-feira (1"). Praças de 12 praças de pedágio da

região do Gl São Carlos e Araraquara terão alterações nos valores. Os usuários que utilizam

os meios automáticos de pagamento têm desconto de 5o/o na tarifa. Sugestão: O reajuste

deveria ter entrado em vigor em 1o de julho, conforme estabelecido em contrato de

concessão válido para as rodovias das três primeiras etapas do Programa de Concessões

Rodoviárias do Estado de São Paulo, mas foi postergado em razão da pandemia da Covid-

19. enviar nota explicativa sobre o aumento e quais os benefícios de estradas mo

e que isso só é possível por meio das tarifas.

dernizadas,.:/ ¡

A Tribuna (Santos) - O DER-SP anunciou que irá retomar, a partir desta terça ( 1); a

emissão de multas nas rodovias estaduais. Segundo o órgão, a medida segue a Resolução N'

805 do Conselho Nacional de Trânsito, do Governo Federal (Contran). Os prazos para as

I
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infrações cometidas a partir de terça voltam a ser realizados como acontecia antes da

pandemia, atendendo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Sugestão: Monitorar.

ut2
253 notícias:

16 impressos

16 rádios

25 TY

196 web

Principais assuntos: Retomada de emissão das multas em rodovias estaduais; Aumento do

pedágio de rodovias paulistas; ARTESP realiza audiências publicas sobre revisão contratual
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de concessão em rodovias paulistas. A grande maioria dos veículos privilegiou a notícia de

serviço, neutro. Algumas notícias citaram também o restabelecimento dos prazos para

renovação da CNH, a partir de 1o de janeiro de 2021. Repercussão do aumento do pedágio

tiveram tom um pouco mais crítico nos veículos de TV das regiões de Bauru, Ribeirão

Preto, Campinas, cujos âncoras, após a notícia de serviço, ftzeram comentários ressaltando

que o aumento irá pesar no orçamento do usuário e nos serviços de transportes, que irão

repassar o custo ao consumidor. A notícia sobre as audiências públicas da ARTESP para

revisão de contrato de concessão não teve muita repercussão hoje, mas tem potencial para

crescer, principalmente considerando a possibilidade de assinatura de Termo de Aditivo e

seus impactos econômicos, destacada pelo diretor-geral da Artesp, Milton Persoli: "É

possível que a comissão proponha assinatura de Termo Aditivo que tratem de impactos

econômicos. O caso da nova praça de pedágio em Mogi continua repercutindo

regionalmente.

Veículos em destaque:

Bom Dia São Paulo / TV Globo, deu a nota de serviço sobre a volta da emissão de multas,

mas alertou que a pessoa que cometeu várias multas vai receber a cobrança de uma vez só.

Bocardi comentou que o critério de cobrança é pior do que o escolhido pela Prefeitura de

SP, que definiu um calendário proporcional ao mês que a pessoa tomou a para fazer o

pagamento. Sugestão: criar e divulgar um canal "Tira Dúvidas". Produzir um material sobre

as principais dúvidas dos cidadãos a respeito do assunto e distribuir para a imprensa. A

espaço na imprens a para esclarecimentos das dúvidas e oferecer presidente do DER

fonte.

t

Revista Forum deu manchete negativa sobre o aumento do pedágio: "Dois dias após fim

das eleições, Doria aumenta tarifa de pedágio". SBT - SBT Verdade/Sbt/Ribeirão Preto e

Balanço Geral/RecordTV/Bauru também citaram a "coincidência" dos reajustes dias após

as eleições. Sugestão: reforçar a decisão de adiar o aumento que deveria ter sido em julho,

ressaltar os esforços da gestão estadual em negociar com as concessionárias, destacar a
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segurança, qualidade e serviços oferecidos nas rodovias pelas concessionárias e destacar que

em 19 rodovias não terão nenhum tipo de reajuste natarifa.

O Diário de Mogi, continua tratando sobre a indefinição e falta de informações sobre o

projeto que prevê praça de cobrança em uma das portas de entrada da cidade e as respostas

da Artesp para o caso, que as informações foram prestadas durante consulta pública, jâ náo

bastam. Sugestão: dar transparência ao projeto e emplacar entrevista na rádio e jornal local

para explicar o processo.

Alerta: Na região da Baixada Santista, uma notícia pontual sobre falta de balsas paru fazer

a travessia de carros entre Iguape e a Juréia deve ser monitorada. Departamento Hidroviário,

responsável pelo sistema, soltou nota comunicando que a operação já foi normalizada.

Sugestão: Monitorar.

02/12

128 notícias

25 impressos

l7 rádios

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, T0 10 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
117

Ò,ì



Attachée
de presse
comunicaçäo integrada

lTv
79 WEB

Principais assuntos: As notícias sobre o aumento da tarifa de pedágios nas rodovias

paulistas, a retomada da emissão e cobrança de multas de trânsito e sobre renovação da

CNH e as audiências públicas continuam sendo os principais assuntos que concemem à

pasta neste dia, junto com a operação da Artesp, que apreendeu 1.100 ônibus clandestinos

em 2020. A tragédia de Taguai, que completa uma semana, e a regulamentação do

fretamento de ônibus intermunicipal no Estado, também foram destaque no dia de hoje.

Vários veículos publicaram o encontro de Bolsonaro com uma comitiva formada por

proprietários cle pequerlas e méclias elnpresas de ônibus qLle oferecem fretamento

colaborativo cle viagens para tratar decreto que restringe aplicativos de ônibus. A Artesp,

que recentemente fez consulta pública parà a regulamentação do fretamento intermunicipal

no Estado, foi citada nas reportagens.

Veículos em destaque:

Noticidade Manhã/SBT trouxe matéria com personagens que lamentam o reajuste da tarifa

dos pedágios. Cidades da região metropolitana de Sorocaba sofrerão impacto maior,

segundo o jornal. Sugestão: reforçar que os valores ficaram congelados por quase seis

meses, destacar as praças de pedágios em trechos das rodovias da região de Sorocaba náo

tiveram aumento de tarifa e ressaltar a segurança e serviços oferecidos pelas concessionárias -,

aos usuanos.

Bom Dia SP/TV Globo/São Paulo deu destaque positivo à operação que apreendeu

clandestinos e âncora Rodrigo Bocardi informou que a ARTESP está preparando um

conjunto de regras para o serviço de fretamento em todo o estado de São Paulo com o

objetivo de dar mais segurança aos usuários. Sugestão: A matéria veiculada pode alavancar

os pontos positivos da medida adotada pela Artesp e reforçar a necessidade de mais rigor

nas regras, inclusive respondendo aos questionamentos do TCE, provocado pela empresa

Buser. Selecionar as regiões de onde partem o maior número de ônibus clandestinos e
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trabalhar as mídias locais. Gravar depoimentos com usuários, vítimas e familiares e

distribuir para rádios locais.

Portal Diário do Transporte traz reportagem sobre manifestação de dono da Buser ao

TCE, contra consulta da Artesp sobre fretamento. Órgão dá cinco dias para agência paulista

explicar procedimento. O secretario estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi,

é entrevistado e alega que é necessário tomar as regras mais rígidas sobre o fretamento e que

a consulta da Artesp seria instrumento para isso. Ele cita que regras mais severas no Estado

de São Paulo podem evitar clandestinidade no setor e maior segurança para os usuários.

Sugestão: Reforçar mensagem de que o rigor nas regras é necessário para salvar vidas.

Como argumento, ressaltar que as empresas credenciadas passam por fiscalizações de

segurança e de higiene. Gravar depoimentos com vítimas sobreviventes de acidentes e com

familiares de vítimas letais e distribuir para rádios e nas redes sociais. Oferecer presidente

da Artesp para entrevistas para esclarecer o cuidado com que estão tratando o assunto.

O Diário do Centro do Mundo - CDM, publicou reportagem cuja manchete sugere

ligações e privilégios da empresa Alvarez & Marsal, que contratou Sérgio Moro, para

consultoria sobre procedimentos arbitrais relativos às obras do trecho norte do Rodoanel.

Matéria já saiu na Folha de S. Paulo em outubro. A reportagemfaz ligações entre o governo

Doria, OAS e Dersa. Não houve repercussão em outros meios além de dois blogs menores:

AIém D'ATena e ODTUR - OTAVIO DEMASI: TURISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS.

Sugestão: apesff de não ter tido repercussão, o caso deve voltar às páginas dos grandes

jornais e tomar porporções capazes de grandes ruídos e ser usado politicamente contra o

governador. Verificar com assessoria jurídica informações a respeito do processo e preparar

material de defesa.

4{
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23 impressos

9 rádios

23 TV

22Web

Principais assuntos: Notícia de que a Artesp apreendeu 1.100 ônibus clandestinos em

operações realizadas em 2020 no estado de SP continua repercutindo, assim como o

aumento da tarifa de pedágios com foco em serviço e algumas poucas reportagens trazendo

personagens descontentes com o aumento. Hoje a notícia sobre o encontro de Bolsonaro

com proprietários de pequenas e médias empresas de ônibus que oferecem fretamento

colaborativo foi tema de poucos veículos online, sem mencionar Artesp ou Secretaria.

Veículos em destaque:

BAND NOTICIAS/TV BANDEIRANTES/SAO PAULO - matéria especial em série

"Vidas em Perigo" chama a atenção para um problema que existe no brasil inteiro que é o

transporte clandestino e destaca o recente acidente que causou a morte de mais de 40

pessoas que vinham sendo transportadas em um ônibus irregular de uma empresa

clandestina. Artesp não é citada. Âncoras mencionam que não hâ fiscalização. Sugestão:

encaminhar nota explicando como é feita a fiscalização e ressaltar que em 2020 a Artesp

apreendeu mais de mil ônibus clandestinos e estuda criação de regras mais severas no

São Paulo podem evitar clandestinidade no setor e maior segurança para

A Tribuna/Santos traz reportagem sobre PL de vereador Sadao Nakai (PSDB)

cobrar taxa aoGoverno do Estado por usar a Avenida Saldanha da Gama, no lado de Santos,

como filrapara as balsas. Em nota, a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São

Paulo falou que prefere aguardar os detalhes do projeto que for aprovado para discutir a

questão. Sugestão: monitorar.

Estado de

usuários.
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93 notícias

22 impressos

6 rádios

13 TV

52 WEB

Principais assuntos: No dia de hoje as notícias foram de temas bastante pulverizados e

tiveram maior presença nos veículos de imprensa regionais: acidente grave na Jacú Pêssego,

reajuste de pedágios com foco em serviços, concessão de aeroportos no Estado de SP, obras

na Obras na Mogi-Dutra, apresentação do projeto da Ponte Santos-Guarujâ, início das obras

do acesso e da passarela do Novo Hospital Regional de Sorocaba, CCR ViaOeste conclui

inversão de acesso na Castello Branco em Barueri, DER contrata obras para novo viaduto na

índio Tibiriçá em Ribeirão Pires. A notícia que mais repercutiu foi a queda de ônibus de um

viaduto em Minas Gerais, com mais de 10 mortos, assunto que gerou retomada de

comentários sobre o recente acidente em Taguaí. Os telejornais da rede Bandeirantes, em

especial, continuam tratando das irregularidades no setor de transportes terrestres.

Veículos em Destaque

Brasil Urgente/TV Bandeirantes/São Paulo e outros telejornais da TV Bandeirantes .

No Barsil Urgente, Datena comenta sobre as irregularidades no setor de transportes

terrestres, citando o acidente que ocorreu em MG e citando a Artesp de forma positiva,

dizendo que o órgão autua, a empresa vai para outro lugar ou entra com uma liminar e

continua transportando vítimas irregulatmente. Sugestão: como a rede Bandeirantes tem

veiculado diariamente em seus noticiários matérias a respeito de acidentes ocorridos com

ônibus irregulares, em tom neutro em relação aos órgãos estaduais, abre a oportuni

lacar uma entrevista com o presidente da Artesp para detalhar o plano de impl
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regras mais rígidas para o serviço de fretamento em todo o estado de São Paulo com o

objetivo de dar mais segurança aos usuários.

Folha De S.Paulo/São Paulo - Painel S.A. traz nota do chamamento público pela

Autoridade portuária de Santos para receber estudos de viabilidade que justifiquem a

construção de um túnel ligando Santos a Guarujá. O projeto disputa atenção com outro do

governo do estado, que planeja erguer uma ponte entre as duas cidades. No dia 19, o

govemo paulista entregou ao Ministério da Infra estrutura nova versão do projeto da ponte,

que para a Secretaria de Logística e Transporte, a ponte e o túnel atenderiam a públicos

diferentes e podem conviver. Sugestão: como o debate tende a esquentar, preparar material

de defesa da construção da ponte, com dados sobre impacto ambiental e econômico e

preprarar sugestão de pauta com entrevista focando especialmente a Folha de São Paulo -
caderno Negócios, ou valor Econômico e veículos da região.

Diário OfTcial Do Estado De São Paulo/São Paulo - a notícia a respeito do TCE ter

cobrado explicação da ARTESP sobre exclusão de empresas de aplicativos para ônibus deve

ter repercussão maior apartft de agora. Sugestão: oportunidade para um artigo defendendo

o ponto de vista do govemo do Estado e divulgar no linkedin da Secretaria de Logistica e

Transportes.

O Diário De Mogi/Mogi das Cruzes publica nota em sua versão impressa ressaltando que

as obras de duplicação do trecho final da rodovia Mogi-Dutra começaram com nove meses

de atraso, mas em sua versão web o título diz o oposto "Obras na Mogi-Dutra seguem em

ritmo acelerado" Sugestão: uma nota ao jornal questionando a incoerência dos focos e

reforçando as ações até agora implementadas, detalhando as finalizações das obras e

previsão de data de entrega.
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43 notícias

10 impressos

5 rádios

6TV
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Principais assuntos: Além de artigo criticando plano do governo do Estado em privatizar o

complexo esportivo lbirapuera, vários acidentes pontuais em rodovias do interior como

tombamento de caminho carregado de blocos e tijolos na rodovia Assis Chateaubriand, que

repercutiu nas mídias da região de Araçatuba, Motorista perde controle e bate em marquise

de pontilhão na região de Votuporanga, Carro se incendeia na Euclides da Cunha na região

de Fernandópolis foram as noticias do dia. Os acidentes com ônibus irregulares nas estradas

continuam sendo tema das reportagens dos veículos da Rede Bandeirantes.

Veículos em Destaque:

Agora São Paulo/São Paulo - artigo de Marcos Guedes, cujo título "Obsolescência

planejada", sobre a intenção do govemo do Estado privatizar o complexo esportivo do

Ibirapuera. O autor ahrma que antes de privatizar equipamentos públicos, o gestor os

abandona e usa o mal estado de conservação como argumento para entregar a quem tem

mais condições de cuidar, se esquivando da própria responsabilidade de ser ele o gestor e o

culpado pelo péssimo estado do equipamento. Sugestão: o assunto deve aquecer e chegar às

I

(

I

páginas da Folha de S. Paulo. Enviar nota sobre o histórico de obras e

Monitorar.
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Rádio Bandeirantes 840 AM/São Paulo-Jornal Gente traz entrevista com José Augusto

Ramalho, diretor presidente do Observatório Nacional de Segurança Yiâria para comentar

sobre a sequência de acidentes. Em outro momento do programa, o jornal volta a tratar do

acidente de ônibus em MG e Agostinho afirma que em SP a Artesp dizendo que multa que

aprende mais depois de que liberar o ônibus apreendido porque a lei manda. Sugestão: levar

porta-voz da Artesp para participar do programa e explicar como é feita fiscalização e o que

está fazendo para tornar mais rigorosa as regras para o tráfego de ônibus nas estradas

paulistas.

-'þl
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Principais assuntos: Hidrovia Tietê-Paraná e suas potencialidades, Navio com doze

tripulantes com Covid chega ao Porto de São Sebastião, Estado testa tráfego de veículos

com até 30 metros na Via Anchieta,

Veículos em destaque:

TV Globo/TV TEM Programa Por Nosso Campo, traz reportagem especial positiva sobre a

hidrovia Tietê-Paraná, que atravessa o Estado. José Reis, diretor-superintendente do

Departamento Hidroviário de SP foi entrevistado e ressaltou a possibilidade de impacto

ambiental positivo. Reinaldo Cafedo, economista, também é entrevistado e ressalta a

importância do investimento e da abertura de possibilidades de parceria público privada

(PPP). Sugestão: O principal investimento é o novo terminal em Pederneiras, que será o

maior e mais importante entroncamento intermodal do interior do Estado de São Paulo, e

deverá contar com investimentos privados. Aproveitar o cenário positivo e

em defesa do projeto, ressaltando pontos positivos tanto para o Estado

possíveis investidoras para publicação no Valor Econômico.
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Rádio Bandnews FM 96,9/5ão Paulo dá nota de serviço do DER sobre interdição em

trechos de rodovias na região de Campos do jordão, onde estão passando os competidores

ciclistas da Tour de France. Sugestão: monitorar e alerta para acidentes com ciclistas.

A Tribuna de Santos, nas versões online e impressa, traz reportagem sobre o teste para

permissão de tráfego veículos com até 30 metros pela Via Anchieta, com entrevista com o

secretário João Otaviano defendendo a iniciativa, e entrevista com caminhoneiros, que não

aprovam a medida por questão de segurança. Sugestão: gravar entrevista com secretário

ressaltando que o projeto passou pela primeira fase de estudo, que ainda há muito o que se

analisar e que nada será decidido sem a garantia de segurança nas estradas, principal

preocupação da pasta: sempre preservar vidas e melhorar a segurança. Enviar às rádios e

focar follow-up nos canais mais ouvidos pelos caminhoneiros e nas publicações deste nicho.

!

',/

Å(

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
126

ò;)



Attachée
d.e presse
comunicação integrada

7lt2

49 notícias

1 impressos

0 rádios

14 TV

34 WEB

Principais assuntos: As notícias que tiveram mais repercussão esta manhã foram: Artesp

rejeita Latache no controle da Rodovias do Tietê; Navio da Transpetro tem 12 tripulantes

com Covid-19 no Porto de São Sebastião; Leilão de carros pelo Detran; Seis novas praças de

pedágio estão sendo construídas na região de presidente prudente.

Veículos em destaque:

JORNAL DA EPTV 1" EDIÇAO/TV GLOBO/CAMPINAS longa reportagem em que

moradores relatam transtornos com ponte que passa sobre o rio Atibaia, bloqueada há mais

de um ano em Joaquim Egídio, em Campinas. Obras não começaram atê hoje, apesar de

DER ter prometido início das obras em outubro, até hoje não aconteceu. Personagens foram

entrevistados e houve muita reclamação. Procurado, DER afirma que a obra será iniciada em

janeiro. Sugestão: Corrigir a informação. Quem prometeu que a obra iniciaria em outubro
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foi o prefeito da cidade, não o DER, e explicar os trâmites burocráticos e legais de

contratação de obras. Trata-se de fato pontual, mas que tomou proporções devido a pressão

popular local e visitantes assíduos da região, conhecida pelo turismo. Ampliar presença nas

mídias locais e grupos de WhatsApp com informações sobre novo cronograma do projeto e

das obras.

Band Cidade 2" F,diçãolTv Bandeirantes/ São José Do Rio Preto reportagem curta sobre

novos postos de pedágio nas rodovias de concessão da EixoSP mostra que a malha com

mais de mil e duzentos quilômetros de estradas, o maior contrato sob a supervisão da aftesp,

já iniciou a contruçao de 3 postos na região de Presidente Prudente. Apesar da notícia

negativa, matéria cita investimento de catorue bilhões em obras de ampliação conservação

além de modemização dos serviços ao usuário. Sugestão: Release para distribuição regional

com dados de investimentos em segurança e serviços oferecidos nas estradas e sugestão de

entrevista com fonte do DER ou Artesp.

Valor Econômico/São Paulo, Istoé Online/São Paulo, Artesp rejeitou o pedido da gestora

de recursos Latache para assumir o controle da Rodovias do Tietê, e foi contestada pela

empresa? que afirma que o dever de transparência da Concessionária Rodovias do Tietê

(CRT) não está sendo cumprido. Em maio, a Latache Capital anunciou a aquisição da

Lineas, que era cocontroladora da CRT. Meses mais tarde, anunciou a compra da AB

Concessões, que detinha os outros 50%" da concessionária. Mas pela natureza do serviço

prestado, precisaria do aval da Artesp para frnalizar a operação. Sugestão: AgendaÍ uma

visita/conversa de representante da Artesp com direção e com editor do caderno Empresas,

do Valor Econômico para esclarecer processo. Monitorar porque pode crescer para um

problema político.
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8l12

56 notícias

7 impressos

3 rádios

7TV

39 WEB

Principais assuntos: A rejeição da Artesp para o aval de controle da Latache na Rodovias

do Tietê continua repercutindo em veículos de economia e negócios; Construção de ponte

em Joaquim Egídio frcapara202l; esquema de venda de passagens em ônibus

Veículos em destaque:

Valor Economico, Portal Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de

repercutem que a disputa em torno da Rodovias do Tietê, que está em recllperação judicial,

vem acirrando nas úrltimas semanas. A empresa informou ao mercado que a Artesp indeferiu
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o pedido da gestora de recursos Latache para assllmir o controle direto e/ou indireto da

companhia. Sugestão: preparar nota sobre detalhes não sigilosos, mas que reforcem os

motivos da Artesp, e oferecer exclusiva para a coluna Painel S.A da Folha de S. Paulo.

Jornal De Itatiba e Correio Popular/Campinas publicaram nota do DER informando

novo prazo, detalhando tarnbém que o certame está em fase de conclusão. As notícias citaram a

conhadição na declaração anterior do prefeito da cidade, deixando claro que quem prometeu data

foi o prefeito, como sugerido pela assessoria de comunicação. Sugestão: monitorar.

Band Cidade/Tv Bandeirantes/Bauru/Presidente Prudente E Band Cidade 2u

Edição/Tv Bandeirantes/ São José Do Rio Preto seguem mostrando os perigos do sisterna

de transporte clandestino de passageiros e dennnciam esquema de venda de passagem erÌ1

ônibus pirata. Citarn positivamente as regras e a frscalização da Artesp. Sugestão: o tema

está sendo tratado pela ernissora em todos os seus veículos, rnas é preciso que seja levado

para outras emissoras também. Procurar personagens, fazet entrevistas, consolidar dados

sobre acidentes, informações sobre regras e distribuir para rádios e oferecer para TVs

regionais. Oportunizar o momento e oferecer artigo do diretor da Artesp dissertando sobre o

programa de concessões, fiscalizaçáo, beneficios de serviços oferecidos aos usuários das

rodovias pedagiadas a um veículo da grande imprensa e, após publicaçáo, distribui-lo aos

jornais regionais do interior.
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9l12

55 notícias

6 impressos

1 rádios

9TV

39 WEB

Principais assuntos: As notícias de hoje são pontuais, a maioria de serviço, sem

repercussões negativas. Parque ecológico de São Carlos vai receber contêineres adaptados

para tratar animais silvestres; Ipem-SP verifica mais de 3.800 bafômetros destinados aos

órgãos de trânsito; Ônibus clandestino é retido pela Artesp na Rodovia Anhanguera, em
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Leme; Serviço Online do DER SP cresce mais de 120% em decorrência da pandemia, Plano

Cicloviário no Estado de SP.

Veículos em destaque:

Bom Dia Cidade/Tv Globo/São Carlos E Campinas -reportagem traz positivamente

notícia sobre convênio entre o município a concessionária que administra um dos trechos da

Washington Luís o parque Ecológico vai receber dois contêineres adaptados e equipados

para melhorar o tratamento e a recuperação de animais atropelados na rodovia. O Diretor do

parque é entrevistado e ressalta a ação, possível graças a PPP pactuada. Sugestão: Monitorar

e buscar outras oportunidades de pauta positiva geradas por ações de parcerias.

