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Com a iminência do aumento de casos da covid-l9, o Governo do Estado de São

Paulo optou por colocar a fase vermelha durante as festas de Natal e Ano Novo para conter a

disseminação do novo coronavírus. A ação visava principalmente conter as aglomerações no

comércio e durante as celebrações.

Junto ao início de202I, foram registrados o aumento de casos da covid-19 e os

primeiros regisfios de uma nova variante, mais contagiosa, vinda do Reino Unido. Assim, o

governo estadual optou por aumentar a quarentena até o diaT de fevereiro.

Com isso, o Plano São Paulo de retomada econômica foi aumentado e diminuído por

diversas vezes, com base no aumento ou diminuição dos casos e internações em UTI

(Unidade de Terapia Intensiva). Ainda foram criadas restrições durante o fim de semana, que

fechou totalmente o comércio, o que causou inúmeros protestos por parte dos setores.

Outra medida causou polêmica: a adogão por parte do governador João Doria (PSDB)

do "toque de restrição", euo resfinge a circulagão de pessoas entre às 20h e 5h em vezde

realizar um lockdown, que foi pedido pelo Centro de Contingência do Coronavírus no estado.

A justificativa oficial foi para conter festas e aglomerações durante o período da noite,

com um aumento da fiscalização por forças policiais e a vigilância sanitiiria.

O governo tentou por diversas formas encontrar um equilíbrio entre conter a

circulação de pessoas e consequentemente diminuir o número de casos e abrir o comércio e

consequentemente manter a economia aquecida.
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23 I 12 /2020 - QUARTA_FETRA

Número de matérias: 7

Web: T Impresso: 0 Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: Decisão do governo estadual de decretar a fase vermelha do plano São de retomada
econômica durante o Natal e o Ano Novo.

Link de referência:
https:i/bookl.boxnet.com.brA/isualizar/?b:226g954&n191599017&p:fg77&pmvc:1g60

Veículo: O Diário de Mogi

Jornalista: - Cidade: Mogidas Cruzes

Título: Pandemia e a política

Análise: O artigo considera inefetiva a medida do governo estadual de declarar a fase vermelha do
Plano são Paulo de retomada econômica para restringir a circulação de pessoas durante o Natal e o
Ano Novo. Principalmente por não colocar as vésperas das datas dentro da fase mais restritiva,
considerando mais como uma medida política do que científica.

Riscos à imagem: Critica a medida do governo estadual de adotar a fase mais restritiva durante o
Natal e Ano Novo.

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Sugestão de estratégia: Exemplificar ao veículo que a estratégia adotada pelo governo foi deliberada
junto de sanitaristas.
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23 / t2 /2020 - QUARTA_FIIRA

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarr?b:226gg54&,n=í,g3041462&p:Jg77&pmvc:ìg60

Veículo: São Paulo Zona Sul

Jornalista: - Cidade: São paulo

Título: Comércio fechará por seis dias

Análise: o governo estadual fechará o comércio por seis dias, três durante o Natal e três durante o
Ano Novo para conter a disseminação do novo coronavírus, com a fase vermelha do plano são paulo
de retomada econômica.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: Mostra a ação do governo estadual de restringir a circulação de pessoas durante as
festas de fim de ano

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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24 / t2 /2020 - QUINTA-FETRA

Número de matérias: 3

Web: 0Impresso: 3 Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: Decisão do governo estadual de decretar a fase vermelha do plano São de retomada
econômica durante o Natale o Ano Novo.

Link de referôncia:
hups://bookl.boxnet.com.brlVisualizaî/?b:2268854&n:3 g30 13326&p:3g77&pmvc:1g60

Veículo: A Comarca

Jornalista: - Cidade: Mogi Mirim

Título: Natal e Réveillon serão dentro da fase vermelha

Análise: O govemo estadual fechará o comércio por seis dias, três durante o Natal e três durante o
Ano Novo para conter a disseminação do novo coronavírus, com a fase vermelha do plano São paulo
de retomada econômica.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: Mostra a açáo do governo estadual de restringir a circulação de pessoas durante as
festas de fim de ano