GI/NACIONAL traz reportagem sobre apreensão de ônibus clandestino pela Artesp na

Rodovia Anhanguera, em Leme. O ônibus foi autuado e multado e o motorista providenciou

outro veículo, devidamente regularizado para fazer o transbordo dos passageiros para seus

destinos. Sugestão: aproveitar a oportunidade da boa aceitação na imprensa e convidar

equipe de reportagem de TV, a escolher, a acompanhar operação de fiscalização.

SITE VA DB BIKE faz uma critica ao Plano Cicloviário no Estado de SP, criado por

decreto de lei de 1998, ressaltando que, desde dezembro de 2018, quando o Decreto de

regulamentação entrou em vigor, nenhum centímetro de ciclovia foi construído nas rodovias

e estradas paulistas. A Artesp e o Governador João Dória foram citados negativamente.

Sugestão: não consideramos uma investida pelos meios de comunicação. Sugerimos

autoridade responsável pela implantação do plano convide um grupo de ativistas

conversa e criação de grupo de trabalho para alavancar os processos em estudo

O Estado De S. Paulo/ Broadcastt traz reportagem sobre a disputa pela Concessionárta

Rodovias Tiete pelo fundo de investirnento Latache, a AB Concessões e a Línea. Para levar

a Rodovias do Tietê, a Latache precisa da anuência dos debenturistas e da Aftesp, negada

por ambos. Além de levar a 1uízo sua contestação contra a negativa da Artesp, a Latache

prometeu enviar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma notificação, alegando falta

de transparência cla empresa, acionistas e administradores quanto à comunicação ao mercado
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sobre a posição da Artesp. Sugestão: monitorar. Notícia repercutiu em sites de negócios e de

investimentos.

t0n2

52 notícias

2 impressos

4 rádios

7TV

39 WEB

Principais assuntos: A cada seis minutos um veículo em pane é atendido no Sistema

Anhanguera-Bandeirantes; CCR ViaOeste conscientiza ciclistas no Sistema Castello-

Raposo; Em dezembro, fatalidades de trânsito superam média anual;
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Veículos em destaque:

Diário Do Grande ABC/Santo André versões impressa e online - artigo assinado pelo

diretor geral da Artesp,Milton Persolli, disserta sobre o Programa de Concessões

Rodoviárias do Estado de São Paulo ressaltando função reguladora e fiscalizadora da

agência e a prioridade na segurança e garantias legais aos usuários, vetando, também, a

utilização de veículos em más condições. Sugestão: distribuir o artigo para jornais menores

cle cidades do interior do Estado.

Abcdoabc/Santo André, Agencia Brasil, Portal Da Cidade Atibaia, Jornal Joseense

News/São José Dos Campos trazem notícia sobre o novo estudo do programa Respeito à

Vida, que mostra que acidentes e fatalidades de trânsito aumentam no mês de dezembro na

con-rparação com a média dos clemais meses. A repercussão é resultado de release

distlibuído à imprensa com uûr balanço de acidentes nas 16 regiões adrninistrativas do

Estado. Sugestão: trabalhar o release de forrna regionalizada, destacando os índices das

respectivas regiões alternadamente e rnostrar as providências que a gestão estadual está

tomando.

Balanço Geral/Recordtv/São José Do Rio Preto - polícia militar rodoviária da área

presidente prudente está preocupada com o aumento dos acidentes de moto nas roclo

região só no trecho urbano da rodovia Raposo Tavares. Acidentes envolvendo

cresceram trinta e oito por cento na região de Presidente Pmclente. Entrevista con-t

representante da concessionária fala das características cla rodovia que corta a cidade e das

campanhas de conscientização e segurança que faz ern parceria com a Artesp. Sugestão:

levar o tema para outra emissora da região, corn entrevista com diretor da Artesp para falar

do programa de concessão e os benefícios, os serviços disponíveis aos usuários, além de

esclarecer a fiscalização cla agência.

Cajamar Notícias e outros veículos online da região de Campinas trouxeram a notícia da

edição da Campanha PIT STOP, da concessionária CCR AutoBAn, ARTESP e Polícia
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Militar Rodoviária, Que tem o objetivo cle alertar motoristas sobre a importância da

manutenção preventiva de veículos. Notícia é fmto de release que tarnbém traz dados de

levantamento das principais ocorrências na rodovia do Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Sugestão: Fazer levantamento das ocorrências ern outras rodovias e trabalhar os dados

regionalmente, com mesmo foco positivo de serviço.

tut2
50 notícias

12 impressos

0 rádios

2TV

36 WEB
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Principais assuntos: Campanha PIT STOP no sistema Anhanguera-Bandeirantes e CCR

ViaOeste conscientiza ciclistas no Sistema Castello-Raposo continuam repercutindo nas

respectivas regiões, em site de notícias, principalmente.

Veículos em destaque:

O Diário De Mogi/Mogi Das Cruzes - editorial trata do projeto do governo do Estado de

incluir a estrada rodovia Mogi-Dutra no modelo de concessão e a criar uma praça de

pedágio na Mogi-Bertioga que penalizarâ fortemente a economia do município. Artesp

aftrma que ainda não há datapara licitação. Sugestão: dar transparência ao projeto em visita

à redação do principaljornal da região.

GI/NACIONAL traz notícia sobre ação ajuizada pela Promotoria de Justiça de Dracena em

face do DER e DETRN pela instalação de radares instalados na Rodovia Comandante João Ribeiro

de Barros, que inicialmente tinham a fi,rnção única de pesquisa de tráfego e foram transformados

repentinamente, sem aviso, em controle de velocidade. A matériatraz nota dos órgãos. Sugestão:

monitorar.

t2n2

49 notícias

8 impressos

0 rádios

2TV
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38 WEB

Principais assuntos: Multas da Artesp sobem após entrada de chefe investigado; Cerimônia

marca inauguração da nova Central de Atendimento do Daae.

Veículos em destaque:

O Bstado De S. Paulo, trouxeram denúncia sobre o crescirnento das autuações de multas

aplicadas pela Artesp nas empresas de ônibus intennunicipais após a nomeação de Reonaldo

Raitz Leandro ao cargo de superintendente de fiscalização. Leandro é alvo de um inquérito

do Ministério Público cle São Paulo (MP-SP) pol suspeita de ter pressionado fiscais da

agência a aumentar a produção de multas. Notícia repercutiu em vários veículos, entre eles

UOL, IstoÉDinheiro, Correio de Campinas, O Liberal/Americana. Artesp enviou nota

explicando que o aumento de multas em 2019 ocoffeu porque havia mais fiscais em

atividade. Sugestão: reforçar discurso a respeito da prioridacle clo órgão, que é fiscalizaçã,o e

seglrrarlça, divugar dados corno numero de ônibus apreendidos em operações de

fiscalizações e contrapor com clados sobre acidentes causados por ônibus irregulares.

Jornal Da Band/Tv Bandeirantes/São Paulo - ANTT reforçou a frscalização nas estradas

para combater o transporte clandestino de passageiros. Reportagem lembra que a atividade é

crime. Sugestão: oportunidade para reforçar projeto da Artesp em tornar mais rigorosa

frscalização de empresas de ônibus clandestinos e oferecer entrevista com diretor da Artesp

para explicar proposta.

t3n2

21 notícias

6 impressos

0 rádios
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Principais assuntos: Estado confirma três vicinais no programa de pavimentação;

Fiscalização, gestão e regulação: por que você prefere as estradas paulistas; Ilhabela cria

barreira sanitária e causa aglomeração de pedestres na travessia de balsa; Moradores de

Arujá reclamam de canteiro central na SP-88.

Veículos em destaque:

Jornal De Barretos/Barretos publicou artigo de Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP

discorrendo sobre o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, os

serviços permissionados de transporte intermunicipal de passageiros e a concessão de

aeroportos regionais. Cita o Programa de Redução de Acidentes e a ftscalização no

Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros para oferecer condições de segurança,

higiene e infraestrutura ao público usuário do serviço. Sugestão: manter estratégia de

oferecer artigos em jornais das diversas regiões administrativas do Estado.

Folha De S.Paulo Online/São Paulo lraz a notícia de filas com aglomeração na travessia

cle pedestres na balsa para Ilhabela após instauração de barreira sanitária pela prefèitura por

conta de alta nos nirmeros de casos de Covid-19 no município. A Dersa, responsável pela

operação da balsa, foi procurada, rnas não se manifestou. Sugestão: enviar nota ao jornal

Folha de S.Paulo e release aos veículos da região Metropolitana do Vale do Paraiba e Litoral

Norte explicando as providências em relação ao serviço de balsas, e o apoio à decisão da

rnunicipaliclade

t4/12

46 notícias

3 impressos
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6 rádios

9TV

28 WEB

Principais assuntos: Demanda por ônibus clandestinos cresce 30Yo no Brasil; Operação

Verão Seguro começa nesta sexta-feira (18) na Rodovia dos Tamoios; Vitória da Buser no

TJ-SP isola Artesp em disputa regulatória.

Veículos em destaque:

Veja/Radar Econômico, IstoÉ Dinheiro e sites de notícia - coluna trata da vitória da

Buser em ação ajuizada no Tribunal de Justiça de São Paulo para garantir a operação em

estradas paulistas. A decisão do tribunal foi dada após analisar recurso do Setpesp, que

acusava a Buser de realizar o transporte ilegal de passageiros. Em nota, o sindicato disse que

vai recorrer. Sugestão: monitorar desdobramentos e manter estratégia de contra argumentos

como necessidade de regulação mais rígida para garantir segurança.

JOrnal Da Eptv 2" F,diçã,olTv Globo/Campinas mostra casos de personagens que usam

ônibus clandestinos e foca no sistema anhanguera bandeirantes, que concentra quase o total

de apreensões de ônibus clandestinos na região de Campinas. ANTT afirma que desde

março flagrou quase setenta casos só nas duas rodovias. Sugestão: apesar de não citar a

Artesp, podemos sugerir à reportagem acompanhar fiscalização da agência.

O Estado De S.Paulo - reportagem mostra que o movimento de ônibus clandestinos no

Brasil aumentou 30Yo em2020. Conselheira da Abrati, que clivulgou os daclos, afrnna qlle o

serviço é precário e há garantias legais que o trausportador regular deve oferecer ao

passageilo e que o clandestirlo não proporciona. Reportagem cita a Buser e o fato de que a

empresa vem recebendo várias autuações da ANTT. Sugestão: acompanhar desdobrarnentos

e manter estratégia de oferecer entrevistas para ressaltar

critérios de fiscalização da Artesp e na liberação de licenças.
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DCM volta a publicar reportagem de conotação negativa sobre suspeitas da contratação de

empresa que acolheu Moro, pela Dersa, mesmo com preço maior e evidente conflito de

interesse. Sugestão: manter estratégia de se municiar juridicamente e não responder à

acusação.

t5n2

44 noticias
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4 impressos

5 rádios
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Principais assuntos: DER ainda não tem data fixada para entregar duplicação da Mogi-

Dutra; Entregue a revitalização do Trevo dos Amarais; Leilao da aeroportos ocorrerá em

abril de 2021. Operação Verão Seguro na Tamoios a parlir de sexta-feira começou a

repercutir como nota de serviço, principalmente nas rádios e nos online.

Veículos em destaque:

Jornal Da Eptv ln Edição/Tv Globo/Campinas mostra protesto de moradores do

município de Socorro contra as condições da estrada SP008. A secretaria de transportes

disse que o trecho onde aconteceu o protesto entre os portais da cidade é de responsabilidade

da prefeitura e que no restante da rodovia até bragança paulista são realizados serviços de

manutenção como tal buracos e reforço de sinalização. Sugestão: A obra foi promessa de

campanha do governador Dória. Levantar informações sobre o projeto e enviar nota ao

jornal. Monitorar porque pode crescer.

Diário TV 2" Edição/TV Globo/Mogi Das Cruzes o movimento na mogi-bertioga deve

aumentar cada vez mais na época das festas de final de ano e traz imagens de barreiras

caídas, deslizamentos de terra e entrevistas com usuários.No geral, personagens dizem que a

estrada.já melhorou muito, mais ainda causa receios no verão. Em nota DER informou que

investiu onze milhões e seiscentos mil reais nos últimos dois anos em obras na mogi-

bertioga. Sugest

monitorar.

ão: levantar as operações e atividades de reparos programadas para o

CORREIO POPULAR, PORTAL MIX VALE , PORTAL MOBILIDADE SAMPA

trouxeram a entrega das obras do Trevo dos Amarais. Govemador, Secretária Executiva de

Logística e Transportes, Priscila Ungaretti e diretor da Artesp foram entrevistados. Matérias
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positivas e de serviço. As obras foram conduzidas pela concessionária Rota das Bandeiras,

que administra o trecho sob regulação da Artesp. Sugestão: notícia tem potencial para

maior repercussão. Trabalhar fortemente rádios e jornais regionais com foco na rapidez da

entrega desde seu início, ressaltando a modemização e segurança.

INTERTOR pBNÁpOr-rSpnNÁpOLrS publicou matéria baseado no release

encaminhado mostrando que o governo estadual colocou à disposição da iniciativa privada

todas as informações sobre os 22 aeroportos hoje administrados pelo Daesp. Trata-se da

última etapa antes da publicação do edital de licitação por meio da Artesp. Matéria detaca

que o aeroporto Estadual de Penápolis está no pacote de concessões de 13 unidades na

região de São José do Rio Preto. Secretário de Transportes foi entrevistado. Matéria de

serviço com informações sobre o processo e os investimentos e melhorias nos aeroportos.

Sugestão: o assunto ficou restrito nessa microrregião e pode aumentar repercussão ao ser

trabalhado com foco em cada cidade onde está localizado cada aeropotlo.

VALOR ECONÔMICO ONLINE/SÃO PAULO continua a acompanhar o caso Latache e

Rodovias do Tietê. Matéria de negócios, cita Artesp, mas não é o foco. Sugestão:

monitorar.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004 ùrì
142



('
(
(

(

(

(

(

f

(

(

(

(

(

(

I
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
(

(

(

(.

(

(

(

(

i

Attachée
de rESSE
comunicação integrada

t6n2

62 notícias

6 impressos

5 rádios

6TV

45 WEB

Principais assuntos: Entrega do Trevo dos Amarais, continua a repercutir timidamente;

Secretaria de Logística autoriza escolta credenciada para o transporte de carga; Tráfego de

caminhões pode ser alterado no sistema Anchieta-Imigrantes.

Veículos em destaque:

BLOGS DO ESTAOAO COLUNA FAUSTO MACEDO traz artigo assinado por Gentil

Zanovello, Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de

São Paulo - SETPESP. Ele discome sobre o que chama de "uberização" dos ônibus e tÍaz

argurnentos como precarizaçã,o do serviço e da segurança, queda no recolhimeuto de

impostos, lembra da decisão judicial que irnpede a Buser de operar em MG e f,rnaliza "Ao

contrário dos aplicativos, as empresas do sistema público regular pagam impostos, taxas e

têm uma série de obrigações. Os clandestinos são concorrência desleal, que coloca em risco

a segurança dos passageiros e o equilíbrio do sistema. Sugestão: manter estratégia de

articulação paralela, com apoio a iniciativas colro esta do sindicato, e com conversas/visitas

a publicações específicas da grande imprensa e dos principais veículos regionais,

a prioridade da Artesp: segurança.

GI/PRESIDBNTE PRUDENTE noticiou a liminar da justiça de Dracena a fa S

condutores de veículos que haviam recebido multas de trânsito e pontos de inlÌações na CNH em

um radar fixo instalado na Rodovia Cornandante João Ribeilo de Bairros em Dracena. DER disse
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que irá recolrer e ressalta que "os equipamentos de frscalização são irnportantes ferramentas

para a segurança viária e o respeito às leis de trânsito, colllo o limite cle velociclade

estabelecido nas vias, é fundamental pra a reduzir acidentes e salvar vidas". Sugestão:

acompanhar próximos passos jurídicos e monitorar notícias.

A TRIBUNA.COM.BR/SANTOS obras na entrada de Santos, realizadas pela Ecovias,

foram finalizadas com sete meses de antecedência, apesar da pandemia da Covid-l9.

Matéria positiva, mas sem foco no governo do Estado olr suas agências. Sugestão:

aproveitar o bom momento e sugerir artigo "Por que você prelere estradas paulistas", do

diretor da Artesp,

JORNAL DA CIDADE/BAURU publica artigo "Por qlre você prefere estradas

paulistas", de Milton Persoli. Sugestão: seguir na estratégia cle replicar o artigo nos veículos

regionais, como sugerido inicialmente.

FN lu EDIÇAO/TV GLOBO/PRESIDENTE PRUDENTE - vários trechos de rodovias

do oeste paulista estão sem radares. Personagens e rnotoristas entrevistados alertam para os

perigos e pedem os radares de volta para a proteção e segurança de todos. DER infonna que

o contrato com a empresa que opera os radares terminou e o processo licitatório para novos

equipamentos está em andamento, que fiscalizaáo está sendo feita pela polícia rodoviária.

Sugestão: a concessionária Eixo deve entregar estudo indicando os locais onde devem ser

instalados os radares. Dar publicidade quando o estudo for finalizado, indicando con-t

antecedência as informações aos usuários das estradas.

O DIÁRIO DE MOGI, ABCDOABC/SANTO ANDRÉ e outros veículos online da regi

rnetropolitana repercutiram release na íntegra sobre a autorização do DER para escolta

privada e credenciada para o escoamento cle cargas nas rodovias paulistas. Sugestão: notícia

tem potencial para ampliar visibilidade e ser trabalhada em veículos da grande imprensa.

Sugerimos gravar entrevistas com empresas que necessitam de escolta e com diretor do

DER trazendo os benefícios da medida.
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BALANÇO GERAL/RECORDTViSANTOS para alrmentar a eficiência do complexo

portuário de Santos a secretaria de Transportes e DER afirmam qlle estudos indicarn que

seria mais eftcaz ter caminhões com mais cle vinte e seis metros descendo e subindo apenas

pela via Anchieta e carros cle passeio pela imigrantes. O secretário João Octaviano é

entrevistado e afirma qlre o estudo tern levado em consideração todas as possibilidades para

garantir a segurança de todo e qlre todos os lados devem ser ouvidos. Sugestão: monitorar

rnanifestação de usuários. Gravar entrevista com secretário sobre o projeto e distribuir para

rádios locais.
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49 notícias

8 impressos

9 rádios

2TV

30 wEB

Principais assuntos: AB Colinas conquista prêmio da Artesp; AutoBAn faz campanha para

motociclistas; Gestão Doria desiste de contrato com Alvarez&Marsal após indícios de

conflito de interesse e superfaturamento; Premiação Concessionária do Ano;

Veículos em destaque:

FOLHA DE S.PAULO CARDENO PODER abre pâgina com a notícia de que a gestão de

João Doria (PSDB) desistiu da contratação da consultoria Ãlvarez & Marsal, que havia sido

convidada pela Dersa para assessora técnica em disputa extrajudicial relativa ao rompimento

de contratos do Rodoanel Norte. A matéria mostra que o recuo ocoffeu após parecer jurídico

da própria gestão Dória ter apontado a possibitidade de conflito de interesses e prejuízo

cofres do estado de São Paulo. A notícia teve repercussão em veículos online de São

dos Campos e de São José do Rio Preto e no jornal de Jundiai. Sugestão: como alertaclo no

início do mês, a notícia teve potencial para crescer e sair na grande imprensa. Sugerimos

monitorar e preparar nota dizendo que ao ser levantada a possibilidade de inegularidacles, a

própria gestão Dória tomou a iniciativa de investigar e agir cancelando a contratação.
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nÁoIO JOVEM PAN NEWS 760 AM/BAURU recebe Milton Persoli, que fala sobre a

maior concessão PIPA, com 99o/o de aprovação dos usuários, Polícia militar, programas de

concessão rodoviária, Governador João Doria, Rodrigo Garcia, investimentos, arrecadação,

pedágio, concessão, prestador, serviços oferecidos para a segurança na estrada, programas

de desenvolvimento econômico, etc. Sugestão: manter estratégia de ampliar numero de

entrevistas com o diretor da Artesp com veículos regionais.

JORNAL TV SOL/TV SOL COMUNIDADE/INDAIATUBA e jornais das regiões

Metropolitanas de Sorocaba, de Campinas e da Baixada Santista repercutiram positivamente

a 6" edição do Prêmio Concessionária do Ano, promovido pela Artesp. Basicamente, as

concessionárias contempladas ftzenm divulgação e a agência foi citada como promotora do

prêmio para incentivar as concessionárias a adotarem ações para tornar as estradas mais

seguras, além de práticas para melhorar os serviços e o relacionamento com os usuários.

Sugestão: soltar release para toda a imprensa do interior destacando a iniciativa da agência

para estimular melhorias nos serviços das concessionárias e reverter em beneficios aos

usuários nesses últimos 6 anos
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144 notícias

15 impressos

4 rádios

2TV

123 WEB

Principais assuntos: Não existe indústria da multa e não dá para deixar de hscalizar; Artesp

abre consulta pública para lu revisão contratual da Entrevias; Com 5 anos de atraso, Dersa

diz que contomos da Tamoios acabam em 2022; Projeto de lei aprovado no Senado veta

serviços de uber de ônibus,' Operação Verão na Tamoios vai até fevereiro.

Veículos em destaque:

O ESTADO DE S.PAULO/SA O PAULO entrevista do diretor Milton Persoli ao jornalista

Bruno Ribeiro teve grande repercussão em portais de notícia. Na entrevista, o diretor diz que

o conselho de ética da agência está apurando informações sobre denúncias de pressão sobre

funcionários públicos para aplicar mais multas de trânsito por parte do superintendente da

DPL, Reonaldo Raitz Leandro. O assunto está sendo investiado também em um inquérito do

Ministério Público do Trabalho. Milton afirma categoricamente que não existe indústria da

multa e fala sobre os critérios técnicos e demandas por fiscalização por parte dos

municípios. Sugestão: monitorar.
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AE BRoADCrsrrsÃo pAULo, urÁnro oNLTNE/urÁnro Do cRANDB

ABC/SANTO ANnnÉ, UOL publica notícia sobre consulta pública para receber

contribuições para o primeiro ciclo de revisão ordinária de contrato da concessionâria

Entrevias, responsável pela operação das rodovias do Centro-Oeste Paulista. Matêria ressalta

que este é um inédito de revisão contratual no Programa de Concessões Rodoviárias do

Estado de São Paulo. Milton Persoli afirma que a gestão Dória está incorporando todos os

mecanismos disponíveis no âmbito regulatório, jurídico e tecnológico para aprimorar a

prestação de serviço dentro do programa de concessão. A notícia repercutiu em vários sites

de notícias. Sugestão: gravar nota de serviço para rádios e distribuir nas cidades da região

Centro-Oeste Paulista.

FOLHA DE S.PAULO traz matêria sobre a retomada e ftnalização das obras dos contornos

da rodovia dos Tamoios, paradas desde 20218. Secretário João Octaviano afirmou que

estudo da Fipe apontou segurança estrutural e viabilidade econômica para sequência do

projeto, que já possui 16,40/0 de execução. Notícia repercutiu em portais de notícias da

Baixada Santista e no jornal A Tribuna e tem potencial para continuar repercutindo.

Sugestão: monitorar processo, uma vez que o secretário sugeriu uma possível data para

retomada: março de 2021. Preparar nota destacando as ações e providencias tomadas até

agora e explicar a retomada da obra e enviar para o jornal.

ESTADAO/SAO PAULO traz repotlagem sobre PL aprovado no senado veta o chamado

uber de ônibus, além de suspender milhares de novas linhas de transporte interestadual

passageiros. A reportagem ressalta que o texto original não tratava do transporte

passageiros não regular, o foco era mudar o regime de entrada de empresas que

ônibus regularmente em viagens interestaduais. Porém, parecer do do senador Acir Gurgacz

(PDT-RO), cujos familiares são donos de empresas de ônibus, veta a intermediação e a

venda individual de bilhete de passagem nos casos de transporte não regular de passageiros.

Segundo o senador, seu parecer foi no sentido de dar "a segurança dos usuários e de todo o

sistema de transporte". Dono da Buser contesta. Houve bastante repercussão em sites de

notícia. Sugestão: acompanhar a movimentação na Câmara, que ainda precisa votar o texto.
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28 notícias

8 impressos

I rádios

5TV

14 WEB

Principais assuntos: Cansado de mortes, Edmir Chedid cobra duplicação da Capitão

Bardoíno; Com cinco anos de atraso, Dersa diz que contornos da Tamoios acabam em2022;

Secretaria de Logística autoriza escolta credenciadapara o transporte de carga

Veiculos em destaque:

GAZETA BRAGANTINA publica notícia sobre o encontro do deputado Edmir Chedid

(DEM) com Milton Persoli para cobrar explicações sobre a demora na duplicação

rodovia Capitão Bardoíno (SP-008), que liga Bragança Paulista a Socorro. A o

promessa de campanha do governador Doria. O encontro ocoffeu no mesmo dia em q

manifestantes bloquearam a estrada na entrada da cidade. Sugestão: como previsto, o

assunto pode virar político. Levantar possibilidades e opções de ações para minimizar os

problemas da rodovia naquele trecho, enquanto a duplicação não é possível, e divulgar em

nota.
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FOLHA DE S.PAULO/SAO PAULO dá suíte da matéria de ontem sobre atraso nas obras

da Tamoios. Sugestão: listar todas as obras de rnelhorias nas rodovias qlre crlrzarn a região,

informar o cronograma do projeto e divulgar nos jornais locais.

20n2

13 notícias

5 impressos

0 rádios

OTV

8 WEB

Principais assuntos: Noticiário do dia de hoje trouxe poucas reportagens sobre a pasta.

Prêmio Concessionítria do Ano Artesp; ARTESP realiza audiência pública para revisão

contratual foram as duas notícias que tiveram mais repercussão. Nào há veículos a destacar

neste dia

I
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2Ul2

236 noticias

3 impressos

5 rádios

2TV

228 WEB

Principais assuntos: Anhanguera-Bandeirantes deve receber 145 mll veículos no Natal;

Govemo de São Paulo dá início à Operação Réveillon e Verão 202I; Mais fiscalizaçãonas

rodovias; Perdas de concessionárias em três setores somam R$ 14 bilhões; Rodovia Mo

Bertioga deve receber 350 mil veículos entre hoje e 4 de janeiro; Travessia Santos-

terá o reforço de 2 balsas neste verão. A maioria dos veículos deu noticia de serviço

operação Reveillon e Verão 2021, ressaltou que Íìesmo com a operação, o governo de

Paulo reforça a importância de evitar viagens clesnecessárias e a exposição ao risco de

contaminação por Covid-19. As notícias de serviço a respeito das operações rodoviárias

do final de ano tiveram espaço principalmente nos veículos das regiões metropolitanas

de Campinas, Sorocaba, Campos do Jordão e região metropolitana de Sào Paulo e

Baixada Santista.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso - São Paulo

Tel. (1 1) 32s3-3004
t52

ù)



(
(
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

1

Attachée
d.e presse
comunicação integrada

Veiculos em destaque:

BORA SP/TV BANDEIRANTES/SAO PAULO rnostra polêmica do "uber"de ônibus

fretados. O foco é o serviço oferecido pela Buser? com imagens dos ônibus da companhia e

entrevista com usuário de forma positiva. Por outro Iado, traz também entrevista com

representante do o sindicato do setor, alega que ela pode prejudicar o sistema atual de

transporte no estado, além de não oferecer segurança e proteção aos usuários. No sistema

regular, licitada, as linhas que transpoftam poucas pessoas que dariam prejuízo as

companhias têm o custo de operação subsidiado pelas rotas que tem maior demanda e dessa

forma o sistema regular consegue atender todos os municípios de São Paulos além de

oferecer benefícios como gratuidade para idosos. A matéria cita que a Artesp realizou uma

consulta pública para fazer uma nova regulamentação do serviço de fretamento no estado

incluindo aplicativos como a Buser. A notficia teve pouca repercussão. Sugestão: monitorar.

O ESTADO DE S.PAULO/SAO PAULO malêria do caderno Economia&Negócios traz a

informação de que as perdas das concessionárias de apenas três setores energia elétrica,

roclovias e mobilidacle urbana somaûr mais de R$ 14 bilhões. É parte desses valores que as

empresas esperam recuperar com os pedidos de reequilíbrio dos contratos de concessão. No

setor rodoviário, as empresas calcularn que perderarn em torno de R$ 1,3 bilhão com o

isolamento social cla população entre abril e julho cleste ano. Joubert Flores, da ANPTrilhos,

explica que as concessionárias públicas já dependiam de repasses dos governos e vão

precisar de rnais, como o governo de São Paulo fez no Metrô e CPTM. Sugestão: moni
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22/12

149 notícias

60 impressos

9 rádios

6TV

74 WEB

Principais assuntos: O início da Operação Réveillon e Verão 2021 e os cuidados nas

estradas, continua repercutindo muito na

jornais impressos e sites de notícias online.

imprensa no dia de hoje, com destaque

Veículos em destaque:

FN 1" EDIÇÃO/TV GLOBO/PRESIDENTE PRUDENTE - Acidente mata 7 e deixa 34

feridos. O acidente ocorreu na rodovia Assis Chateaubriand no trecho de Parapuã, quando

4
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um ônibus e um caminhão bateram. O ônibus vinha do Pará e seguia para o Rio Grande do

Sul. Segundo a ANTT, apesar de a empresa de ônibus estar legalmente apla a fazer o

transporte de passageiros, o ônibus consta como inativo no sistema da agência e está com o

certificado de segurança veicular vencido. Sugestão: monitorar o caso, uma vez qlre as

ações de flrscalização não identificaram as irregularidades do ônibus.

23n2

170 notícias

17 impressos

8 rádios

6TV

139 WEB

Principais assuntos: As notícias sobre o tráfego nas estradas paulistas e as operações

trânsito para mitigar congestionamento nas estradas e promover segurança e viagem segura

foram a totalidade das notícias do dia: Baixada Santista fecha praias na virada do ano, mas

se nega a entrar na fase vermelha; Milhares de veículos são esperados em rodovias do

noroeste paulista nos feriados prolongados de Natal e Ano Novo; Mogi-Bertioga tem tráfego

leve, mas fluxo deve aumentar nos feriados; Policiamento reforçado pela nas estradas
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durante natal e ano novo; Rodovias de SP registram tráfego intenso antes do Natal e

Operação Réveillon EVerão 2021 Nas Rodovias Do Estado De São Paulo.

Veículos em destaque:

JORNAL DA TRIBUNA 2' norçÃOITV GLOBO/SANTOS traz matéria de serviço e

aftrma que a recomendação é para que as pessoas evitem viajar nesse hm de ano mas o

trânsito tâ canegado nas estradas que ligam a capital à baixada santista. No momento, o

tempo está encoberto com garoa motorista deve redobrar a atenção a operaçáo é a cinco por

cinco e na Via Anchieta a Artesp está fazendo uma frscalizaçã,o nos ônibus para evitar

transporte clandestino e garantir maior segurança aos passageiros. Sugestão; manter a

comunicação de serviço, enviando notas atualizadas sobre o tráfego e intercorrências aos

veículos online e rádio e TV.

BAND.COM.BR/SAO PAULO, FOLHA DE S.PAULO ONLINE/SAO PAULO,

ESTADÃO/SÃO PAULO e mais 58 veículos entre portais de notícias online, rádios e

jornais impressos repercutiram o anúncio feito pelo prefeito de Santos e presidente do

Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista, Paulo Alexandre

Barbosa, afirmando que não haveút uma volta à fase vermelha do Plano São Paulo, mas o

acesso apraias nos dias 31 de dezembro e I de janeiro, ftcarâ fechada. Essa foi a decisão dos

prefeitos de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande,

Santos e São Vicente. Reportagem mostra que 4s barreiras sanitárias vão ser adotadas nas.

rodovias do Sistema Anchieta-lmigrantes e Mogi-Bertioga. o Centro de

Palácio dos Bandeirantes declarou que todo o estado de São Paulo irá regredir para

vermelha, a mais restrita do plano, entre o Natal e ano novo para evitar a disseminação

pandemia do novo coronavírus. Sugestão: Monitorar.

BAND CIDADE 2" EDIÇÃO/TV BANDEIRANTES/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS traz

entrevista com o secretário João Octaviano para falar sobre a movimentação nas estradas.

Fala sobre as obras na rodovia Oswaldo Cruz para a construção de uma ponte em plena

época de alta temporada. Secretário explica que uma obra de ponte que está em risco precisa

..,).fno
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ser feita imediatamente e responde questionamentos sobre fatos pontuais como queda de

barreiras e reparos e de prevenção.

24n2

87 notícias

32 impressos

4 rádios

lOTV

41 WEB

Principais assuntos: As notícias sobre Baixada Santista fecha praias na virada do ano;

Operação Réveillon e Verão 202I e as relativas a movimentação nas estradas continuam

sendo os principais temas dos noticiários, com notas de serviço. Rodovia Mogi-Bertioga

4
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registra trânsito tranquilo nesta quinta-feira (24); Rodovias de SP registram tráfego intenso

antes do Natal

Veículos em destaque:

A TRIBUNA.COM.BR/SANTOS A Ecovias, concessionária que administra o Sistema

Anchieta-Imigrantes (SAI), descartou a possibilidade de cancelar a Operação Descida nas

estradas para a Baixada Santista, como solicitado pelo prefeito de Santos. Concessionária

alega que a não implantação da Operação Descida em momentos com volume elevado de

tráfego "traria sérias consequências para o sistema rodoviário no trecho de seffa e

municípios adjacentes". Artesp foi procurada, mas não respondeu. Sugestão: nota

reforçando que o Estado de São Paulo retornou paraa fase vermelha, em que só funcionam

serviços essenciais, e que deslocamentos são desaconselháveis nesse momento da pandemia.

E que as cidades que descumprirem serão notificadas.

JORNAL DA TRIBUNA 1" EDIÇAO/TV GLOBO/SANTOS mostra barreira para

controlar acesso de turistas em vans e ônibus de turismo. No Guarujá hâbarreira sanitária de

temperatura. São Vicente também farâbarreira sanitária e de acesso de ônibus.

25n2

35 notícias

7 impressos

6 rádios

5TV

17 WEB
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CONCORRENCIA N" O2l202I

PROCESSO SEGOV-PRC -2021/0058 1

Continuação Envelope I

pRoposrA rÉcxrcA rARA coNTRAraçÃo DE sERVrÇos
DE ASSESSoRTA DE rMpREt{sA pARA ATENDuvrENro Às

NECESSIDADES RELACIOI\ADAS AO CAMPO FUNCIONAL
DA SECRETARIA ESTADUAL DE LoGÍsuc,I E TRANPoRTES
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Principais assuntos: Artesp e Ecovias descartam cancelar a Operação Descida para o litoral

de SP devido à pandemia; Motorista encontra trânsito tranquilo na Mogi-Bertioga nesta

sexta-feira (25); Operação de fim de ano começa hoje em rodovias o que muda; essas

notícias continuam sendo o destaque no noticiário do dia.

Veículos em destaque:

JORNAL GLOBONEWS - EDIÇAO DAS 16H/GLOBONEWS 18 cidades do estado de

SP não vão cumprir determinação de fase vermelha decretada pelo governo do Estado. A

maioria delas da baixada Santista e Cotia, Mogi das Cruzes, Bauru, Socorro e Catanduva.

Prefeitos da baixada santista não vão seguir a fase vermelha, mas pedem que a Artesp não

faça operação descida e que o governo do Estado ajude na fiscalização de bares e

restaurantes! O que foi negado. Sugestão: nota informando que no decreto Estadual, durante

a fase vermelha, shoppings e comércios, restaurantes, bares, academias e eventos estão

proibidos do dia 25 ao 27 de dezembro e dos dias I ao dia 3 de janeiro. E que deslocamentos

da população devem ser evitados.

nÁuO BANDEIRANTES 840 AM/SÃo pnur.O o Governo de São Paulo tenta

convencer das prefeituras da Baixada Santista aceitarâ fase vermelha do plano de

fiscalização. O Govemo do estado deve notificar as prefeituras do litoral sul de São Paulo,

caso seja mantida a decisão de não cumprir as medidas de restrição determinadas para Natal

e Ano Novo. Secretário de Desenvolvimento Regional Marcos Vinholi é entrevistado e

afirma que o goveÍìo negocia com as prefeituras para fazë-las voltar atrás na decisão, e os

que não cumprirem serão notificados e as notificações serão encaminhados ao Ministério

Público. Afirma também que o Governo do Estado está mobilizado para apoiar a essas

prefeituras da Baixada Santista, litoral sul do litoral Norte neste flrnal de ano. Sugestão:

preparar nota de acordo com a fala do secretário e distribuir à imprensa regional da baixada

santrsta.
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26 notícias

4 impressos

2 rádios
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17 WEB

Principais assuntos: Operação Réveillon e Verão nas rodovias paulistas; Rodovia Mogi-

Bertioga registra trânsito intenso no sentido litoral; Litoral Sul fecha praias, mas sem adesão

à fase vermelha continuam sendo destaque nos veículos da imprensa.

Veículos em destaque:

A TRIBUNA.COM.BR/SANTOS traz notícia de que caminhoneiros reclamam de

proibição no tráfego da Padre Manoel da Nóbrega no litoral de SP. No Ano Novo. Além da

questão da logística, não existe uma opção de rota para muitos caminhoneiros. A restrição é

comumente colocada em vigor clurante o período das festas de fim de ano e o verão,

somente no sentido Guarujá, devido a grande movimentação de veículos prevista para

ocorrer na região do Litoral Sul. Para avisar os rnotoristas sobre o período da proibição de

caminhões na pista leste, a Ecovias, além de inserir mensagens nos painéis de mensagem

variável, fixou faixas nas passarelas para avisar os motoristas sobre o período da proibição

cle caminhões na pista leste. Sugestão: monitorar.

JORNAL DA CULTURA/TV CULTURA/SAO PAULO traz reportagem e imagens que

mostram que milhares de veículos desceram a serra até a baixada santista para o feriado de

natal, praia cheias, pollcas máscaras, risco de aumento de contaminação pelo coronavírus na

âgua na areia ou no calçaclão. Jornal ffaz o caso dos nove prefeitos de cidades da baixada

santista mantiveram as cidades na fase amarela do plano estadual para a contenção do

coronavírus, que vai contra o anúncio do governo estaclual que é mais restritivo e mais ainda

vai contra as recoûrendações dos infectologistas. Sugestão: monitorar.

27/12

62 notícias

0 impressos
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0 rádios

OTV

56 WEB

Principais assuntos: Em regra, as notícias de hoje continuam com foco no trânsito nas

estradas e nas praias lotadas, com as prefeituras de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e

Ubatuba mantendo suas cidades na fase amarela, permitindo o funcionamento de serviços

não essenciais, indo contra as determinações do governo estadual: Após manhã de trânsito

intenso, fluxo na Mogi Bertioga se normaliza;700 mil veículos por semana devem circular

nas rodovias de SP; Coronatal: Mais de 380 mil veículos se dirigiram à Baixada Santista,

SP, na semana natalina' Nem céu nublado contém banhistas nas praias da Baixada Santista;

Doria enfrentará em202l CPIs que o PSDB manobrou parabanar em20l9

Veículos em destaque:

FOLHA DE S.PAULO - O governo de João Doria (PSDB) passará por Lrma prova de fogo

na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2021, ano em que está prevista a instalação de

quatro CPIs plopostas pelo PT, principal partido de oposição. Duas delas tratarão de temas

sensíveis aos tucanos. Uma é a da Dersa, repleta de suspeitas de irregularidades ligadas a

governos do PSDB. Ontra, a de benefícios frscais qlre o governo concedeu na últirna década,

frequenternente questionados pelo TCE. O líder do PT na Assembleia de SP, depLrtado

Teonílio Barba, pretende apresentar o pedido de aprovação de uma sexta CPI, para

investigar emendas pagas pelo Governo de São Paulo. O caso Paulo Preto, sr,rspeitas cle

irregularidades no trecho norte do Rodoanel e outros casos foram citadas na reportagem.

Este final de 2020, Doria já enfrentou clesgaste após viajar para Miami antes do Natal,

clepois de endulecer as regras de isolamento em São Paulo devido ao avanço da Covid-19.

Sugestão: monitorar. A notícia repercutiu no VALOR ECONÔMICO, A TRIBUNA,

DIARIO DO PODER.COM e em site de notícia da região de São José clo Rio Preto,

Ribeirão Preto e São José dos Campos.
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ACIDADEON/RIBEInÃO PRETO acidente envolvendo seis carros deixou pelo menos

nove pessoas feridas na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Sunaré. Segundo a Artesp,

houve engavetamento seguido de capotamento, e até o momento nove vítimas f,oram

confirmadas, sendo duas em estado grave, seis com ferimentos leves e Llma que está sendo

retirada das ferragens de um dos veículos. Para o socorro, as quatro faixas da pista

precisaram ser interditadas. Sugestão: monitorar

'-' 
)
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28n2

50 notícias

5 impressos

3 rádios

8TV

34 WEB

Principais assuntos: As notícias de hoje estão bastante pulverizadas, sem nenhum destaque

de repercussão. No geral, são notícias de problemas pontuais em algumas estradas, já com as

providencias tomadas pelos responsáveis, e o fluxo de veículos nas estradas. Tratam também

de barreiras de f,rscalização nas cidades do litoral. Notícia Obras avançam e DER conclui 4,6

quilômetros de pista na Mogi-Dutra

Veículos em destaque:

COSTA NORTE ONLINE/BERTIOGA traz mançhete negativa dizendo que Estado nega

apoio a prefeituras do litoral, que não fecharão praias no Réveillon. Sugestão: apesar de

ser um site de notícias local, vale a pena uma nota firme de resposta, sugerindo que

não é possível que prefeitos se eximam da responsabilidade de manter praias abertas

durante fase de recrudescimento da pandemia, contrariando, inclusive, decreto do

governador de fase vermelha, e jogarem o problema para outras instâncias. Pontuar

que o cancelamento da operação descida não é viável juridicamente nem socialmente,

que a fTscalização de comércios abertos é função dos municípios e se os prefeitos que

infelizmente tomaram a atitude de não acompanhar o decreto de fase vermelha, que

visa prioritariamente a contenção da propagação do coronavírus, devem assumir as

consequências políticas e jurídicas, sem falar nas consequências de falta de cuidado

com a saúde da população. Sugestáo 2: selecionar lideranças regionais, gravar apelo de

cada um à população local para que se protejam, não façam viagens desnecessárias,

falem dos riscos da contaminação, dos hospitais lotados e das estradas congestionadas,

principalmente em direção ao litoral, e que fiquem

Distribuir às rádios e sites de notícia locais.
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JORNAL DA TRTBUNA t" nulÇÃo/Tv GLOBO/SANTOS. as barreiras em santos

acontecem há um mês e desde então vans e ônibus com turistas de um dia não são

autorizados a entrar na cidade. O chefe da guarda civil metropolitana é entrevistado e diz

que é preciso consciôncia coletiva da população, não só de Santos, mas de todo o Estado, em

um momento em que o numero de pessoas contaminadas pela covid tem aumentado.

Sugestão: monitorar.

JORNAL DA BPTV lu EDIÇAO/TV GLOBO/CAMPINAS traz imagens de

deslizamento de terra ocorrido domingo na pista de acesso à cidade em direção à capital da

rodovia Luiz de Queiroz , em Americana, que foi interditada. Âncora destaca que os

deslizamentos aconteceram onde não havia contenção a tena molhada não aguentou a

quantidade de chuva e que DER começou a autar somente na manhã desta segunda-feira.

Imagens mostram congestionamento e motoristas de veículos e caminhões desorientados,

sem orientação ou sinalização. Em nota o DER explica que colocou avisos e sinalizações na

estrada e pessoal informando, e que o problema está sendo na pista na entrada da cidade,

com a prefeitura. Procurada, a prefeitura disse que a unidade de transporte e sistema viário

vai verificar a situação e tomar as providências necessárias. Sugestão: a nota explicativa

sobre a responsabilidade que cabe ao DER foi lida, deixando claro que a confusão na cidade

foi causada pela falta de providências da administração municipal. Mas como o âncora

chegou a dizer que o DER demorou para tomar providências, cabe pedido de correção: o

DER iniciou os trabalhos no local ainda na noite de domingo, tendo continuado os trabalhos

na manhã de segunda-feira. Monitorar.

:
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80 notícias

14 impressos

6 rádios

8TV

52 WEB

Principais assuntos: 3,5 milhões de carros devem circular pelas rodovias de SP; Acidentes

diminuem 43o/onas rodovias durante feriado de Natal; Cerca de 81 mil veículos passaram

pela SP-98 no Natal; DER libera o tráfego na SP-304 e segue monitorando os taludes em

Americana; Leilões de rodovias vão oferecer leque amplo a investidor; Prefeitura de

Caraguatatuba lança campanha "lJm novo Verão" para conscientizar turistas e moradores;

Rodovia Mogi-Bertioga tem queda de 24% na movimentação de veículos durante feriado de

Natal. A rádio Guarujá Paulista trouxe entrevista com secretário João Otaviano sobre boas

notícias para a Baixada Santista.

Veículos em destaque

JORNAL DA EPTV 2' BDIÇÃO/TV GLOBO/CAMPINAS a interdição na rodovia luiz

de queiroz na pista sentido capital em Americana teve fim. DER conta que equipes

trabalharam desde domingo à noite para limpar a pista e evitar que mais deslizamentos

acontecessem. Agentes de apoio nos dois pontos de interdição para orientarem motoristas e
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que continuam monitorando o barranco às margens das pitas. Sugestão: monitorar

repercussão, uma vez que o telejornal contemplou a nota pedindo correção da informação

sobre suposta demora do DER em atuar.

nÁuO CuanU¡Á PAULISTA 1550 AM/SANTOS trouxe entrevista com secretário

João Otaviano sobre o projeto da ponte entre Santos e Guarujâ, que foi apresentado ao

Governo Federal, ressaltando que não vai gerar nenhuma intervenção na operação do

estuário do canal. Aguarda agora a análise técnica do ministério. Obra deve levar 36 meses,

gerar mais de 4 mil empregos, e feita integralmente com o dinheiro privado. A outra notícia

é que 11 embarcações foram reformadas e pelo segundo ano consecutivo as travessias

litorâneas não terão tarifas reajustadas, por determinação do governador João Doria.

Sugestão: ação positiva e oportuna paÍa a alta temporada. Capitalizar em outras rádios da

Baixada Santista a questão das balsas e distribuir release nas grandes praças do Estado sobre

a entrega do projeto da ponte.

VALOR ECONOMICO ONLINE/SÃO PAULO A esperada onda de leilões de rodovias

prevista para 2020 não se concretizou, por conta da pandemia, mas deverá vir ainda maior

nos próximos dois anos. Reportagem cita São Paulo, que em janeiro deste ano licitou o

megaprojeto de Piracicaba-Panorama (conquistado pela gestoraPâfria), a previsão é licitar,

em202l, o lote Rodovias do Litoral Paulista, que prevê R$ 3 bilhões em obras. Sugestão:

monitorar
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134 notícias

12 impressos

16 rádios

11 TV

94 WEB

Principais assuntos: Noticias sobre Ao menos 3,5 mi de veículos devem passar pelas

estradas no feriado; Apesar da pandemia, movimento nas estradas para o litoral já é intenso;

Mogi-Bertioga tem movimento tranquilo e mais de 350 mil veículos são esperados;

Operação Réveillon e Verão 2021 tem início nas rodovias continuam sendo os

temas no noticiário.

Veículos em destaque:

SP2/TV GLOBO/SÃ.O pAUf,O motra imagens das praias do litoral paulista e destaque

que mesmo durante a pandemia e com alta nos casos e mortes por convite dezenove no

estado de são paulo ainda tem muita gente que vai viajar para o litoral. Reportagem mostra

agentes da artesp em ação de fiscalização na Via Anchieta, cenas de transito na Imigrantes.

Nota de serviço, positiva ao mostrar ação da Artesp. Sugestão: acompanhar e ao final da

ação da Artesp, soltar nota sobre resultado da operação aos veículos das regiões

metropolitanas de Campinas, Sorocaba, São Paulo, Baixada Santista.

BOM DIA SP/TV GLOBO/SÃO p¡.UlO traz notícia sobre a possibilidade fechamento de

algumas estradas por riscos de desabamento por conta das chuvas e ressalta que a Artesp usa
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da tecnologia para monitorar os locais. Imagens mostram trechos das estradas de 20

rodovias monitoradas. Diretor da Artresp é entrevistado e mostra a tcnoogia e explica como

conseguem prevenir os acidentes de queda de barreiras e que essa tecnologia vai evoluir

muito nos próximos anos a ponto as máquinas vão decidir sozinhas se as estradas tem

condições para que as pessoas possam viajar em segurança. Sugestão: manter estratégia de

mostrar a tecnologia utllizada pela agência païa controlar problemas nas estradas,

oferencendo para outros veículos televisivos.

ABCDOABC/SANTO ANDRÉ ffazbalanço parcial da Operação Réveillon e Verão 2021,

da ARTESP, entre os dias 23 e 27 de dezembro, nas rodovias e terminais rodoviários de

todo o estado. Sugestão: pauta positiva. Fazer levantamento de parcial nas principais

regiões metropolitanas e divulgar na imprensa em geral.

FOLHA DE S.PAULO ONLINE/SÃO PAULO traz noticia de que a promessa de praias

totalmente fechadas nos dias 31 de dezembro e lo de janeiro, anunciada de forma conjunta

na última semana pelo Condesb, não deve ser cumprida pela maior parte dos municípios da

região. Santos e Guarujá são os únicos municípios que asseguram o bloqueio total das praias

nos dias 31 e 1o. A reportagem cita novamento o pedido do Condesb para que a Artesp

cancele a operação descida. O governo estadual explica que é prerrogativa das prefeituras

estabelecer restrições mais rígidas do que as previstas no Plano São Paulo e que a

fiscalizaçáo de estabelecimentos comerciais, assim como a praia, são de responsabilidade

das prefeituras e que determinou que todo o estado entre na fase vermelha do Plano SP de

restrições para conter a pandemia de coronavírus. Sugestão: o assunto volta o tempo todo na

imprensa e é preciso ser mais duro nas respostas, mesmo comprando briga polfitica com os

prefeitos, e dizer que o governo do estado está tentando convencer os prefeitos em aderir à
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fase vermelha, que tem enviado apoio para a operação verão, mas que a

devem arcar com as consequências sanitárias e políticas ejurídicas.
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COSTA NORTE ONLINE/BERTIOGA traz informaçóes divulgadas ase da

secretaria de Desenvolvimento Regional dizendo que o governo estadual notificou as nove

cidades da Baixada Santista por descumprimento das normas do Plano SP. Marcos Vinholi

é deles
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declarou que cópias das notificações enviadas ao municípios foram encaminhadas ao

Ministério Publico de São Paulo (MPSP) e as gestões municipais podem responder

judicialmente por não terem acatado a imposição estadual. Sugestão: notícia teve pouca

repercussão e deve ser trabalhada pontualmente nos veículos de imprensa para maior

visibilidade.

3ln2

73 notícias

l6impressos

7 rádios

3TV

47 WEB

Principais assuntos: Começa a Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária; Detran libera

licenciamento antecipado para os brasileiros; Tráfego é intenso na Rodovia Mogi-Bertioga

na saída do feriado de Ano Novo; Impasse entre litoral paulista e gestão Doria continuará na

parte 2 da fase vermelha continuam repercutindo por conta dos feriados de flrnal de ano.

Veículos em destaque:

FOLHA DE S.PAULO/SAO PAULO traz manchete ooCovid e decreto não afastam

turistas, e praias de SP lotam" e tem como foco no fato de que as prefeituras do litoral norte

ignoraram a fase vermelha do Plano São Paulo para o combate à Covid-19 e permitiram o

funcionamento do comércio, como bares e restaurantes, que deveríam funcionar apenas com

entregas em domicílio. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), justificou a

manutenção da fase amarela alegando que a cidade registra "bons índices". Matéria trazbox

com informações de serviço sobre as regras adotadas em cada cidade litorânea. Sugestão: a

matêria, de certa forma, é positiva porque tem tom de crítica à decisão dos prefeitos e
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também à população que não tem acatado regras sanitárias. Traz também que o governo de

São Paulo teme um descontrole da pandemia após as festas, que São Paulo registrou um

salto de 54o/o do número de casos e de 34o/o nos óbitos, que é prerrogativa das prefeituras

estabelecer restrições mais rígidas do que as previstas no Plano São Paulo e que fiscalização

de estabelecimentos comerciais e da praia são de responsabilidade das prefeituras, que

enviou mais de 2.900 policiais e que tem dialogado com as prefeituras. Sugestão: manter a

estratégia de resposta sugerida, que vem dando certo.

orÁnro Do ALTO TIETÊ/SUZANO, MoGr NEWS e sires de notícia da região,

repercutem notícia de que as propostas de concessão de rodovias na região e de reforma e

exploração de estações da CPTM foram proteladas. Populaçao espera que a exclusão da

ptaç^ de pedágio do km 45 da Mogi-Dutra, e a concessão das estações de trem da

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), uma antiga demanda da população:

a reforma e ampliação das estações Estudantes, Mogi das Cruzes e Jundiai, da Linha 11-

Coral. Sugestão: monitorar.
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9 notícias:

2 impressos

I rádios

OTV

6 web

Principais assuntos: As notícias do primeiro dia do ano são pontuais e a maioria de serviço,

sem necessidade de atuação da pasta. Licenciamento antecipado, movimentação nas estradas

e nas travessias de balsas seguem sem acidentes no dia de hoje. Podemos aproveitar o

momento para preparar pautas positivas em relação a balanço de feriados e para tratar mais

profundamente de temas que, no momento, são caros à pasta. Sugestão: Preparar artigos

sobre temas como: pacote de obras nas estradas, ressaltando parcerias com concessionárias;

rigor no controle de ônibus clandestinos e empresas de aplicativos de ônibus, com

argumento de segurança aos usuários e das empresas que operam legalmente, inclusive do

ponto de vista econômico dos serviços públicos, uma vez que empresas "uberizadas"

deixam de recolher taxas que outras que operam no mercado recolhem e que acabam

retornando o valor para o benefício dos serviços públicos oferecidos à
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Novas Estradas Vicinais; Modernizaçao da zona portuária com construção de ponte;

investimentos em tecnologias adotadas para monitoramento e fiscalização ao vivo nas

estradas; concessão de aeroportos.

2t0l

35 notícias:

7 impressos

1 rádios

5TV

21 web

Principais assuntos: Notícias de serviço sobre Detran.SP libera licenciamento antecipado

de 2021 a pafür da próxima segunda-feira; Mau tempo e restrições antecipam a volta dos

turistas de Bertioga foram os principais temas do dia

Veículos em destaque:

TEM NOTICIAS 1" BDIÇAO/TV GLOBO/SOROCABA traz imagens ao vivo na

rodovia castelo branco e rodovia anhanguera, com infonnações sobre serviço. Sugestão:

monitorar movimentação de volta do feriado. Soltar nota dizendo das operações nas

Attachée de Presse Comunicação
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rodovias e como está sendo feito o monitoramento por equipamentos tecnológicos e também

por meio de fiscalização presencial.

A TRIBUNA.COM.BR/SANTOS As linhas cle ônibus intermunicipais que circulam em

Bertioga terão o itinerário alterado a partir do próxirno dia 10 e as tarifas reduzidas.

Sugestão: reforçar nota sobre reduçao de tarifa e alteração de itinerário nas rádios da região.

Monitorar porque quando mudam itinerário há reclamação de usuários. Preparar nota de

esclarecimento.

JORNAL TRIBUNA¡nfgnfRÃO PRETO traz destaque sobre aumento na tarifa c1o

pedágio em quatro praças de três rodovias da região de Ribeirão Preto e matéria cita que este

é o segundo aumento concedido pela Artesp a Entrevias em dois meses. O outro lado

também é mostrado e reportagem cita que de janeiro a setembro do ano passado, as 283

prefeituras paulistas atendidas pelo Programa de Concessões Rodoviárias receberam mais de

R$ 364 milhões eln repasses provenientes do hnposto Sobre Serviço de Qr"ralquer Natureza

(ISS-QN). A Artesp informa que desde o início das concessões paulistas, a receita dos

pedágios viabilizou rnais de R$ 6,6 bilhões em investimentos em obras, manutenção e

operação dos ll,2 mil quilômetros cle rodovias paulistas sob concessão. Sugestão:

monitorar manifestações pontuais e divulgar os investimentos em cada macro-região, que

folam possíveis por meio do ISS das concessionárias.
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30 notícias:

3 impressos

0 rádios

lTV
26web

Principais assuntos: Movimento nas estradas para o litoral era intenso na noite desta

quarta; Mogi-Bertioga tem tráfego lento, no retorno do feriado de Ano-Novo; Uma pessoa

moffe em colisão entre moto e ônibus, na Mogi-Salesópolis; Estradas de São Paulo têm

trânsito intenso na volta do feriado 4
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Veículos em destaque:

JORNAL GLOBONEWS - EDIÇAO DAS 18H/GLOBONE\ryS clestaca que 3,5 milhões

de veículos passaram pelas rodovias litorâneas de SP. Repórter fala ao vivo da sala de

situação da Artesp, de onde são monitoradas as rodovias paulistas. Mostram pontos das

estradas e a movimentação das principais rodovias. Matéria de serviço. Sugestão: manter

estratégia de levar TV para dentro do centro de monitoramento para ver seu funcionamento.

410t

62 notícias:

2 impressos

13 rádios

4TV

42 web

Principais assuntos: CCR ViaOeste termina Operação Ano Novo com mais de 1.300

atendimentos; Detran-SP libera licenciamento antecipado de 2021 a partir da próxima

segunda-feira; Movimentação nas estradas paulistas cai I4Yo no final do ano; Operação Ano

Novo 2021 da Polícia Rodoviária registra 26 acidentes com mortes;
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Veículos em destaque:

SBNOTICIAS - Alesp poderá abrir caixa preta do PSDB no estado. Foi esta a

manchete do site de noticias de Santa Barbara D 'Oeste trouxe na reportagem em que

a presidenta da Apeoesp e deputada estadual Bebel (PT) ressalta que "dois dos mais bem

guardaclos segredos clos governos do PSDB no Estado de São Paulo poderão vir à tona em

2021, as CPIs sobre a estatal Dersa e outra de benefícios fiscais que o governo concedeu na

úrltima década", temas sensíveis aos tucanos. Sugestão: o tema foi notícia no dia 27112 e a

cleputada aproveitou a oportunidade para mostrar qlle sempre se mobilizou para que fossem

reveladas as identidades dos ernpresários beneficiados pelas isenções frscais concedidas

pelos governos tucanos ao longo dos anos. Sugestão: monitorar.

PROGRAMA AMIGOS DO MAR publica nova gestão na Praticagenì do Estado de São

Paulo, com Bruno Tavares na presidência e Lélio Console Simões a Praticagem de São

Sebastião. ooNossa meta é continuar acompanhar as mudanças do setor e teremos grandes

desafios pela frente, como as operações com navios de 366 metros de con-rprin-rento que

deverão chegar ao Porto de Santos", diz o novo presidente. Sugestão: colaborar na

preparação de uma ação de Relações Públicas.

5/01

46 notícias:

l5impressos

2 râdios

2TV

27 well

Principais assuntos: 552 mil veículos passam pela Castelo-Raposo; Detran SP libera

licenciamento antecipado de 2021; Isolamento não cai na virada, mas viagens e festas

-{

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
17',7

f)À



Attachêe
de þresse
comunicação integrada

devem gerar novo pico; Mogi-Bertioga teve mais de 83 mil veículos no Ano Novo; Mogi-

Bertioga teve mais de 83 mil veículos no Ano Novo; Rodovias paulistas registram 26 mortes

durante o feriado prolongado do Ano Novo

Veículos em destaque:

O ESTADO DE S.PAULO/SAO PAULO- Dória reduziu ern R$ 2,3 bilhões o valor que o

Estaclo previa arrecadar com o pacote de ajuste fiscal aprovado no ano passado pela Alesp e

parcela desta amecadação que seria dividida entre secretarias e órgãos púrblicos. O texto

garante, por outro lado, os orçamentos integrais da Fundação de Apoio à Pesquisa de São

Paulo (Fapesp) e das três universidades estaduais que haviam sido desidratados durante a

votação do pacote. Em seu twitter, Doria escreveu'oNossa gestão mantém o compromisso

com a pesquisa e a ciência, mesmo em ano de grande desafio fiscal". A matéria traz uma

tabela com os valores previstos paracada secretaria e órgãos e como fica agora. Pormeio de

nota, o Palácio afirmou que nenhum prograrna governamental será afetado pelo corte das

verbas ligadas ao pacote fiscal. Sugestão: como a matéria contemplou o outro lado de forma

positiva, seguimos monitorando. Como sugestão para capitalizar o laclo bom, que é a

retomada do investimento na ciência e nos programas científicos. Trazer clados.

VEJA BLOGS/RADAR ECONOMICO- Mudança de regras no transporte rodoviário de

passageiros pode demrbar anecadação em São Paulo. Algumas das medidas anunciadas

antes da realização de uma Consulta Pública colocaram em alerta os empresários que atuam

com transporte fretado. Este segmento vem crescendo ao longo dos últimos dois anos com o

advento de aplicativos como Buser e 4Bus, que permitem a formação de grupos de viagens

cujo valor chega a ser até 70%o mais baixo do que os praticados pelas empresas que possuem

concessão pública parla- a exploração de linhas e utllizaçáo das rodoviárias. Sugestão:

matéria "plantada" pelas empresas de aplicativos de ônibus para pressionar opinião pública

de que seria um bom negócio elas operarem no Estado. Sugestão: manter estratégia com

argumentos de controle, frscalizaçáo e proteção dos usuários
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80 notícias:

11 impressos

0 rádios

8TV

61 web
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Principais assuntos: Carro comprado a partir do dia 15 paga R$ 32,89 a mais de

licenciamento em SP; Detran SP libera licenciamento antecipado de 2021; Detran. SP

informa que taxa de licenciamento de veículo usado será de R$ 98,91 em202l;

Veículos em destaque:

FOLHA DB S.PAULO ONLINE/SAO PAULO - estudo da consultoria LCA,

encomendado pela Buser, diz que rnudanças regulatórias em debate para o setor em São

Paulo, como a exigência de que o norre dos passageiros seja comunicado com 48 horas de

antecedência, podem reduzir em R$ 391 milhões a receita anual de fretarnento no estado,

atualmente em RS I bilhão. A Artesp não comenta o estudo e diz que está ar-ralisando as

sugestões recebidas desde outubro e que fará reunião com as empresas do setor na próxima

semana para debater o tema. Sugestão: monitorar e enviar a mesma nota para veículos que

repercutirem a rnatéria.

ABCDOABCiSANTO ANDRE matéria traz o aumento da taxa de licenciamento de

veículo. Detran informa que a taxa de licenciamento para veículos usados será de R$ 98,91,

indepenclentemente do calendário de vencimento. O valor vale inclusive para veículos zero

km adquiridos até l4l1. Somente para carros comprados a partir do dia l5l1 é que a nova

taxa será aplicada. Sugestão: colllo a notícia tem repercutido muito, é necessário o reforço

na mensagem sobre os critérios para os valores da taxa. Sugerimos uma nota para tocla a

imprensa e uma gravação com autoridade da pasta explicando que o licenciamento

antecipado é um serviço oferecido pelo Detran-SP para facilitar o pagamento da taxa jr.rnto

colrr o IPVA, que poderá ser quitado em cota única, com desconto, ou parcelado, que o valor

para veículos usaclos e veículos aclquiridos até dia l4ll será de R$ 98,91,

independenter'ìlente do calendário cle vencimento

7l0l

56 notícias:

9 impressos
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0 rádios

3TV

44 web

Principais assuntos: Caneta carcegada com 37t de farelo de soja tomba no trevo de Nova

Independência; Detran-SP libera licenciamento anual antecipado em 2021; Licenciamento

fica 40o/o mais caro em São Paulo para car-ros zero-quilômetro confira como fazer o

pagamento; Rodovias concedidas paulistas possuem monitoramento 24 horas por dia; Só

caÍro zero comprado a partir do dia 15 paga R$ 32,89 a mais de licenciamento em SP; Taxa

de licenciamento de veículos usados é de R$ 98,91 em 2021, esclarece Detran-SP; Mudança

de regras no setor de transporte pode gerar perda de arrecadação ao Estado de São Paulo

Veículos em destaque:

HOJE MAIS/ANDRADINA - O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito) esclarece

que a taxa de licenciarnento de veículos usados é cle R$ 98,91 em 202L. O valor vale,

inclusive, para veículos zero-quilômetro adquiridos atê 14 de janeiro deste ano. A taxa

atualizada de R$ 131,80 deverá ser paga apenas por veículos novos (zero-quilômetro)

adquiridos a partir de l5 cle janeiro. Sugestão: rnanter estratégia de reforçar a mensagem

sobre critérios na cobrança das taxas.

A noticia sobre Mudança de regras no setor de transporte pode gerar perda de

arrecadação ao Estado de São Paulo repercutiu em sites de notícia sem grande

impacto. Sugestão: monitorar porque vai crescer.
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75 notícias:

16 impressos

0 rádios

3TV

56 web

Principais assuntos: Licenciamento antecipado de 202I DETRAN-SP; Durante a operação

Ano Novo, foram registrados 40 acidentes nas estradas do sisterna Castello-Raposo;

Caminhão tomba na Mogi-Bertioga uma das pistas está interditada; Recuo de Doria sobre

ICMS teve aval de equipe econômica

Veículos em destaque:

nSfnOÄO/SÃO PAULO - O recuo no corte de beneficios fiscais do Imposto sobre

Circulação de Bens e Mercadorias (ICMS) para alimentos e medicamentos em São Paulo,

determinado na noite de quarta-feira pelo governo João Doria (PSDB) após pressão do setor

agrícola, se deu em meio a avaliações do Palácio dos Bandeirantes de que a narrativa

segundo a qual a medida poderia trazer aumento no preço de alimentos durante a pandemia

prejudicaria a imagem do governador paulista. Dória divulgou uma nota em que admitia a

possibilidade de aumento nos preços dos alimentos, mas que desistiriada proposta diante do

recrudescimento da crise sanitária. O pacote de ajuste fiscal do governo do Estado aprovado

em outubro autorizou o governo estadual a tomar várias medidas que alrmentam arrecadação

e cortam despesas. O governo estadual também f-oi autorizado a iniciar um programa de

demissão incentivada de caráter pennanente, voltado para servidores públicos considerados

estáveis e novas regras para obter a isenção do IPVA para pessoas conl deficiência física,

visual ou intelectual. Sugestão: notícia foi muito repercutida na imprensa, com rnais cle 20

sites cle notícia. No caso da reportagem nos cabe as mudanças nas regras na isenção do

IPVA. Preparar nota com passo a passo sobre a nova regra e como os beneficiários devem

proceder e soltar como nota de serviço a toda a imprensa, com reforço nos jomais dos
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41 notícias:

15 impressos

0 rádios

2TV

23 web

Principais assuntos: Ayrton SEnna terá obra nos trechos de Mogi e Guararema, apartir de

terça-feira; Bertioga suspende alterações nos itinerários e tarifas das linhas intermunicipais;

Detran SP libera licenciamento antecipado de 2021; Mogi-Bertioga tem movimento pouco

mais intenso no sentido litoral; Taxa de licenciamento em SP será de R$ 98,91

Veículos em destaque:

BRAGANÇA JORNAL/BRAGANÇA PAULISTA DER aguarda radares fixos licitação

para reinstalação de na Rodovia Capitão Barduíno. Em resposta à reportagem do Bragança-

Jornal, o DER-SP informou que está em andamento um novo processo de licitação para

aquisição de radares frxos e que os antigos equipamentos foram retirados após o ténnino de

contrato. "A fiscalização da velocidade na rodovia continua sendo realizada pela Polícia

Militar Rocloviária, por meio dos radares portáteis", pontuou. Sugestão: monitorar.
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17 notícias:

9 impressos

0 rádios

OTV

8 web

Principais assuntos: 9 câmeras monitoram estradas da região de Sorocaba, segundo Artesp;

Detran SP libera licenciamento antecipado de 2027

Veículos em destaque

JORNAL DA CIDADB/BAURU fiaz carta de leitor reclamando do rebaixamento da

qualidade da sinalização tanto horizontal quanto vertical das rodovias concessionadas da

região. Ele cita principalmente nos retornos e trevos das estradas, que aquelas placas de

rodovia grandes, visíveis e principalmente seguras, estão sendo substituídas por placas

semelhantes às usadas em estacionamentos de supermercados. Tambérn nas rodovias de

pista dupla, placas colocadas somente no lado direito da pista e de tamanho não adequado.

Tennina dizendo: Consideranclo que os pedágios não tiveram redução, acredito que a Artesp

deva estar promovendo o "equilíbrio econômico-ftnanceiro" dos contratos, é clalo que para

o lado das concessionárias. Sugestão: verificar com concessionária resposta plausível e

explicação para a nova sinalização. Enviar ao jornal.
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69 notícias:

2 impressos

3 rádios

8TV

56 web

Principais assuntos: Atualizaçã,o do sistema de travessia de balsas e movimento nas

rodovias; Detran. SP informa que taxa de licenciamento de veículo usado será de R$ 98,91

em 2021; Obras de manutenção continuam nas rodovias do Sistema Anchieta Imigrantes

nesta semana; Mudança de regras no setor de transporte pode gerar perda de arrecadação ao

Estado de São Paulo

Veículos em destaque:

NEGÓCIOS EM FOCO e mais de 20 sites e blogs repercutiram a notícia sobre o estudo

contratado pela Buser que mostra que as novas medidas em relação a ônibus fretados podem

promover redução de 3,3 milhões passageiros transportados por ano e queda de receita de

R$ 391 milhões. Por ser a região de maior atividade de fretamentos do país, estima-se que o

efeito de transbordamento de variações na demanda final geraria uma queda de até R$ 580

milhões, com a redução de pelo menos 12 mll empregos e de R$ 218 milhões em salários ao. ,i
longo de um ano. Sugestão: manter estratégia.

(

(

\

i ì ...."'

PORTOGENTE/SANTOS publica artigo de Frederico Bussinger o'Aeroporto; embrião

de plataforma logística para o Vale do Paraíba" ressaltando que o aeroporto justifica a

desestatização dos portos de Santos e São Sebastião, no litoral paulista, apartados, sem

prejudicar o contrato do consórcio DAGNL, vencedor do leilão.
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Of nfÁnfO - O JORNAL DO POVO o jomal traz editorial criticando a postura da Artesp

em relação a questionamentos da sociedade a respeito da instalação de uma alça de saída no

trecho Leste do Rodoanel em Suzano. "Desde o segundo semestre de 2020, quando houve

uma mudança no comando da Artesp e assumiu o novo diretor-geral Milton Persoli, Suzano

e região passaram a acreditar em um tratamento mais respeitoso (baseado na transparência)

da Agência em relação a esse projeto.". Sugestão: explicar que a obra está em estudo para

sua implantação e que o Diário será informado imediatamente para que possa informar seus

leitores.

''..-'- l\
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l2t0t

59 notícias:

3 impressos

4 rádios

4TV

48 web

Principais assuntos: DER mantém próximas semanas como prazo para a entrega da

duplicação da rodovia Mogi-Dutra; Em 2021, RS 98,91 será o valor dos licenciamentos

veiculares; Governo do Estado anuncia revitalizaçáo de sete rodovias no interior do estado;

Veículos em destaque:

orÁnrO Do GRANDB ABC/SANTO n¡qonÉ Dados levantados pela Artesp a pedido

do Diário, mostram que as praças cle pedágio que flrcam no Grande ABC- no km 150 na

Rodovia Anchieta, krn 160 na Rodovia dos Imigrantes, km 2l no Rodoanel Mário Covas e

na SPA 086-21, no Complexo Viário Jacu-Pêssego - registraram47.866 evasões, quando o

motorista passa sem pagar a tarifa, no ano de2020. Em média, foram l3l infrações por dia

entre janeiro e dezembro. Ern 2019, foram registradas 61.849 ocomências olr 169

irregularidades por dia. Uma das razões é a menor circulação de veículos durante a

pandernia. Sugestão: Matéria neutra, mas dados podem ser levantados em outras

oferecer sugestão de pauta a veículos de imprensa das regiões metropoli

e

)
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13/01

41 notícias:

8 impressos

2 râdios

4TV

27 web

Principais assuntos: CCR ViaOeste orienta pedestres e ciclistas no Sistema Castello-

Raposo; Janeiro Roxo: AB Triângulo do Sol apoia campanha contra a hanseníase; Entrevias

entrega novas bases de atendimento aos usuários que transitam pela região

Veículos em destaque:

FOLHA S. PAULO/Coluna Painel S.A - A Artesp (agência cle transportes de SP)

autorizou as l9 rodovias concessionárias do estado a aclerir a Llm novo formato para análise

de futuras obras com apoio de terceiros, chamado inspeção acreditada. No modelo, as

concessionárias frcam responsáveis por contratar um organismo certificador, que analisa

previamente o projeto executivo. O forrnato reduz as interações entre a companhia e o órgão

regulador. Sugestão: a notícia não teve grande repercussão, mas tem potencial para ser

trabalhada em veículos de nicho - negócios, economia, gestão pública - com dados sobre a
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agência, que regnla e fiscaliza mais de 10,8 mil quilômetros de rodovias paulistas, e da

iniciativa de inspeções acreditadas de obras púrblicas, destacando que a concessionária Eixo

SP já adota a certifrcação acreditada no projeto de obras da Rodovia Pipa, localizada entre as

cidades de Piracicaba e Panorama, lro interior de São Paulo. O argumento é que a inspeção

acreditada é uma forma de garantir segurança, transparência, agilidade e qualidade nos

processos de aprovação de projetos em obras públicas

PORTAL MIX VALE traz notícia sobre o governador de Minas Gerais, Romeu Zema

(Novo), assinar um decreto que vai facilitar a operação de serviços de ônibus fretados e de

aplicativos conhecidos colno Uber de ônibus. O decreto do governo mineiro estabelece

novos parâmetros para o transporte fretaclo de passageiros nas rodovias mineiras E facilita a

operação do serviço por empresas que já operam no setor por aplicativos. Sugestão: o ato

abre caminho para liberação em outras praças, como São Paulo, que vem sofrendo pressão

do setor. Monitorar.
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t4t0t

26 notícias:

4 impressos

1rádios

2TV

19 web

Principais assuntos: Janeiro roxo: concessionárias apoiam campanha

Hanseníase; Fiscais da ARTESP fazem frscalização para combater transporte

ônibus; Licenciamento de veículo usado será de R$ 98,91 em202l para os brasileiros

Veículos em destaque:

TODODIA/AMERICANA/CAMPINAS rodovia SP-304 ficarâ 6 meses ern obras de

contenção e reforma do talude às margens da Rodovia Luiz de Queiroz, que desabou no

final do ano passado sobre a pista. Alérn clo problerna do talude, o DER tarnbérn trabalha

para contratar nova empresa para instalação de radares fixos cle hscalização eletrônica de

de combate a
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velocidade. A rodovia está sem os equipamentos no trecho de Santa Bárbara d'Oeste e

Americana desde o início de novembro, quando o contrato anterior foi encerrado. Em nota,

o DER informou que segue em andamento o processo para contrataçã,o dos novos

eqtripamentos flrxos na SP-304 e que "a ftscalização da velocidade contiuua sendo realizada

pela Polícia Militar Rodoviária, por meio dos radares portáteis". Por conta das obras, poden-r

haver interdições de faixas nas proximidades do talucle, que serão inlonnadas com

antecedência pelo DER. Sugestão: fazer aviso de pauta de serviço e gravar nota de serviço e

distribuir para rádios e jornais da região.

JORNAL JOSEENSE NEWS/SÃO JOSÉ OOS CAMPOS informa que A ARTESP

publicou portaria que autoriza 19 concessionárias do Prograrna de Concessão Rodoviárias

de São Paulo a adotarem, de forma voluntária, a certificação acreditada para projetos

executivos e obras. A solução inovadora está incorporada nos novos contratos de concessão

assinados a partir do ano passado e agora a agência reguladora estende o benefício para os

contratos existentes. Sugestão: a notícia ainda não alcançou a potencialidade de sua

repercussão. Reforçar divulgação com artigos e manter estratégia de ser trabalhada em

veículos de nicho negócios, economia, gestão pública
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15/01

51 notícias:

9 impressos

4rádios

2TV

36 web

Principais assuntos: Artesp e concessionárias se mobilizam na Campanha Janeiro Roxo para

incentivar conscientização sobre Hanseníase; ARTESP publica portaria e autoriza

certificação acreditada em projetos e obras das concessionárias de rodovias paulistas; Buser

inicia venda de passagens de ônibus que saem de rodoviárias; Licenciamento de carros

novos fica mais caro em 15/01 ;

AGORA ONLINE - A Buser, que vende passagens pol aplicativo e utilizava ônibus de

fietamento para transporte de passageiros, passou a trabalhar com veículos qlle partem de
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rodoviárias. Na cidade de São Paulo, o serviço já é oferecido nos tenninais do Tietê (zona

norte) e da Barra Funda (zona oeste). O aplicativo teve urna decisão favorável no Tribunal

de Justiça de São Paulo no ano passado para continuar operanclo no estado corn os ônibus

fretados para linhas regulares, após ação rnovida pelo Sindicato das Eurpresas de Transporte

de Passageiros do Estado de São Paulo. Um dos pontos que gera críticas ao serviço é a

plecariedade dos locais de embarque e clesembarque designados. Na zona norte, os ônibus

saem de um estacionarnento próximo ao próprio terminal rodoviário clo Tietê. Atualmente, a

Buser afirma mais de 3 r-nilhões de usuários cadastrados no Brasil. O aplicativo oferece

viagens para 170 cidades no país. Antes do Buser Passagens, a platalorma of,erecia viagens

de ônibus em parceria corn empresas cle fietamento, modalidade serviço que continua ativo e

que foi alvo de fiscalizações da Artesp . Sugestão: monitorar
(

(

(

I
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36 notícias:

10 impressos

I rádio

2TV

23 web

Principais assuntos: A rodovia Oswaldo Cruz tem duas interdições no km 13,3, em

Taubaté, programadas para este sábado (16), para a colocação de vigas na ponte em

construção; Raposo Tavares terá obras de pavimentação em Assis; Bicho-preguiça é

resgatado no Rodoanel (foram nove matérias sobre o caso divulgadas pela ARTESP);

Desapropriações prejudicam obras de viaduto em Cruzeiro; Motorista morre ao cair com

carreta em Represa de Chavantes; Artesp com apoio de 20 concessionárias participam da

campanha Janeiro Roxo; Testes de pavimento na rodovia; Obras de recuperação do
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pavimento serão realizadas nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto; Reajuste dos

pedágios altera atarifa de linhas intermunicipais em quatro regiões metropolitanas.

Veículos em destaque:

JCNET de Bauru noticiou sobre as obras de um viaduto îa av. Cruzeiro, sob a Rodovia

Marechal Rondon, a obras com previsão de término em agosto de 2022 está parada por

análise das desapropriações no entorno. Sugestão: Divulgar caminhos altemativos para

quando o trecho for totalmente interditado.

Nove veículos de rádio e web noticiaram o resgate de um Bicho-preguiça no Rodoanel

Mário Covas, com o animal sendo devolvido à natureza. Sugestão: Produzir releases com as

ações de resgate a animais não só na rodovia, mas como no entomo, mostrando um trabalho

preventivo.

Portal Gl noticiou interdições programadas na Rodovia Osvaldo Cruz em Taubaté. As

interdições são em uma ponte no km 13.3, para a instalação de três vigas.

Sugestão: Enviar nota de serviço para râdios e jornais online e impresso da região,

explicando que foi escolhido o dia e horário de menor fluxo no local e enfatizar que o trecho

não será interditado totalmente, apenas parcial.

FN TV/GLOBO de Presidente Prudente noticiou que a concessionária que administra a

Rodovia Assis Chateaubriand estâ realizando testes em laboratório em amostras retiradas do

asfalto para mostrar e comprovar a qualidade da rodovia.

Sugestão: Produzir material mostrando a qualidade do asfalto desta e demais rodovias do

Estado de São Paulo. Distribuir nos veículos regionais

Alerta:

O Portal Mobilidade Sampa noticiou o reajuste do transporte intermunicipal que aconteceu

devido ao reajuste dos pedágios da grande São Paulo. Monitorar e sugerir respostas e
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especialistas como fonte de entrevistas explicando que o reajuste foi abaixo no aumento nos

custos da operação.

(

('

¡

I

(

('

{,

I

(

(

(

(

(t

\

(

(
I

(

(

(

i

{

{-_l

(
('

i/

i, .r

(-

I

\-
(

17t0t

12 notícias:

7 impressos

I rádio

4 web

Principais assuntos: Rodovia Oswaldo Cruz sofre interdições; Artesp e concessionárias

juntas na Campanha Janeiro Roxo; Chuva causa danos na rodovia que liga Cerqueira César

a Piraju; Primeira brasileira recebe vacina contra Covid-19 em São Paulo Mônica Calazans,

enfermeira, negra e moradora daZona Leste de São Paulo.
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Veículos em destaque:

Jornal Sudoeste Paulista/Itararé noticiou que as fortes chuvas danificaram a rodovia que

liga os municípios de Cerqueira César e Piraju, concessionária que administra a rodovia

sinalizaram o local. Sugestão: Produzir nota informativa com dados sobre a chuva no local,

que foi maior que a média e que os reparos serão realizados dentro do cronograma da

concessionária.

Alerta:

Possível atraso nas obras de reconstrução do trecho da rodovia que liga os municípios de

Cerqueira César e Piraju. Monitorar

18/01

56 notícias

I impresso

1 rádio

5TV

49 web

Principais assuntos: Ouvinte questiona construção de passarela no hospital regional, jornal

pede um posicionamento do Governo do Estado; Empresa especializada em estruturas

metálicas revestidas em lona é premiada; Travessia CananeialContinente: interditada por
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mais 20 dias; Acidente entre veículos interdita rodovia dos Tamoios em São José dos

Campos; Sem revelar data para entrega, DER diz que duplicação da Mogi-Dutra (em Arujá)

está na fase final; Rodovia Anhanguera com lentidão em Campinas e Sumaré após acidente;

Acidente causa congestionamento na rodovia Mogi-Dutra; Estado prevê construir muro na

SP-304, em Americana, em até 30 dias.

Veículos em destaque:

TV Tributa Globo Santos noticiou a travessia de Cananéia/continente que está parada há

mais de 20 dias. Segundo apurado pela reportagem, o Departamento Hidroviário (DH)

informou que toda a estrutura do atracadouro terá que ser reconstruída. Sugestão: Soltar

nota de serviço a jornais, sites de notícias, redes sociais e rádios informando a intemrpção e

as rotas alternativas, assim como os detalhes da obra e a previsão do retorno as atividades.

t9t0l

38 notícias:

7 impressos

2 rádios

6TV

23 web

Principais assuntos: Operação Verão Seguro Tamoios segue até 22 de fevereiro; Obra para

evitar deslizamento de terra em Americana deve durar até 30 dias, diz DER; Departamento

Hidroviário mantém suspensão da balsa de Cananéia por mais 20 dias; Ayrton Senna e

I
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Carvalho Pinto recebem obras para recuperação do pavimento; Faixa 2 e acostamento são

interditados no trecho de desmoronamento na SP-304; Justiça cancela multas aplicadas pelo

ex-secretário de transportes; Caneta canegada com paletes tomba e interdita duas faixas da

SP-101 em Monte Mor;

Veículos em destaque:

Jornal EPTV/TV Globo e Gl de Campinas e Região noticiaram que as obras de

prevenção para evitar novos deslizamentos na rodovia Luiz de Queiroz em Americana

durarão 30 dias. O trecho que já tinha sofrido com um deslizamento agora receberá um muro

de pedra. O portal contextualizorr a obra como prevenção e segurança aos usuários e

também indicou alternativas para os motoristas. Sugestão: Produzir material com dados de

obras de prevenção às chuvas em rodovias e apresentar dados mostrando a diminuição de

acidentes causados por deslizamentos de terra.

Rádio Bandnews SP informou a interdição na travessia de Cananéia/continente que está

paruda há mais de 20 dias. Rádio deu o lado da gestão, como sugerido em nota.

Alerta:

A travessia Cananéialcontinente continua parada, o Estado de São Paulo informou que é

uma obra complexa e os usuários deverão continuar muito tempo sem o serviço no local.

20t0t

29 notícias:

7 impressos

5 rádios

lTV
16 web

Principais assuntos: Fiscalização na SP-249 retém ônibus e multa cinco veículos na região;

Prosseguem as obras de contenção de talude às margens da SP-304; Comitiva do governo

visita Fiol, Porto Sul e Porto de Ilhéus; Vereador faz apelo à Secretaria de Transportes e à

j

v/
f
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Artesp por alça de acesso na SP-304; De Bauru a Panorama, rodovia terá mais obras no

pavimento.

Veículos em destaque:

Jornal Sudoeste Paulista noticiou sobre a fiscalizaçáo da Artesp na SP-249 que reteve um

ônibus clandestino e multou mais cinco veículos na cidade de Taquarituba. Sugestão:

Nestas ações de fiscalização, fazer uma pré-pauta para a mídia e definir um responsável da

operação para ser o porta-voz para a mídia.

Opinião Jornal da cidade de Araras noticiou a açáo da Arteris Intervias e a PMRv que

definiram ações visando a redução de acidentes em 2021. Foi apresentado um plano

integrado com as forças policiais para monitoramento de trechos com maior índice de

acidentes. Sugestão: reforçar release para veículos das regiões onde passam estradas

gerenciadas pela concessionária.

2lt0t
36 notícias:

5 impressos

lTV
30 web
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Principais Assuntos: Eixo SP reúne-se com Prefeitos eleitos; Ipem-SP verifica mais de 4

mil bafômetros destinados aos órgãos de trânsito; Baixada Santista registra queda nas

fatalidades de trânsito; Justiça de SP nega recurso de parceira da Buser e Artesp pode autuar

viagens intermediadas por meio do aplicativo em circuito aberto no fretamento; Prosseguem

as obras de contenção de talude às margens da SP-304; Animais atropelados e órños voltam

à natureza após cuidado em bosque de SP; GÁLIA-OCAUÇU Eixo SP recupera pavimento

da SP 331; Região de Ribeirão Preto registra queda nas fatalidades de trânsito; Estrada do

Pavan, em Mogi: buracos, mato alto e acidentes.

Veículos em destaque:

O Jornal Cidade de Rio Claro noticiou o Plano de Redução de Acidentes realizado pela

Arteris Intervias e a PMRv.

Rádio Diário FM e Rádio Mega FM da região de Ribeirão Preto deram a notícia de quedas

nas fatalidades decorentes acidentes de trânsito na região. O Portal SEGS, especializado em

seguro de autos também destacou a queda de fatalidades em acidentes de trânsito na baixada

santista. Das 16 regiões do estado de São Paulo, I 1 apresentaram essa queda. Sugestão:

Explorar melhor estes dados na grande mídia, com releases regionalizados (e dados

regionais), notas para rádios e sites de notícia.

22t01

60 notícias:

11 impressos

3 rádios

3TV

43 web
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Principais assuntos: Briga Bolsonaro x Doria afeta obras no Estado; Entrevista com Milton

Persoli, Diretor Geral da ARTESP; DER agenda audiência sobre Programa Recuperação de

Rodovias; Rodovia Prof . Zeferino Yaz volta a ter bloqueios para obras neste fim de semana

em Campinas e Paulínia; TJ-SP autoriza Artesp a ftscalizar empresa parceira da Buser;

Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto recebem obras para renovação de pavimento;

Veículos em destaque:

O ESTADO DE S. PAULO, DINHEIRO RURAL ONLINE/SÃO PAULO, UOL

NorÍcrns - úlrrMAS NorÍcrls/sÃo pAULo, o LTBBRAL

ONLINE/AMERICANA e mais de 20 veículos online publicaram mafêria afirmando que

briga entre o Presidente Bolsonaro e o Governador João Dória está afetando as obras no

estado de São Paulo. Dentre as obras, a construção de uma ponte ou ulll túnel conectando as

duas ciclades da Baixada Santista. A Secretaria Estadual de Logística e Transportes definiu a

ponte corno a solução mais viável, dados os custos. A vantagem, alega o governo paulista, é

que ela seria construída sem dinheiro público: a Ecovias, concessionária das Rodovias

Anchieta e Imigrantes, deve fazer a obra em troca da renovação dos atuais contratos de

concessão. O entrave é que a ponte precisa ocupar trecho do Porto de Santos e lin'rita as

possibilidades de expansão da zona portuária, de responsabilidade federal. Sem a

autorização da gestão Bolsonaro, a obra não sai. Também é citado a duplicação da Rodovia

Rio-Santos que o Governo Federal só incluiu o trecho do Estado do Rio de Janeiro até a

cidade de Paraty-RJ, sem incluir o trecho paulista. Sugestão: Monitorar

PORTAL CONJUR noticiou que o TJ-SP autorizou a Arlesp a fi.scalizar

da Buser. A empresa vê a fiscalização como um obstáculo para a prestação de

plataformas tecnológicas, jâ o relator do TJ-SP alega que as fiscalizações não serão um

obstáculo. Sugestão: Elaborar material com dados de fiscalização em empresas de ônibus de

fretamento de passageiros e enviar para a imprensa.

RADIO GUARUJA PAULISTA 1550 AM/SANTOS e RADIO CRUZEIRO 92,3

FM/SOROCABA Entrevistas com Milton Persoli, Diretor Geral da ARTESP, que fala
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sobre o programa de concessões de rodovias do estado de SP, monitoramento 24 horas nas

rodovias. Sugestão: Matéria positiva. Manter estratégia de entrevistas pontuais em veículos

regionais.

23/0t

13 notícias:

6 impressos

1TV
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6 web

Principais Assuntos: Reajuste dos pedágios altera tarifas de linhas intermunicipais; Briga

desrespeita princípio federativo e prejudica São Paulo; Radares somem da Euclides da

Cunha e DER justifica término de contrato; Apesar da pandemia, movimento na Mogi-

Bertioga é intenso rumo ao litoral; Doria publica no Diário Oflrcial deste sábado a nova

reclassificação da quarentena. Nenhuma cidade poderá avançar de fase até 08 de fevereiro.

Veículos em destaque:

JORNAL INTEGRAÇAO/ TATUI deu uma nota sobre os reajustes do transporte

intermunicipal que aconteceu devido ao reajuste nos pedágios. Sugestão: Produzir material

informando que os reajustes foram abaixo da inflação dos custos de operação.

PORTAL FOLHA REGIONAL DE ANDRADINA noticiou que o Ipem-SP verificou

mais de quatro mil bafômetros que são utilizados pelos órgãos de trânsito. Sugestão:

Utllizar estes dados para produzir material sobre a regularizaçã"o destes aparelhos.

24t01

13 notícias:

4 impressos
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9 web

Principais assuntos: Entroncamento da Fernão Dias com a Dom Pedro I terá interdições

hoje; Secretëria garante operação da hidrovia mesmo com queda no nível dos reservatórios;

SP-332 volta ater bloqueios neste fim de semana em Campinas e Paulínia; Rodovia Mogi-

Bertioga registra 39 quilômetros de congestionamento no sentido litoral; Motoristas

reclamam das péssimas condições do trecho da Rio-Santos entre São Sebastião e

Caraguatatuba.

Veículos em destaque:

Portal Tamoio News noticiou que os usuários reclamaram das péssimas condições da

Rodovia Rio-Santos no trecho entre Caraguatatuba e São Sebastião. Municípios também

reclamam e alegam cobrar o Estado de São Paulo desde 2017, as administrações também

solicitam a municipalizaçáo da SP-55 para realizar as melhorias. Sugestão: Enviar nota para

a imprensa sobre a questão da Rodovia Rio-Santos e a sua duplicação solicitada ao Govemo

Federal que no momento apenas contempla o trecho do estado do Rio de Janeiro.

I
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13 notícias:

I rádio

2TV

10 web

Principais Assuntos: Agostinho Teixeira denuncia facilidades para aquisição de ônibus de

turismo em SP além de algumas irregularidades praticadas por quem atua na referida ârea;

Dois meses da Tragédia em Taguai; Laudo da polícia aponta ônibus acima da velocidade

permitida em acidente que matou 42 pessoas em Taguaí; Ônibus do maior acidente do

interior paulista estava acima da velocidade, conclui polícia; ARTESP oriente que lojas

devem funcionar normalmente mesmo com novas medidas do Governo Estadual.

Veículos em destaque:

RADIO BANDEIRANTES/MANHA BANDEIRANTBS, durante o quadro Bandeirantes

denuncia, o âncora Agostinho Teixeira denunciou as facilidades para aquisição de ônibus de

turismo em SP além de algumas irregularidades praticadas por quem atua na referida irea. O

âncora relembrou um acidente entre uma empresa de tecelagem e um caminhão, que deixou

41 pessoas mortas. Agostinho Teixeira falou que alguns ônibus de turismo são vendidos de

forma clandestina e apresentam adesivos da Artesp e da Prefeitura de São Paulo para

circularem pelas rodovias do estado e até fora de São Paulo. Sugestão: Enviar nota sobre

fiscalizações, apreensões e multas realizadas no Estado de São Paulo.

BOM DIA SAO PAULO/ TV GLOBO lembrou com o apresentador Rodrigo Bocardi, os

dois meses do acidente em Taguaí. Ele apresenta que as causas da batida ainda não foram

apresentadas. A repórter diz que o laudo da policia sai em 30 dias para falar se os freios

funcionaram ou não. A ARTESP informou que o ônibus não poderia transportar passageiros

e que já tinha sido multada três vezes por fazer o transporte irregular. A reportagem também

cita que um passageiro saiu da UTI naquela data e foi para a enfermaria.
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TV BANDEIRANTES/PROGRAMA BRASIL URGENTE, apresentou uma reportagem

de Agostinho Teixeira, da Rádio Band, com uma denúncia de um vendedor explicando o

esquema criminoso de venda de ônibus clandestino.

PORTAL Gl noticiou uma matéria falando sobre o acidente de Taguaí, que matou 42

pessoas, a matêria apresenta um laudo da polícia que mostra que o ônibus estava acima da

velocidade permitida, o veículo estava a 89km/h em uma via de 80 km/h.
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26t01

38 notícias:

1 impresso

3 rádios

5TV

29 web

Principais Assuntos: Obras na rodovia Oswaldo Cruz tem trazido aborrecimentos; Adutora

se rompe e interdita trânsito na Rodovia Anchieta; Lombadas eletrônicas das rodovias não

estão funcionando; Ponte entre rodovia e distrito de Campinas fechada desde 2019 serit

substituída até dezembro e vai custar R$ 2 milhões, diz DER; Rodovia Ayrton Senna com

12 quilômetros de lentidão nesta terça-feira (26); Cano bate em poste e motorista fica presa

nas ferragens, na rodovia Mogi-Salesópolis; ARTESP dá dicas de como dirigir melhor no

período de chuvas; Obras na ponte de Joaquim Egídio serão hnalizadas até o fim do ano;

Operação Balança é retomada na SP 284; Mobilidade urbana: conceito e planejamento no

ambiente brasileiro

Veículos em destaque:

DIARIO TV/ TV GLOBO DE MOGI DAS CRUZES apresentou uma matéria sobre as

lombadas eletrônicas e radares de velocidade não estão funcionando na região. As lombadas

auxiliavam os pedestres na travessia das rodovias. Paulo Castillo, Gestor de Trânsito da

CET de Mogi diz que as quatro rodovias sem os radares flrxos. A secretária de transportes de

Mogi é entrevistada e diz que estão fazendo estudo para verificar os pontos que devem ser

instalados. Sugestão: matêria mostrou que o problema é da prefeitura. Monitorar.

SP RECORD DE CAMPINAS, RADIO CBN e PORTAL Gl trazem matéria sobre a

dificuldade em se locomover dos moradores do Joaquim Egídio em Campinas devido a obra

de ponte sob o Rio Atibaia. A Obra já acontece desde 2019, após notificação do MP por

conta de problemas estruturais, e a empresa alega que até dezembro de 2021 entregarâ a
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obra

27t01

66 notícias

7 impressos

5 rádio

3 TVs

51 web

Principais Assuntos: CCR AutoB An realiza obra de recuperação na Rodovia Bandeirantes;

Cidade de Santos endurece as regras do Plano São Paulo; Entrevista com Diretor Geral da

Artesp Milton Persoli; DER 'arranca' lombadas eletrônicas e passa a multar com radares

portáteis; Ampliação da eclusa de Ibitinga tem detonação de rocha; Radares inteligentes e

lombadas eletrônicas da Mogi-Salesópolis não funcionam; Operação Balança é retomada na

Manílio Gobbi, em Assis; Concessionâria abre mais de 500 vagas de emprego no interior de

São Paulo; Moradores da região do Fazendinha querem de volta desconto no pedágio;

Caminhoneiros fazem protesto contra aumento do ICMS em SP; Rodovias: diretor da Artesp

explica monitoramento por câmeras; AutoBAn realiza obra de recuperação de pavimen

trevo do km 125 da Via Anhanguera (SP-330)

Veículos em destaque:

JORNAL DIÁRIO DE SUZANO fez uma matéria sobre o DER retirar lombadas

eletrônicas na cidade de Suzano. A matéria diz que enquanto o contrato não é renovado, que

o DER utiliza radares móveis. Sugestão: distribuir nota aos veículos da cidade informando

como está sendo a frscalização, enquanto o contrato é renovado. monitorar.

nÁUO JOVEM PAN NEWS/ Bauru entrevista o Diretor geral da ARTESP, Milton

Persoli, que anunciou medidas paraa região. Pauta positiva que segue estratégia sugerida.
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nrÁnfO TV/ TV GLOBO DE MOGI DAS CRUZES reprisou a maréria do dia anterior

sobre as lombadas eletrônicas que não estão funcionando na região. As lombadas

auxiliavam os pedestres na travessia das rodovias. Matéria não cita gestão estadual

porque trata-se de caso de responsabilidade da prefeitura.

PORTAL UfÁnfO DO TRANSPORTE noticiou que o aplicativo 4Bus investe em

fretamento contínuo para empresas. A matéria mostra investimentos da empresa em

planejamento de rotas e toda a parte administrativa para conquistar mais empresas para

prestar o serviço.

RADIO JOVEM PAN NEWS, o diretor geral da Artesp, Milton Persoli, fala sobre os

benefícios do sistema de monitoramento por câmeras nas rodovias concedidas.

PORTAL Gl e outros portais menores noticiaram que a empresa concessionária da SP-29+"
I

abre 500 vagas para contratação. Sugestão: Levantar dados para produção de materri(l

apresentando a contratação de pessoas em202l nas rodovias paulistas. i

,:'

REVISTA VEJA, versão on-line, noticiou a nova decisão da justiça que fortalece a

empresa Buser contra agências regulatórias. A conquista da empresa se deu após o Tribunal

de Justiça de São Paulo deferiu um pedido para que a Artesp seja impedida de realizar

apreensões de ônibus de fretamento sob a alegação de irregularidades no chamado

multitrecho,prâtica de viagens em que um ônibus leva viajantes para dois ou mais destinos

em uma mesma região. Sugestão: monitorar e manter estratégia. Assunto tem repercutido

desde dezembro.

PORTAL VIATROLEBUS apresenta o MacroAnel, rodovia que poderá circular por fora

do Rodoanel Mario Covas. A obra é considerada a maior que poderá ser realizada para o

Estado de São Paulo. Considerado o sucessor do Rodoanel, o Macroanel tem o objetivo de

tornar mais rápido e barato o escoamento da produção advinda de todo o país para modais

de transporte importantes como o porto de Santos e o aeroporto de Viracopos. Sugestão:

assunto te potencial para crescer positivamente. Reforçar mensagem com releases, notas e

artigo.
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28t01

51 notícias:

4 impressos

I rádio

4 TVs

42web

Principais assuntos: Concessionária recebe currículos para mais de 500 vagas até março;

Concessionária recebe currículos para mais de 500 vagas até março; Sem radares, motoristas

pisam fundo na Euclides da Cunha; USTL pede apoio de deputados para acesso na

Anhanguera; Trecho de serra da SP 304 terâ alteração de trânsito; Firjan articula parceria

público-privadaparu conservação e segurança do Arco Metropolitano; DER segue sem data

definida para a entrega das obras de duplicação da rodovia Mogi-Dutra; Rota das Bandeiras

entrega obras duplicação da rodovia dos Agricultores (SPA 1221065), em Valinhos; Jornal

Oi cobra solução para a alça ao Rodoanel. Secretaria diz que definição depende da Artesp

que desmente a pasta dos Transpofies; Desembargadores do Tribunal de São Paulo

posições divergentes sobre ônibus por aplicativo.

Veículos em destaque:

JORNAL PRIMEIRO IMPACTO/ SBT fez uma matéria especial sobre as principais

tragédias nas estradas do país. Na reportagem, foi destaque o acidente de Taguaí, que

mofferam 42 pessoas. A reportagem também mostra outras tragédias, como a de Campos do

Jordão que aconteceu a cerca de dois anos atrás e ceifou a vida de 10 pessoas e deixou mais
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de 50 feridas, nesta outra tragédia, um ônibus de turismo também foi o responsável.

Alerta:

Moradores do bairro fazendinha em Rio Claro continuam sendo notícia em pequenos

veículos por reivindicarem o desconto no pedágio.

29t01

56 notícias:

l3 impressos

2 râdios

5 TVs

46 web

Principais assuntos: Rodovia Euclides da Cunha tem radares desligados após término de

contrato; Nova decisão do TJ-SP reafirma legalidade de transporle fretado por aplicativos e

pôe em xeque decreto da Artesp; Região do Alto Tietê soma 94.538 pessoas infectadas;

Concessionâria regulada pela Artesp abre mais de 500 vagas de emprego em cerca de 20

cidades do interior de SP; Rodovias e govemo paulista vivem novo embate; Falta de

estrutura na marginal do Rio Jundiaí incomoda moradores da região; Balsa que leva turista

até Ilhabela está com capacidade reduzida; Deputado e vereador cobram intervenção urgente

do DER no km 168 da SP-55 para evitar novas tragédias; Minfra deve abrir edital para

desestatização do Porto de São Sebastião ainda este ano; ARTESP e concessionárias se

mobilizam na Campanha Janeiro Roxo para incentivar conscientização sobre Hanseníase

Veículos em destaque:

REDE NOTICIANDO soltou uma matéria dizendo que em nova decisão do TJ-SP reafirma

legalidade de transporte f,retado por aplicativos e põe em xeque decreto da ARTESP. O

Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu nesta semana um pedido para que a ARTESP

(Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São
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Paulo) seja impedida de realizar apreensões de ônibus de fretamento sob a alegação de

irregularidades no multitrecho, quando as empresas de ônibus que tem dois ou mais

destinos.

VALOR gCONÔnnICO soltou matéria falando do embate de concessionárias e o Governo

do Estado de São Paulo, segundo os empresários, a ARTESP tem interferência política e

acaba atrapalhando. Em nota, a Secretaria de Logística e Transportes diz que "tem uma

relação essencialmente técnica com a Artesp'1 Sugestão: monitorar.

30/01

25 notícias:

8 impressos

l7 web

Principais assuntos: Reajustada tarifa de pedágio na Limeira-Engenheiro Coelho; TJ-SP

reafirma legalidade de transporte fretado por aplicativos e põe em xeque decreto da Artesp;

Rodovia Mogi-Bertioga registra 14 quilômetros de congestionamento no trecho de planalto,

em Mogi; Rota das Bandeiras entrega duplicação da rodovia dos Agricultores;

Engavetamento deixa um morto e três feridos na rodovia Anchieta, SP; Artesp recebe

empresas de fretamento de ônibus para tratar de nova regulamentação; Passagem de carga

especial no trecho de Serra da Rodovia dos Tamoios acontecerá na madrugada desta terça-

feira (02); Pedágio sobe 2,91%o em quatro praças da região de Ribeirão Preto.

Veículos em destaque:

REVISTA DO ÔNIBUS trás a notícia que o TJ-SP reafirma a legalidade do transporte

fretado por meio de aplicativos. Sugestão: Monitorar demais matérias que estão surgindo

sobre esta decisão.

Alerta:

O Jornal O Regional, da região de Piracicaba, noticiou que a Prefeitura de Charqueada

notificou a Viação Trevisan e a Artesp - Agência de Transporte do Estado de São Paulo,

\ ..-:
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devido ao descaso com a população na prestação de serviço de transporte público

intermunicipal. Monitorar.

31/01

44 notícias:

24 impressos

20 web

Principais assuntos: Operação Balança é retomada na SP 284; Com investimento de 697,I

mil, portal de entrada de Poá tem 35,24%o de obra; Motorista deve consultar previsão do

tempo e redobrar atenção no verão; Inversão de acesso; Artesp recebe empresas de

fretamento de ônibus para tratar de nova regulamentação; Trecho de serra da Rodovia dos

Tamoios será interditado para passagem de carga na madrugada de terça-feira; Buracos,

falta de sinalização e mato alto atrapalham motoristas na marginal do Rio Jundiaí; Tarifas de

pedágio da Entrevias terão reajuste a paftir desta segunda-feira; Mogi-Bertioga registra

congestionamento no sentido litoral; Tarifas de pedágio sobem 2,9lyo na SP-333, veja os

preços; Departamento Hidroviário reforça obrigatoriedade do uso de máscara nas Travessias

Litorâneas de SP.

Veículos em destaque:

RBDE NOTICIANDO noticiou a recepção da ARTESP com as empresas de fretamento de

ônibus para tratar da nova regulamentação. Representantes da Amobitec (Associação

Brasileira de Mobilidade e Tecnologia), da ARTESP e da Assembleia Legislativa do Estado
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de São Paulo, se reuniram para discutir algumas ações que contribuirão para uma maior

mobilidade e mais inovação para o sistema de transporte rodoviário de passageiros.

PORTAL HORA H destacou o aumento de 2,91o/o na SP-333, Segr.rndo a concessionária, o

aumento "reestabelece o equilíbrio econômico-financeiro do contrato", por causa da

"isenção da tarifa de pedágio sobre os eixos suspensos dos veículos de transporte", em vigor

desde 301512018. Sugestão'. Fazer levantamento de dados de economia dos veículos de

transporte sobre os eixos suspensos e se houve economia no frete destes casos, assim

impactando o valor final dos produtos.

PORTAL Gl/ SOROCABA E JUNDIAI noticiou a reclamação de usuários da marginal

do Rio Jundiaí, segundo a reportagern, os motoristas reclamam de falta de sinalização, mato

alto e buracos na via. A Prefeitura de Jundiaí informou que está negociando com o Governo

do Estado para a liberação de R$ 3,5 n-rilhões para a recuperação de três quilôn-retros da

rnarginal no trecho de Juncliaí, e que uma equipe está fazendo o trabalho de tapa-buracos e

reforço de sinalização. Sugestão: Enviar nota sobre o local e mostrar investimento na

região.

Alerta:

Tarifas de pedágio da Entrevias (SP-333) terão reajustes a partir de 1o de fevereiro na região

de Marília. A concessionâria destaca que concede 5o/o de desconto para o usuário que utiliza

a tag por pagamento eletrônico.
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65 notícias:

1 impresso

10 rádios

7 TVs

47 web

Principais Assuntos: Âncora José Roberto Ercolin diz que situação está complicada na

estrada na chegada à SP, por causa da paralisação dos caminhoneiros; Artesp confirma

trânsito lento na Rodovia Castelo Branco sentido Capital por causa de manifestação; Hoje

entra em vigor mais um aumento das tarifas de pedágio; Abertura do CBN São Paulo:

Entrou em vigor hoje o fim da gratuidade dos ônibus para os idosos; Caminhoneiros

protestam contra Governo Doria em rodovias da região; Caminhoneiros interromperam na

manhã de hoje fluxo de duas faixas da Rodovia Castello Branco - Nota da Secretaria

Estadual da Fazenda e Planejamento; Novos valores de pedágios entram em vigor na SP-

333; Nova decisão do TJ-SP reafirma legalidade de transporte fretado por aplicativos;

Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto tiveram redução de 46Yo em acidentes com

mortes; Prepare o bolso: preço dos pedágios sobe na região de Ribeirão; Trecho da RMVale

responde por 19,73o/o dos acidentes na Ayrton Senna e Carvalho Pinto, diz Ecopistas;

Governo de SP fala sobre greve dos caminhoneiros.

Veículos em destaque:
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PORTAL un NOTÍCIAS PORTO FERREIRA hoje também deu a norícia sobre a

decisão do TJ-SP que afirma a legalidade da prestação de serviços de transporte rodoviário

por aplicativo. Sugestão: monitorar.

Gl / RIBEInÃO PRETO E FRANCA noticiou sobre o reajuste nos pedágios da região.

Serão quatro praças com um aumento de 2,91o/o e este reajuste já estava em contrato.

Sugestão: Reforçar a mensagem de qualidade dos serviços prestados, qualidade da rodovia,

atendimento etc. Monitorar.

nÁoto JovEM pAN 91,1 FM/soRocABA, cr, ESTAoÃo, JORNAL CIDADE DE

RIO CLARO, RÁDIO BANDNEWS FM 96,9/5Ão paulo e outros sites de notícia

repercutiram a notícia sobre a greve dos carninhoneiros, que deve se manter no noticiário

nos próximos dias. Sugestão: Sugestão: ação jâ é considerada articulação política. Manter a

estratégia de nota da secretaria da Fazenda e Planejan-rento clo Estado cle São Paulo,

afirmando que respeita os protestos. mas que o ICMS é responsável por apenas uma fatia do

preço do combustível, e informar qlle o reajuste de tarifas de pedágio previsto para julho de

2020 foi adiado para dezembro. Além disso, o Governo do Estado, por meio da ARTESP,

oferece suporte para os motoristas profissionais desde o início da pandemta. Jâ foram

clistribuídos mais de 313 mil kits alin-rentação, 261 miI o kits higiene e 63 mil tags para

pagamento automático.

{r
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59 notícias:

10 impressos

8 rádios

3 TVs

38 web

Principais Assuntos: Reajuste dapraça de pedágio da SP-333 já está em vigor; Prefeitos da

baixada santista não descartam colocar barreiras sanitárias na entrada das cidades; Entrevista

com João Octaviano, secretário de logística e transportes de SP; Alexandre Pitolli comenta

sobre entrevista feita com João Octaviano; Setor de Concessões Rodoviárias: Governo

afîrma que não vai reconhecer o direito de reequilíbrio por queda de tráfego; Via

Anhangueraterâ obra de recuperação de pavimento no trevo do km49, em Jundiaí; DER

transfere para a Polícia Rodoviária remoções em estradas; Metrô, monotrilho e faixa de

ônibus: as promessas para aliviar a Rodovia Raposo Tavares; Ação contra pedágio de

Marília completa quatro anos, recursos arrastam processo; Novo programa estadual pode

abrir recursos para recuperar a Plácido Rocha; Itaquâ sonha com alças de acesso na Ayrton

Senna e aciona a Secretaria de Transportes do Estado.

Veículos em destaque:

nÁuO BANDEIRANTES 840 AM/ SÃO p¿.ulo: a âncora da manhã traz a notícia da

união dos prefeitos da baixada santista de enfatizarem a colocação de barreiras nas entradas

das cidades da região, devido a grande quantidade de pessoas sem máscaras pelo litoral, no

final de semana anterior. Prefeito de Santos falou com o a rádio: "Se gente tiver essa

operação ajuda muito porque desestimula a ftla, a defesa de estimular que as pessoas

venham para câ e os prefeitos já {tzeram ofícios até solicitando e isso seria uma das

medidas, outras medidas as tomaremos também em conjunto como já foi feito no ano

passado, todos os prefeitos criaram barreiras também, na entrada e dentro das cidades".
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nÁUlO JOVEM PAN NEWS 97,5 FM/ BAURU: A entrevista do âncora Alexandre

Pitolli com o secretário João Octaviano mostra o plano de desenvolvimento rodoviário e

ferroviário da região de Bauru, apresentando o valor de investimento de R$ 5,3 bilhões na

região, que facilitará e melhorarâ o desenvolvimento de logística terrestre e conexão ao

Porto de Santos. O secretário também descreve as principais movimentações, melhorias e

construções para o transporte terrestre para a região de Bauru. Alexandre Pitolli enfatiza a

importância da comunicação da mídia com o Estado, para exigir melhorias e fazer cobranças

necessárias para a população da sua região, alertando que haja o respeito eftcaz entre ambos.

VIATROLEBUS/ SÃ.O PAULO: A notícia do portal sinaliza os projetos viabilizados já

apresentados pelo Govemo de São Paulo, para a melhoria do início da Rodovia Raposo

Tavares, no bairro do Butantã, já que é o grande ponto de tráfico de transporte para a

população do local. Analisa alguns projetos que há anos são falados, e outros que fazem

parte da gestão atual do Govemo de São Paulo. Identifica e detalha os projetos e promessas

para alìviar o trânsito da Rodovia Raposo Tavares, principalmente no seu trecho de início

que começa pelo bairro do Butantã. Sugestão: acompanhar o andamento do projeto e manter

divulgação aos veículos da região.
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79 notícias:

10 impressos

I rádio

7 TVs

61 web

Principais Assuntos: Moradores bloqueiam estrada e manifestam por falta de âgua em

Caçapava; Bombeiros apagam incêndio causado por manifestantes na Estrada Velha;

Movimento Pedágio Não volta a se articular contra cobrança de tarifa na Mogi-Dutra; DER

promete lançar licitação para obra na Estrada da Volta Fria em março; Eixo SP vai construir

pontos de parada para caminhoneiros em Flórida Paulista, Tupã e Marília; Radares entram

em operação em rodovias da região de Ribeirão; DER anuncia plano para vicinais, enquanto

prefeitos lutam para incluir propostas; Pridea nasce com metodologia baseada em Big Data e

narrativas dando origem ao Content Tech.

Veículos em destaque:

BOM DIA CIDADE/ TV GLOBO/ CAMPINAS: o telejornal relatou a fiscalizaçáo

contínua da ARTESP, que flrscalizou dezoito veículos, entre ônibus e vans, que fazem

serviço de transporte intermunicipal na Rodovia Engenheiro Geraldo Mantovani. Cinco

veículos foram multados por não terem o contrato de prestação de serviço para fazer o

transporte de passageiros. Sugestão: manter estratégia de convidar equipes para acompanhar

fiscalização em operações que acontecem regionalmente.

BALANÇO GERAL/RECORDTV/SANTOS traz matéria de serviço com entrevista de

Cibele Alves, gerente da Artesp, que fala sobre atenção e dicas para motoristas que dirigem

em pista molhada para melhorar a segurança e o desempenho como motorista. Sugestão:

rnatéria positiva, resultado de divulgação da pasta. Manter estratégia focando regionalmente.

BOM DIA CIDADB/TV GLOBO/SOROCABA carninhoneiros fazern dois pontos de

paralisação em rodovias da região de Sorocaba. A pauta de reivindicação é a recluçao do

icms do óleo diesel a redr,rção tambérn da tarifa dos pedágios e contra o governo do estado.

Sugestão: Manter a estratégia cle nota afimando que o governo do estaclo respeita os

protestos, qlre o ICMS é responsável por apenas uura latia do preço clo combustível, e
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informar que o reajuste de tarifas de pedágio previsto para julho de 2020 foi adiado para

dezembro.

O UIÁnfO DE MOGI/ MOGI DAS CRUZES: trouxe em matéria a volta do movimento

Pedágio Não, que voltou a circular nas redes sociais a partir de movimentações de alguns

veículos que passaram pela via Mogi-Dutra (SP-88), para questionamentos de

movimentações quantitativas dos veículos. Informa também que a implantação da praça de

pedágio está prevista no edital de concessão do Lote Rodovias do Litoral Paulista.

04t02

75 notícias

l5 impressos

4 rádios

6 TVs

50 web
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Principais Assuntos: Pedágio Não volta a cobrar definição; Radares entram hoje em

operação; Artesp recebe empresas de fretamento de ônibus para tratar de nova

regulamentação; Volta Fria e Furuyama serão recuperadas pelo Estado; Alesp instaura CPI

da Dersa; Informações de trânsito na Estrada do M'Boi Mirim; Transtornos na Estrada MBoi

Mirim; Reajuste de tarifa da Entrevias entra em vigor; As sete novas praças de pedágio

começam a se estruturar na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros; Entrevias libera

para o tráfego nova marginal do Anel Viário Sul de Ribeirão Preto; Seis novos radares

começam a operar em rodovias da região de Ribeirão Preto; CCR ViaOeste conscientiza

motoristas sobre segurança no trânsito na Castello Branco; Entrevias libera para o tráfego

nova marginal do Anel Viário Sul de Ribeirão Preto; Secretário de Logística e Transporte

faz Visita Virtual às Obras Tamoios; Detran de São Paulo começa a enviar 740 mil multas.

Veículos em destaque:

BOM DIA SP/ TV GLOBO SÃO PAULO:na reportagem apresentada no jornal, é

mostrado o transtorno do trânsito no horário de pico da tarde na estrada do M'Boi Mirim, já

que só uma parte é duplicada. Em entrevistas com motoristas que transitam pela estrada, é

mostrado o quanto o trânsito fica congestionado, pelo aperto e falta de estruturação da via. O

repórter informa que são mais de 11 mil veículos que passam pela estrada, e que as obras

planejadas tinham previsão de realização em maio de 2020, mas que até o momento não

foram executadas. Após a apresentação da reportagem, Rodrigo Bocardi, ancoÍa, conversa

com uma jornalista que estava de carro mostrando a situação da estrada, que tem a pior

situação no sentido centro. Ao fim, Bocardi questiona a demora dos órgãos públicos sobre as

condições da estrada. Sugestão: há um conflito de informações entre Prefeitura e Governo

para realizar as obras necessárias na estrada do M'Boi Mirim, para melhoras da via e queda

de trânsito e acidentes que preocupam a população. A reclamação da via é contínua, como

relata o telejornal, e também bastante acompanhada pela mesma, pois opina sobre como foi

o processo de duplicação de trecho da estrada. Sugestão: enviar nota com posicionamento

da pasta.

Gl/ Brasit, ACIDADEON/RIBEIRÃO PRBTO :a nota informa que seis novos radares

foram instalados nas rodovias que passam pelas cidades de Ribeirão Preto e Sertãozinho.
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Dois no Anel Viário Norte e 2 no Anel Sul, ambas localizadas em Ribeirão Preto. Mais dois

foram instalados na Rodovia Atílio Balbo, na cidade de Sertãozinho.

BLOG DA MULHnny SÃO PAULO: o blog relata sobre a ação da CCRViaOeste em

orientar os motoristas que passam pela via, em cautelar sobre os acidentes de trânsito. A

orientação virâ de paradas educativas e orientações sobre a segurança no trânsito,

responsabilidade do motorista e o uso do cinto de segurança.

FALA CARAGUA/ CARAGUATATUBA:o portal de notícias da cidade relata a visita

virtual do secretário de logística e transportes do Estado de São Paulo, João Octaviano

Machado. Informa que foi possível essa condição a partir de flrlmagens por drones, que

mostraram a estruturação da ampliação e duplicação do trecho Serra da Rodovia dos

Tamoios. Sugestão: explorar mais a oportunidade de exposição com foco no uso da

tecnologia para a melhoria da ftscalização, controle e segurança nas estradas paulistas.

05t02

62 notícias:

7 impressos

5 rádios

l1 TVs

39 web
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Principais Assuntos: Liberada marginal do Anel Viário Sul; Detran Começa a enviar 740

mil multas; Pedágios repassam R$ 27 mi em ISS à cidades; ARTESP fiscaliza veículos em

rodovias da região; ALESP abriu cinco CPIs; Alesp abre CPI do feminicídio; Fiscalizaçã"o

na Campinas-Mogi - Alvo da Artesp são empresas de ônibus e vans do transporte

intermunicipal; Em visita virtual do secretário de Transportes às obras da Tamoios,

Concessionária confirma entrega da duplicação do trecho de serra para fevereiro do ano que

vem; Govemo de SP desiste de entrega fatiada do Rodoanel, e Doria perde vitrine para

2022; Deputados não aceitam pedágio proposto pelo Governo; Fotos mostram avanço das

obras de duplicação do trecho de Serra da Tamoios; Mogi-Bertioga registra três acidentes na

tarde desta

Veículos em destaque:

BOM DIA CAMPINAS/ TV GLOBO CAMPINAS, nÁnrO CBN 99,1/ CAMpINAS:

noticiaramque a ARTESP fez ftscalização em veículos na via Campinas-Mogi, no km 120,

no posto da Polícia Rodoviária. O intuito era de verificar as autorizações e credenciais de

ônibus, vans e outros veículos que fazem o transporte coletivo naquele trecho e da região.

Matéria de serviço mostra como são os processos de verificar o veículo e agências: como

cumprimentos de horários até a documentação do veículo. Informou-se que até o momento

da exibição, 17 veículos foram fiscalizados, e 3 já tinham sido autuados. Sugestão: manter

estratégia de divulgação regional, convidando equipes de reportagem a acompanhar a açáo.

FOLHA DE S.PAULO ONLINE/SÂ.O PAULO Após urna série de adiamentos e a

suspensão de uma licitação pelo TCE, o governo João Doria desistiu de inaugurar parte da

obra do trecho norte do Rodoanel ainda en 2022. O governo paulista decidiu propor Llm

novo moclelo cle concessão, que obriga a empresa vencedora a concluir as obras do trecho

antes de explorá-lo comercialmente. Matéria afirma que a decisão inviabiliza a principal

vitrine de legado de mobilidade que o governador pretendia apresentar na campanha

eleitoral do ano que vem. Tema repercutir ern sites de notícias. Sugestão: reforçar, em nota,

qlle se o governador estivesse focado apenas em eleição, determinaria a inauguração mesmo

com os prejuízos previstos, lnas, conro o compromisso é com o estado e as próximas

gerações, o legado pode atrasar. Que o principal objetivo desta gestão é com a
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responsabilidade com as contas púrblicas e o desenvolvimento econômico e atenção e

respeito conr a população.

LIVE CNN BRASIL/CNN gRAsu,¡sÃo PAULO divulga coletiva do presidente

Boslonaro e Paulo Guedes sobre o preço do combustível e alta de alimentos, critica o "f,rque

em casa", afirma que cada estado poclerá fazer valer o valor fixo do ICMS, entre outros.

Sugestão: monitorar movimentação.

O UÁnfO DE MOGI/ MOGI DAS CRUZES: portal informou que houve três acidentes

por causa da chuva na Mogi-Bertioga. Nos três acidentes não houve feridos nem mortes. Um

dos acidentes ocorreu com um caminhão, que bloqueou uma faixa pela queda de carga.

06t02

32 notícias:

l6 impressos

I rádio

2 TVs

13 web

Principais Assuntos: Estradas precisam de mais investimentos; Doria desiste de entrega

fatiada do Rodoanel e perde vitrine para 2022; Parlamentares pedem a retomada do projeto

que irá rcalizar melhorias naSP-127; Porto seco e terminal intermodal são reivindicações ao

aeroporto de PP; DER faz audiência pública sobre Novas Vicinais; Monumento do Peixe, na
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Entrada de Santos, será revitalizado pela Ecovias; Prefeito de Limeira discute retomada do

aeroporto; Govemo vai separar leilões de Santos e São Sebastião; Entrevias lança campanha

de conscientização para motociclistas na região de Ribeirão Preto.

Veículos em destaque:

FOLHA Un SÃO PAULO/ SÃO pnULO: traz novamente a mat&ia sobre decisão do

governador de São Paulo, João Dória, de suspender inauguração de parte das obras do

Rodoanel Norte, a partir de adiamentos e suspensões de uma licitação pelo TCE (Tribunal

de Contas do Estado). Também foi informado com detalhes algumas outras vias do

Rodoanel em processo de acabamento, ou para que sejam realizadas. Sugestão: como o

assunto pode crescer, a sugestão de nota no dia anterior pode também se manter para hoje,

mas deve ser planejada uma ação de comunicação mais robusta, com sugestão de pauta para

veículos específicos, com foco em seu nicho, e um artigo para a Folha de S.Paulo, que pode

ser publicada também na pâgina do Linkedin da secretaria.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DB SÃO PAULO/ SÃO PAULO:a nota é da

assessoria do deputado Edson Giriboni que enfatiza que boas condições das rodovias são

fundamentais para as cidades do interior. Espera que as regiões do sudoeste e Vale do

Ribeira tenham prioridades. "São regiões agrícolas, carentes de investimento, por isso

pedimos que o governo recupere estradas que atendem 54 municípios dessas regiões",

afirmou. Aponta com mais detalhes também outras regiões do Estado que precisam de

melhorias rodoviárias.

Alerta: O atraso para a concretização de toda via do Rodoanel deixa a população em alerta e

em desconfrança. Uma obra que é prometida há bastante tempo e que nunca é vista

completada. Deixando conflitos e indignações. Sugestão: enviar nota a veículos da região

citada com posicionamento da pasta
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19 notícias:

11 impressos

8 web

Principais Assuntos: Concessionária Entrevias entrega passarela na SP-333; Triângulo do

Sol repassa mais de R$27 milhões para municípios; Pedágio nunca esteve tão próximo,

lamenta movimento; Pedágio na Mogi-Dutra está perto de se tornar realidade; Projeto de

Emídio que beneficia policiais aguarda sanção de Doria; Negar às concessionárias o direito

de rever contratos de concessão de rodovias é pôr infraestrutura em risco; Enquanto

Prefeituras esperam ajuda do Estado, motoristas seguem driblando buraqueira da Marginal;

Detran-SP: saiba como recorrer multas do período de pandemia.

Veículos em destaque:

JOVEM PAN/ SÃO pnULO: a matéria do portal avalia que as concessionárias rodoviárias

tenham o direito de rever contratos, enfatizando a queda de movimentações e cobranças

I
I
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geradas pela pandemia. Informa também a respeito da não-decisão de órgãos públicos do

Estado a movimentos e comunicações de concessionárias para estabilizar as condições

econômicas destas, afetadas pela pandemia. Sugestão: A necessidade de uma conclusão e

respostas dos órgãos do Estado às concessionárias rodoviárias para obterem auxílio,

facilitando o compromisso destas e auxiliando por motivos pandêmicos não previstos.

Ressaltando, no entando, que o principal compromisso desta gestão é com a população e as

dificuldades pelas quais todos estão passando.

A VERDADE ONLINE/ ANDRADINA:o portal descreve o mal cuidado e falta de repasse

do Estado às cidades que são ligadas pela Marginal do Rio Jundiaí. Informa que há anos é

esperada pela população alguma melhoria na via, que motoristas enfrentam dificuldades

para dirigir e diversos acidentes corriqueiros. Sugestão: enviar uma nota com o

posicionamento da pasta.

08t02

79 noticias

5 rádios

4 TVs

70 web

Principais Assuntos: O Governo de São Paulo atrasa mais uma vez a previsão de entrega

do Rodoanel; Entrevista com Patricia, empresária de Piratininga, sobre problema que tem

enfrentado com empresa contrataru para construção de praça de pedágio; Operação do

sistema de travessia de balsas; Chuvas de verão: dicas para uma viagem segura; TJ-SP

confirma extinção de ação contra Alckmin e Goldman por obra do Rodoanel; Detran

começa a enviar multas registradas na pandemia; Artesp recebe empresas de fretamento de

ônibus para Tratar de nova regulamentação; Programa de concessão de rodovias do Estado

de São Paulo gerou 26.856 empregos no ano de2020; Obras vão provocar desvio na rodovia

Raposo Tavares em Palmital; SP: Entrega do trecho norte do rodoanel ftcarâ para 2023;

Projeto paulista quer acabar com restrições ao comércio de beira de estrada em vias
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administradas pelo DER; Moradores de Serrana serão usados como cobaia para teste do

governo do estado.

Veículos em destaque:

nÁuro BANDEIRANTES 840 AM/ sÃo p¿.uLO: âncora informa a nova previsão de

entrega do trecho Norte do Rodoanel, que acorrerá no ano que vem. No segundo semestre

deste ano, haveút uma nova assinatura do novo contrato de concessão das obras, que flrcará

responsável após a entrega, de concessiona o trecho do Rodoanel. Matéria de serviço.

Sugestão: A mídia constantemente informando sobre as previsões de conclusão na via Norte

do Rodoanel, já que está já possui um atraso de quase dois anos para ser entregue. Cobraram

por mais informações e definições de datas. Monitorar.

JORNAL DA REGIÃO ONLINE/ JUNDIAÍ: nota do portal informou que a

concessionária Rota dos Bandeirantes, faria reparos no pavimento da rodovia Eng.

Constâncio Cintra (SP-360), em Jundiaí. A faixa da direita ftcaria interditada entre os kms

67 a74. Nota de serviço

09t02

58 notícias:

11 impressos

3 rádios

7 TVs

37 web

Principais Assuntos: Projeto paulista quer acabar com restrições ao comércio de beira de

estrada em vias administradas pelo DER; Rota das Bandeiras fará reparos na Itatiba-Jundiaí

a partk de hoje; TJ-SP confirma extinção de ação contra Alckmin e Goldman por obra do

Rodoanel; DER faz audiência pública sobre programa de recuperação de vicinais; Porlos

Inhltrados: terminais menores atraem organizações criminosas pela fragilidade na

segurança; Rota das Bandeiras farâ rcparos no pavimento da rodovia Eng. Constâncio Cintra

(SP-360); Estado libera ineas para dispositivo de acesso na SP-333; Artesp aprova

incorporação da Manoel Rodrigues pela Princesa do Norte.
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Veículos em destaque:

JORNAL DAS DEZ/ GLoBoNEwS/ SÃo pnul.o, Jomal da Record/ RecordTV/ São

PAUIO, CORREIO.COM.BR/CAMPINAS, OIÁRTO DO LITORAL/SANTOS, DIARIO DO

GRANDE ABC, e mais de 20 veículos de imprensa repercutem a notícia sobre a extinção do

Tribunal de Justiça de São Paulo de ação contra Alckmin por obra do Rodoanel. Sugestão:

monitorar.

nrÁruO DB TAUBATÉ ONT,INE/TAUBATÉ trata do Projero de Lei do depurado

paulista Sérgio Victor que tramita na Artesp e pretende arnpliar a comercializaçã,o de

diversos produtos em mais de 22 mil krn de estradas sob jurisdição do DER-SP; comércio só

é liberado atualmente para hortifrutigranjeiros, plantas ornamentais e frutíferas e de caldo de

cana. Sugestão: monitorar e avaliar se Isso pode causar transtornos e acidentes, uma alerta

maior para DER, concessionárias responsáveis e para a Artesp.

10t02

40 notícias:

9 impressos

5 rádios

8 TVs

18 web

Principais Assuntos: Programa de concessão de rodovias de SP gerou 26.856 empregos no

ano de 2020; Com pedágio mais caro do País, Ecovias pede ajuda por perda durante a

pandemia; TJ-SP confirma extinção de ação contra Alckmin e Goldman; Programa de

Concessão Rodoviária do Estado de São Paulo têm impulsionado ofertas de postos de

trabalho; Informações atualizadas do sistema de travessia de balsas e do trânsito; Governo

de São Paulo lança programa Pontal 2030; Trecho de linha férrea do Porto de Santos precisa

de solução; SP: DNIT restaura 15,5 quilômetros de pista na BR-158/SP e na BR-262lSP;

Conferência com secretário Nacional de Portos discutirá desestatização do Porto de São

Sebastião; Fiscais da ANTT descumprem decisão judicial e apreendem ônibus de fretamento
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sem justificativas, diz Buser; Utilidade pública: operação e trânsito no Km 32 da SP-101 no

trecho de Elias Fausto;

Veículos em destaque:

BOM DIA FRONTEIRA/ TV GLOBO/ PRESIDENTE PRUDENTE: é informado no

noticiário sobre a frscalização da ARTESP em ônibus da e que passam pela região de

Presidente Prudente, averiguando a segurança dos passageiros, documentações e cautelas de

segurança ao passageiro.

REVISTA nO ÔNfnUS¡ SÃ.O PAULO: a revista online relata que fiscais na ANTT e

ARTESTP ftzeram fiscalizações em ônibus que tinham destino para Belo Horizonte e

Yitórial São Paulo, alegando a pafür de entrevista com Marcelo Nunes, representante dos

fretadores do Estado de São Paulo, que isso sempre ocorre perto da chegada dos feriados.

Alerta:

É de importàncía a frscalização aos veículos e agências e transporte coletivos pelos órgãos

públicos, mas é necessário a cautela e a importância de uma abordagem certeira e correta,

para que não possa gerar conflitos e ocorrências indevidas. Sugestão: Monitorar.
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tU02

36 notícias:

4 impressos

2 rádios

30 web

Principais Assuntos: Região Bragantina reitera preocupação com rodovias estaduais;

Licitação para recuperação da estrada do Taboão será iniciada em março; VICINAIS:

Estado de SP anuncia para março abertura de licitação; DER retira lombadas eletrônicas da

Rodovia SP-332; Prefeitura de Caraguatatuba apoia fiscalizaçã"o da Artesp contra transporte

clandestino na rodoviária; São Sebastião intensifica frscalizaçáo com a Operação Camaval

sem Folia. Estamos em Pandemia; Projeto paulista quer acabar com restrições ao comércio

de beira de estrada em vias administradas pelo DER; Vereadores de Itaquá cobram do

Estado o início da duplicação da estrada de Santa Isabel. Jornal Oi questionou o DER sobre

a obra em janeiro; Desestatizaçáo do Porto de São Sebastião (SP) preocupa sindicalistas;

Astesp e Ecovias testam novo canal "SOS Ecovias" na Rodovia Imigrantes (SP-160).

Veículos em destaque:

Gl/ NACIONAL: portal noticia o bloqueio de faixas na Rodovia Hermínio Petrin (SP-308),

entre os kms 173 a 194, para as obras de recuperação de pavimento do trecho que liga

Piracicaba e Charqueada. Fala Caraguâl Caraguatatuba: o portal de notícias informa o apoio

da Prefeitura de Caraguatatuba com a Artesp, para a fiscalização de transportes clandestinos

nas vias rodoviárias.
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OlÍvrplA 24 HORASfOTÍvrpIA O governo estadual deverá publicar em março o edital

cle licitação para obras e serviços clo Programa Novas Vicinais, mas não divulgou a lista com

os nolnes dos municípios contemplados pelo Programa. O critério utilizado está

fundamentado na importância destas vias na interligação entre os polos geradores de

produtos e serviços às roclovias estaduais e as que ligam aos municípios. O governo estadual

realizou uma audiência virtual cotn as prefeituras a fim de apresentar as normas do

Programa. Na ocasião, afirmou que pafa a execução das obras e dos serviços, será

necessário realizar a formalização do convênio com o Departamento de Estradas de

Rodagem. Sugestão: dar transparência ao programa e divulgar municípios contemplados e

distribuir release aos veículos de irnprensa das cidades. Monitorar porque deve crescer na

rnídia.
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t2/02

86 notícias:

20 impressos

I rádio

6 TVs

59 web

Principais Assuntos: Licitação para recuperar estrada do Taboão se inicia em março; DER

recuperará 20 quilômetros da estrada do Taboão em um ano; DER retira lombadas

eletrônicas da SP-332; Ecovias age após reportagem do DL; Definidas as ações para

serviços de recuperação e conservação de estradas rurais; Travessia de Balsas entre Santos e

Guarujá conta com seis embarcações; São Paulo: Movimento nas estradas e aeroportos para

o Carnaval; Força tarefa vai recuperar estradas rurais; Desestatização do Porto de São

Sebastião é tema de reunião entre portuários e Secretário Nacional de Portos; Licitação para

recuperação da estrada do Taboão será iniciada em março; Receita do transporte regular e

suburbano despenca em ano de pandemia, mostra relatório da Artesp; 'Leilão' por Rodrigo

Garcia antecipa disputa no PSDB por sucessão de Doria; ARTESP e Ecovias testam novo

canal "SOS Ecovias" na Rodovia Imigrantes; SPMar aprova proposta e Suzano terá um

novo ecoponto sob o Rodoanel; Reunião com secretário Nacional de Porlos discute

desestatização do Porto de São Sebastião.

Veículos em destaque:

CNN PRIME TIME/ SÃO pnULO: telejomal faz um giro nas vias de entrada e saída da

capital paulista. Repórter se encontra no centro de monitoraçáo da Artesp. Pauta positiva.

RADAR LITORAL A desestatização do Porto de São Sebastião foi tema de uma reunião

virtual, realizada na última quinta-feira (ll12), entre representantes dos portuários da cidade

com o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni e Silva.

Atualmente, o Porto de São Sebastião está sob gestão da Companhia Docas, ligada ao
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Governo do Estado de São Paulo. Os portos são de responsabilidade do Governo Federal,

que iniciou o processo de desestatização, o que permitirá concessões à iniciativa privada.

Sugestão: monitorar

A CIDADE/ BARRETOSj ornal da cidade informa uma reunião com representantes de

organizações da cidade e do Estado de São Paulo, tais como o Secretário Municipal de

Agricultura e Meio Ambiente e representantes da DERSA sobre força tarefa para a

realização de serviços cle recuperação das estradas rurais de Barretos, cuja malha é de 800

quilômetros. Sugestão: aproveitar oportunidade e montar release sobre o projeto de

recuperação cle estradas vicinais em toclo o estado e reforçar divulgação regi

13t02

27 noticias:

7 impressos

onal. /'
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1 rádio

1TV

18 web

Principais Assuntos: Duelo entre DEM e PSD dá força a Alckmin para 2022; Tribunal de

Justiça de São Paulo mantem decisão de lu instância que condena uma empreiteira e o DER

ao pagamento de indenização aos familiares das vítimas do grave acidente de outubro de

2014, que matou 13 pessoas, em Borborema; Apesar da chuva e suspensão do Carnaval,

Mogi-Bertioga tem movimento intenso; Artesp define novo adesivo com QR Code para

identificação de veículos de fretamento; Motorista de 33 anos moffe após acidente com

caminhão na SP-304 em Americana, SP; DER interdita SP-193 no trecho entre Jacupiranga

e Eldorado.

Veículos em destaque:

nfÁnfO DO TRANSPORTE/ SÃO PAULO: portal noticia novo adesivo com QR Code

pela Artesp para veículos de fretamento. O intuito é de padronizar as informações, atualizar

e adequar as novas formas de consultas às agências credenciadas. Matéria positiva.

PORTAL TERNURA FM 99,3, NÁOTO MUNICIPALISTA I24O A|f.IB,OTUCATU, O

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a decisão de lo instância que condenou

uma empreiteira e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ao pagamento de

indenização aos familiares das vítimas do grave acidente de outubro de2014, que matou l3

pessoas, a maioria estudantes de Borborema (SP). Sugestão: acompanhar porqlle pocle ser

matéria em.jornais maiores da capital.

t4/02

15 notícias:

6 impressos

9 web
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Principais Assuntos: Chedid reitera preocupação com rodovias do Circuito das Águas e

Região Bragantina; Artesp libera acesso do Acqualinda pela Marechal Rondon; Novo

serviço de socorro ao usuário é testado na rodovia Imigrantes (SP); Rodovias seguem sem

previsão para reinstalação de radares; Embate entre Doria e Bolsonaro vai além da vacina e

atinge ao menos oito obras em São Paulo.

Veículos em destaque:

R7.COM/ SÃO pAULO: portal noticia novo serviço de socorro ao usuário na Rodovia dos

Imigrantes. Projeto permite o acesso off-line a plataforma.

Jornal de ltatiba/ Itatiba: jornal relata preocupação do deputado Edmir Chedid em

conversa com o secretário do Estado de Logística e Transportes sobre as situações das

rodovias do Circuito das Águas e da Região Bragantina.
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t5102

37 notícias:

3 impressos

3 rádios

31 web

Principais Assuntos: DER faz audiência pública sobre "Novas Vicinais"; Embate

Doria e Bolsonaro cria entrave para oito projetos em SP; Entrevista com Secretário de
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Transporte e Logística do Estado de SP, João Octaviano; PERIGO NA RODOVIA! Perua

Kombi pega fogo no trevo de Baguaçu e Carreta na região de Colina; ARTESP e Ecovias

testam novo canal de comunicação "SOS Ecovias" na Rodovia Imigrantes (SP-160); Artesp

libera acesso do Acqualinda pela Marechal Rondon; Obras interditam alça da Rodovia

Raposo Tavares em Presidente Prudente nesta terça-feira.

Veículos em destaque:

FOLHA DE S. PAULO/ SÃO p¡.ULO: traz manchete de capa afirmando que Conflitos

entre Governador do Estado e presidente de República, criam barreiras e dificuldades para

idealizações e conclusões de obras. Assunto vem sendo destaque no noticiário nos últimos

dias. Ao rìenos oito projetos no estado que dependem da União. Aliados de Doria atribuern

as dificuldades e os atrasos à rná vontade de Bolsonaro conì o governador paulista por

considera-lo adversário na corrida pelo Planalto em2022. De fato, o tucano não esconde sua

pretensão presiclencial. "O Governo de São Paulo estudou cada um desses projetos. Espero

que o calendário eleitoral e as opiniões individuais nào prevaleçam sobre os benefícios que

eles trarão à população, tampouco sobre os seus impactosna retomada econômica,

importante não só para São Paulo, mas para o Brasil", diz o vice-governador e secretário de

governo, Rodrigo Garcia (DEM). Por outro lado, como mostrou a Folha, urna parceria entre

governo federal e estadual conseguiu destravar o projeto do trem expresso cle passageiros

entre São Paulo e Campinas, uma promessa em cliscussãohâ l7 anos. O governo paulista

também vê interfer'ência cle Bolsonaro no caso do Cornplexo Esportivo do Ibirapuera. Doria

anuncion no ano passado a concessão do ginásio, qlle inclui a construção de uma arena para

20 nril pessoas. Reportagem traz as obras e projetos que dependem clo gov. federal. Noticia

repercutir-r em veículos online Sugestão: acompanhar desdobrarnentos.

NOTÍCIAS DA REGIÃO/ FERNANDO PRESTES:jornal noticia audiência pública pela

DER em recuperar estradas vicinais por todo o Estado. A publicação está prevista para

março
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t6t02

40 notícias:

7 impressos

1 rádio

5 TVs

27 web

Principais Assuntos: Força-tarefa define ação para recuperar estradas rurais; DER e

prefeitos da região definem lista de vicinais; Boletim de estradas e travessia de balsas; Obras

na Rondon interditam alça de saída da SP-225; DER continua sem divulgar prazo para a

entrega da duplicação da rodovia Mogi-Dutra; Obra de R$ 303 milhões para na região por

causa de briga entre Doria e Bolsonaro; MARGINAL DO RIO JUNDIAÍ: Moção pede(de

novo) obras ao Estado; Presidente da Cãmara de Bertioga pede unificação de tarifa na

travessia de balsas; Governo do Estado confirma recapeamento de estradas de acesso a

Eleutério e Tanquinho.
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Veículos em destaque:

FOLHA DA REGrÃO ONr,rNE/ ARAÇATUBA: portal informa que a conclusão da

hidrovia Tietê-Paraná em Buritama obra de R$ 303 milhões é parada na região por causa de

briga entre Doria e Bolsonaro. Monitorar.

ITAPIRANEWS.COM.BR/ Itapira: portal noticia a conf,rmação do Estado em recapear as

estradas de acesso aos municípios de Eleutério e Tanquinho. Sugestão: levar fonte da

Artesp para entrevistas a rádios locais para falar do projeto

17102

28 notícias:

4 impressos

2 rádios

3 TVs

19 web

Principais Assuntos: Estado anuncia abertura de licitação para melhorias em vicinais em

março; Concessionárias de rodovias em São Paulo abrem 500 vagas de trabalho; Rodovia

Mogi-Bertioga é interditada após acidente nesta quarta-feira (17); Concessionárias de

rodovias agora podem aderir à inspeção prévia de projetos e obras; Turismo de Base

Comunitária: Circuito Litoral Norte de São Paulo destaca projetos que promovem turismo

sustentável; Arrecadação com pedágios cai na pandemia e prejudica repasse a municípios.

Veículos em destaque:

FOLHA DE S. PAULO/ SÃO pAULO: a nota do jornal informa a queda de circulação de

veículos na pandemia, e em decorrência, a queda de faturamento, que fez cair o repasse para

as prefeituras paulistas pelo repasse do ISS.
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ABC DO ABC/ SANTO INURÉ: portal de notícias informa publicação de portaria pela

Artesp que autoriza concessionárias par-rlistas a adotar a inspeção acreditada em projetos

executivos e obras do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo. A

iniciativa visa reduzir o intervalo de incerteza,uma vez que com os projetos certiftcaclos as

obras se iniciam com maior controle e previsibilidade, assegurando qlle os projetos,

orçamentos e cronogramas sejam seguidos e respeitados. Matéria positiva

t8t02

44 notícias:

6 impressos

1 rádio

5 TVs

32 web

Principais Assuntos: Comissão quer ouvir superintendente do DER sobre duplicação da

M'Boi Mirim; Turismo de Base Comunitária: Circuito Litoral Norte de São Paulo destaca

projetos que promovem turismo sustentável; Concessionárias paulistas recebem autorizaçáo

para adotar inspeção acreditada em projetos executivos e obras; Executivos de Aeroportos

Analisam Cenário do Setor um Ano Após a Chegada da Pandemia; Grande São Paulo

recebeu mais R$ 97 milhões em ISS do Programa de Concessão de Rodovias em 2020;

Praças de pedágio: Valores previstos ainda podem sofrer revisões; Fiscalização autua

veículos que faziam transpofte clandestino em Jundiaí.

Veículos em destaque:

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO P¡.ULO/ SÃO PAULO: Comissão de

Finanças, Orçamento e Planejamento aprovou na manhã desta quarta-feira (1712), o

requerimento de autoria do deputado Paulo Fiorillo (PT) que solicita a presença do
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superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Paulo Cesar Tagliavini,

para prestar esclarecimentos a respeito da duplicação da estrada do M'Boi Mirim que teve

suspensão da concorrência determinada pelo Tribunal de Contas do Estado para as obras no

trecho 1. Sugestão: monitorar, uma vez que pode ser pauta de jornais a partir do D.O.SP

A VERDADE ONLINE/ ANDRADINA: portal relata a frscalização que autuou veículos

inapropriados e não autorizados em fazer transportes coletivos na cidade de Jundiaí.

Sugestão: Muitas autuações por todo o Estado em veículos inapropriados em fazer

transportes coletivos. Montar release de balanço da operação e distribuição a veículos de

imprensa das regiões onde estão ocorrendo as operações.

t9t02

69 notícias

14 impressos

5 rádios

8 TVs

42web

Principais Assuntos: Reunião com Artesp discute erência, projetos e melhorias nas

rodovias; Região recebeu mais de R$ 24,8 milhões em ISS do Programa de Concessão de

Rodovias Paulistas em 2020; Imposto sobre pedágio gera RS 27 mi à região; Região: 23

municípios receberam em2020 R$ 11,6 milhões de ISS; Infrações por velocidade acima do

limite geram 86 mil multas; O repasse do ISS no estado de SP caiu quase 8Y, em 2020 na

comparação com 2019 segundo a ARTESP; Informações atualizadas do sistema de travessia

de balsas; Turismo de Base Comunitária: Circuito Litoral Norte de São Paulo destaca

projetos que promovem turismo sustentável; Projetos e obras de concessionárias de rodovias

devem avançar mais rápido em SP; Estado de São Paulo tem queda nas fatalidades de

trânsito.

Veículos em destaque:

)
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Gl/ NACIONAL: portal de notícias informa um acidente que ocoffeu entre dois caffos

mantando quatro pessoas, na Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, no trecho entre

Borborema e lbitinga.

BoM DIA vANGUARDA/ TV GLoBol sÃo ¡osÉ Dos cAMPos:relejornal regional

relata reclamações de quantidades de buracos e várias enchentes da estrada que liga

Monterio Lobato a Caçapava. Sugestão: levantar informaóes sobre previsão de reparos no

local e enviar nota ao noticiário.

PRIMEIRA pÁCrN¡/ SÃO C¡,nr,OSjornal da cidade informa uma reunião que ocorreu

entre membros da prefeitura de São Carlos com representantes do Governo do Estado de

São Paulo e diretores da Artesp, que discutiram planos de melhorias nas rodovias e vias que

se encontram na região da cidade. Sugestão: oportunidade para falar do projeto rodovias

vicinais. Oferecer entrevista para rádios

20t02

27 noticias:

11 impressos

16 web

Principais Assuntos: Região de Barretos recebeu mais de R$ 6,5 milhões em lSS do

Programa de Concessão de Rodovias; Alça de saída da rodovia SP-284 vai ser fechada para

obras em Assis; Circuito Litoral Norte de São Paulo destaca projetos que promovem turismo

sustentável; Fiscalização autua veículos que faziam transporte clandestino; Mais de 14

toneladas de drogas foram apreendidas pelo Policiamento Rodoviário; Governo mantém

estudos para privatização da Ceagesp; Mesmo com a pandemia, Indaiatuba e região

receberam mais de R$ 164 milhões em ISS do Programa de Concessão de Rodovias

Paulistas; Baixada Santista recebeu mais de R$ 24,7 milhões em ISS em 2020.

Veículos em destaque:

Jornal de Jundiaí/ Jundiaí: jornal informa que nos dois dias de fiscalização de combate a

transpoftes clandestinos foram encontradas várias inegularidades e transporte irregular de

passageiros. Sugestão: manter estratégia de divulgar dados sobre fiscalizaçã"o de forma

regionalizada.
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ufÁnfO DO RIO CLARO ONLINE/ RIO CLARO: porral de norícias informa que 14

toneladas de drogas foram confiscadas pelo CPRv, por todo estado, detalhando quantias

fracionadas por tipo de droga, e a forma de conduta do policiamento.

21t02

26 notícias:

10 impressos

16 web

Principais Assuntos: Obra em pavimento da SP-331 em Alvinlândia é concluída nesta

semana; Turismo de Base Comunitária: Circuito Litoral Norte de São Paulo destaca projetos

que promovem turismo sustentável; Edital de licitação para obras do Programa Novas

Vicinais deverá ser publicado em março; Dersa revoga concorrência para túnel Santos-

Guarujá; Praças de pedágio: valores previstos ainda podem sofrer alterações; Mogi-Bertioga

tem trânsito pesado no sentido litoral namanhã, de domingo; Estado de São Paulo tem queda

nas fatalidades de trânsito; Mogi-Bertioga registra trechos de muita lentidão na volta das

praias neste domingo.

Veículos em destaque:

JORNAL DE ITATIBA/ ITATIBA: jornal informa a abertura de edital para licitações de

obras do Programa Novas Vicinais, para março. O intuito consiste na recuperação sob as

vicinais de responsabilidade das prefeituras.

A TRIBUNA/ SANTOS: nota do jornal informa que a Dersa revogou a concorrência

internacionalpara a construção Santos-Guarujá. Sugestão: trata-se de nota curta e assunto já

foi tema de vários noticiários. Monitorar.
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22/02

29 notícias:

I impresso

I rádio

11 TVs

16 web

Principais Assuntos: Perícia aponta falha humana em acidente que matou mais de 40

pessoas em Taguaí; Acidente em Taguaí: Motorista do ônibus é indiciado por homicídio

culposo; Túnel imerso é o mais vantajoso paraligação entre Santos e Guarujá, afirma Skaf;

Dersa revoga concorrência para túnel Santos-Guarujá; Artesp analisa projeto de ecoponto e

áreas de lazer sob o Rodoanel.

Veículos em destaque:

TV TEM NOTÍCIA 1" EDIÇÃO/ TV GLOBO/ ITAPETININGA: relejomal relata e

detalha o indiciamento do motorista de ônibus por homicídio culposo, do acidente de Itaguaí

em novembro de 2020. Sugestão: noticia jâ havia sido divulgada. Monitorar.

DIÁRIO DE SUZANO/ SUZANO: portal informa a avaliação da Artesp em criar espaços

como ecoponto e áreas de lazer no trecho leste do Rodoanel, localizado em Suzano.

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - 10 andar - CEP. 01533-070 Paraíso São Paulo

Tel. (1 1) 3253-3004
244 (ù)



Attachée
de þresse
comunicação integrada

23t02

34 notícias:

14 impressos

3 TVs

17 web

Principais Assuntos: Acordo de cooperaçáo darâ rapidez a estudos no setor; Estradas

Região recebe mais de R$ 164 mi em ISS de concessionária; Estrada vicinal para

Pirassununga precisa de manutenção; SP: Prefeitura de Taboão da Serra afirma que ônibus

não terão aumento na tarifa este ano; Obras de manutenção continuam nas rodovias do SAI

nesta semana; SPMAR inicia na sexta-feira (19) reconstrução da praça de pedágio do

Rodoanel; Mesmo com a pandemia, Baixada Santista recebeu mais de RS 24,7 milhões em

ISS do Programa de Concessão de Rodovias Paulistas em 2020.

Veículos em destaque:

PRIMEIRA pÁCnVn¡ SÃO CARLOS: jornal rclata situação da vicinal Vitor Gaia Puoli,

que liga Descalvado a Pirassununga. Reclamações da população e condições precárias da

via alarmam prejuízos. Sugestão: Distribuir release sobre o plano de recuperação das

vicinais e levar porta-voz para entrevista em râdio para falar sobre os planos paraa região.

VALOR ECONÔMICO ONLINE/SÃO PAULO A Associação Brasileira das

Concessionárias de Rodovias (ABCR) fechou um acordo de cooperação técnica para

entregar, ao Ministério da Infraestrutura, estudos e subsídios técnicos sobre temas

estratégicos no setor. A agenda de cooperação abrange pontos como diretrizes para

concessões visando apenas à manutenção do pavimento, aprimoramento da matriz de risco

dos contratos e regulamentação futura do "free flow" (cobrança de pedágio por trecho

utilizado). "É um jogo de ganha-ganha", afrÍma Barcelos, lembrando que também estão em

negociação acordos semelhantes com a Secretaria de Logística e Transportes do Estado de

São Paulo e com a Artesp (agência reguladora estadual). Sugestão: monitorar, uma vez que

Attachée de Presse Comunicação
Praça Santo Agostinho, 70 - l0 andar - CEP. 01533-070 - Paraíso São Paulo

Tet. (l l) 32s3-3004
245 r)1)



Attachée
de presse
comunicaçäo integrada

a imprensa tem trazido reportagens sobre possíveis prejuízos no andamento dos projetos

estaduais por conta da briga entre governandor e presidente Bolsonaro.

24t02

51 notícias:

7 impressos

2 râdios

42 web

Principais Assuntos: Projeto paulista quer acabar com restrições ao comércio de beira de

estrada em vias administradas pelo DER; Em reunião, deputado pede passarela e retorno na

Anhanguera; R$ 16,9 milhões são repassados a Limeira de ISS de pedágios; Percurso no

Litoral Norte SP foi desenvolvido pelo Porto de São Sebastião e a Associação de Pescadores

de Boiçucanga; SP 225 e SP 310 terão estreitamento de faixa; Hidrovia Tietê-Paraná

movimenta 2,1 mi de toneladas em 2020; Detran.SP realiza webinar para discutir ações para

vias mais seguras; Investe SP - Agência Paulista de Promoção de Investimento e

Competitividade; Após série de deslizamento, Mogi-Bertioga não registrou queda de talude

em 2020; Deputados aumentam pressão de empresas de 'fretados' sobre a Artesp; Rodovias

concedidas de SP registram cerca de três atendimentos por minuto ao longo de 2020; Obra

de extensão das marginais na Castello Branco está em fase de negociação, diz vice-

governador de SP.

Veículos em destaque:

GAZETA DE LIMEIR{ LIMEIRA: informa sobre a conversa entre o deputado Murilo

Félix e Milton Persoli, diretor da Artesp, sobre possíveis melhorias em dois trechos da

Anhanguera,localizadas em Limeira. O trecho do km 134, a construção de uma passarela, e

no trecho km 131, uma implantação de acesso.

VEJA/ ABRIL/ SÃO PAULO: informa a atuação do Movimento Fretadores Pela

Liberdade, que pedem o fim da exigência do circuito fechado. O Movimento Fretadores Pela

Liberdade, que reúne pequenos e médios empresários do setor de transporte rodoviário cle

passageiros que atuam por rneio de plataformas digitais, será recebido hoje pela diretoria da

Artesp. Na pauta do encontro está o mesmo peclido que foi feito nesta terça,23, em Brasília
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a um grupo de parlamentares: o fim da exigência do chamado circuito fechado, que é a

obrigatoriedade de os fretadores transportarem na ida e na volta das viagens o ûresrno grupo

de passageiros. Sugestão: preparar nota sobre o resultado do encontro e divulgar na

imprensa na primeira hora.

25t02

45 notícias:

12 impressos

5 rádios

ITV
27 web
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Principais Assuntos: Comissão de Transportes e Comunicações aprova indicados a

diretorias da Artesp; Apesar da pandemia, Hidrovia Tietê-Paraná movimentou 2,1 mi de

toneladas em 2020; Três atendimentos por minutos nas rodovias paulistas; Embaixador e

cônsul-geral da Bélgica visitam o Porto de São Sebastião; Prefeitura de Sorocaba e DER

buscam duplicar Rodovia Emerenciano Prestes de Barros; Detran.SP realiza webinar para

discutir ações para vias mais seguras; Polícia Rodoviária, DER e ViaRondon realizam ação

conjunta para fiscalização de peso com balança estática.

Veículos em destaque:

nÁulO JOVEM PAN 620 AM/ SÃO PAULO: reportagem informa que o balanço de

atendimento da Artesp de 2020 foi de 3 por minuto. Relata exemplos como: trânsitos,

acidentes, panes de motores, animais na pistas entre outros.

REPORTER RECORD/ TV RECORD mostra a situação do transporte clandestino pelo

Brasil. Nos últimos 13 anos, mais de um milhão e oitocentos mil acidentes foram registrados

nas rodovias do país. As ocorrências com ônibus clandestinos são quatros vezes mais letais,

segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT. Sugestão: acompanhar

para intervenção caso necessite. Matéria irá ao ar esta noite.

JORNAL DA CIDADE/BAURU hidrovia Tietê-Paraná movimenta 2,7 mi de toneladas de

cargas em 2020. Entrevista com secretário e mostra que Estado está investindo em obras

para ampliar a participação da hidrovia no escoamento da produção nacional e promovendo

a integração de todos os meios de transporte, e contamos com um Plano Diretor para" a

Hidrovia Tietê-Paran â. Matéria positiva

NINE/ JUNDIAÍ: é informado que a Prefeitura de Sorocaba e a DER buscam duplicar a

Rodovia Emerenciano Prestes de Barros, para se ter mais segurança e fluidez no trafego da

via.

O JORNAL DA REGIÃO ONLINE/ ANDRADINA: jornal informa a ação conjunta da

Policia Rodoviária, DER e ViaRondon em fiscalizar o peso excessivo de cargas

para a segurança vtâria da região
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26102

51 notícias:

17 impressos

I rádio

3 TVs

30 web

Principais Assuntos: Governo mantém estudos para privatização da Ceagesp; Manutenção

na rodovia Raposo Tavares é concluída nesta semana; Projeto para extensão das marginais

na rodovia Castello Branco está em negociação; Mesmo com a pandemia, região de

Campinas recebeu mais de R$ 164 milhões em ISS do Programa de Concessão de Rodovias

Paulistas em 2020; Polícia Rodoviária, DER e ViaRondon realizam ação conjunta para

fiscalização de peso com balança estâtica; Rodovias concedidas de São Paulo registram
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cerca de três atendimentos por minuto ao longo de 2020; Audiências públicas no processo

decisório de infraestruturas de transportes; Reconstrução da praça do Rodoanel Sul será

retomada no sábado, dia 27; Doria decreta intervenção da polícia para dispersar

aglomerações e multas de até R$ 290 mil para quem desrespeitar toque de restrição;

ARTESP terá novos nomes para as diretorias de Investimentos e Assuntos Institucionais;

Promotor pede arquivamento de inquérito sobre suposta pressão por multas na Artesp.

Veículos em destaque:

FOLHA DE ALPHAVILLE/ SANTANA DE PARNAÍBA: notícia relataa conversa entre

o prefeito de Barueri e o vice-governador de São Paulo sobre as obras de extensão das

marginais na Rodovia Castello Branco, entre os kms 23 ao 32.

CARTÃO DE VISIT 
^lFi7lSÃO 

pnULO: matéria informa a quantia de atendimentos nas

rodovias do Estado de São Paulo, o balanço de 2020 mostra que foram mais 1.400.000

milhões de ocorrências, chegando a 4 mil atendimentos diários.

SEGS/SANTOS publica nota sobre 0 Governador João Doria ter indicado o engenheiro

João Lr"riz Lopes e o advogado Rodrigo Sarmento Barata, para ocuparem as diretorias de

Investimentos e Assuntos Institucionais da ARTESP - Agência de Transportes do E,stado de

São Paulo, respectivamente. Eles foram aprovaclos pela Cornissão de Transportes efft

sabatina realizada nesta quarta-feira (24), na Assembleia Legislativa. O mandato previsto é

de quatro anos.

ESTADÃO/SÃO PAULO traznotícia sobre arquivamento da investigação contra a Artesp

e o sell diretor Reonaldo Raiz Leandro, acusado de supostamente pressionar fiscais para

produzir mais multas contra empresas de ônibus intermunicipais. O protnotor André

Pascoal, responsável pelo caso, considerou que "a maior parte das denúrncias realizadas

envolvem direitos individuais ou interesses tipicamente trabalhistas" e que o tema não é de

interesse da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público - que investiga casos de

improbidade administrativa, sr"rspeita que até então recaía sobre Leandro. O pedido ainda

deve ser analisado pelo Conselho Superior do Ministério Púrblico para ser arquivado

dehnitivamente. Sugestão: monitorar porque deve crescer presença na nota

sobre as providencias da agencia em relação ao caso.
I
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27102

25 notícias:

11 impressos

2 TVs

12 web

Principais Assuntos: Acesso para bairros de área rural é fechado em trecho da Rodovia

Washington Luís; Entidades cobram o governador por segurança nas rodovias para os

ciclistas; Parte paulista da hidrovia Tietê-Paraná transporta 2,7 mi toneladas de cargas;

Toque de restrição de Doria: 4.214 veículos vistoriados e 10 locais autuados na capital na

primeira madrugada.

Veículos em destaque:

ACONTECE CUBATÃO¡ CUBATÃO: o portal mostra a entrega de uma carta das

organizações e movimentos dos ciclistas do Estado de São Paulo, para o Govemador João

Dória. Apresentam críticas e artigos afirmando que o poder público, perante eles, não estão

cumprindo regras referente ao artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro.

I
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UfÁnfO DO TRANSPORTE/ SÃO p¡.ULO: a notícia do portal informa o balanço da

primeira madrugada de restrição do governo de São Paulo, em questão de controlar o

movimento e aglomerações devido a pandemia.

28/02

22 noticias:

11 impressos

11 web

Principais Assuntos: Moradores da irea rural contestam ação; Sem radares, acidentes

aumentam; Porto de São Sebastláo valoriza a cultura regional com Rota Caiçara; Acidente

na Mogi-Bertioga deixa três feridos gravemente.

Veículos em destaque:

TODODIA/ AMERICANA/ CAMPINAS:a matéria aponta o aumento de acidentes no

trecho entre Piracicaba e Americana, da RodoviaLúz de Queiroz (SP-304). O aumento foi

de l5o/o após a retirada dos radares fixos nesse trecho da via.

O DIÁRIO DE MOGI/ MOGI DAS CRUZES: o portal informa um acidente que ocorreu

entre dois veículos, no km 74, na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga. A

partir de um dos automóveis invadiu a pista oposta, em um ponto onde é sinalizado a

proibição de ultrapassagem. As pessoas feridas foram rapidamente levadas até o hospital

mais próximo.
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Alerta: Falta de radares na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) faz com que aumente os

acidentes em alguns trechos da via.

3.4. - Experiência, capacidade de atendimento e habilidades dos profissionais da

licitante
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