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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2 4 / t2 /2020 - QUINTA-FEIRA

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b=2268854&,n1g3757097&p:Jg77&pmvc:1g60

Veículo: Jornal do Porto

Jornalista: - Cidade: Pofto Ferreira

Título: Governo de sP anunciou novas restrições para conter pandemia

Análise: O governo estadual fechará o comércio por seis dias, três durante o Natal e três durante o
Ano Novo para conter a disseminação do novo coronavírus, com a fase vermelha do plano São paulo
de retomada econômica.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: Mostra a açáo do govemo estadual de restringir a circulação de pessoas durante as
festas de fim de ano

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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25 / 12 /2020 - SEXTA.FEIRA

Número de matérias: I

Web: 1 Impresso: 0 Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: Decisão do governo estadual de decretar a fase vermelha do Plano São de retomada
econômica durante o Natal e o Ano Novo.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizar/?b=2268854&n:3883 76550&p:J877&pmvc:1g60

Veículo: ZoomZine

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: Atenção: novas restrições para conter pandemia começam hoje, dia de Natal

Análise: O governo estadual fechará o comércio por seis dias, três durante o Natal e três durante o
Ano Novo para conter a disseminação do novo coronavírus, com a fase vermelha do Plano São paulo
de retomada econômica.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: Mostra a ação do governo estadual de restringir a circulação de pessoas durante as
festas de fim de ano

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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26/12t2020 - SÁn¡.no

Número de matérias: I

Web: 0Impresso: 1 Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: A cidade de Atibaia não acatou ao fechamento do comércio pela fase vermelha do

Plano São Paulo de retomada econômica do governo estadual e deixou o comércio aberto com base

em um decreto municipal.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2268854&n:383019480&p:1377&pmvc:1860

Veículo: O Atibaiense

Jornalista: - Cidade: Atibaia

Título: Pandemia: Atibaia mantém comércio aberto no Natal e Ano Novo mesmo com fase vermelha

decretada pelo Estado

Análise: Mesmo com a determinação do governo estadual paru a implantação da fase vermelha do

Plano São Paulo de retomada econômica, que determina o fechamento do comércio, a cidade de

Atibaia não acatou, com base em um decreto municipal e permaneceu com as lojas abertas.

Riscos à imagem: O não acatamento da Prefeitura de Atibaia a fase vermelha do Plano São Paulo de

retomada econômica deixando o comércio aberto com base em um decreto municipal.

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Sugestão de estratégia: O governo estadual deveria explicar as determinações do Plano São Paulo de

retomada econômica e o acatamento dos municípios.
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3t /t2/2020 - QUTNTA-FETRA

Número de matérias: I

Web: I Impresso: 0 Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: O governo estadual prorïoga a quarenten a até 7 de fevereiro para conter a
disseminação do novo coronavírus.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizar/?b:2268854&ni82g32964&p:3g77&pmvc:1g60

Veículo: Valor Econômico

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: SP prorroga quarentena até 7 de fevereiro; fase vermelha é retomada nesta sexta

Análise: O governo estadual prorrogou a quarenten a até o dia 7 de fevereiro para conter a
disseminação do novo coronavírus. A fase vermelha do Plano São Paulo de retomada econômica que
retorna durante o Ano Novo.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Pontos positivos: O governo estadual para conter a disseminação do novo coronavírus, prorrogou a
quarentena até 7 de fevereiro e irá retornar com a fase vermelha do Plano São paulo de retomada
econômica no Ano Novo.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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Número de matérias: I

Web: 0Impresso: I Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: O govemador de São Paulo, João Doria (PSDB), estendeu a quarentena até o diaT
de fevereiro.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2268854&n:382705127&p:J877&pmvc=1860

Veículo: Jornal da Cidade

Jornalista: - Cidade: Bauru

Título: Doria estende quarentena até fevereiro

Análise: O governo estadual prorrogou a quarentena até a dia 7 de fevereiro para conter a

disseminação do novo coronavírus. A fase vermelha do Plano São Paulo de retomada econômica que

retorna durante o Ano Novo.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: O governo estadual para conter a disseminação do novo coronavírus, prorrogou a

quarentena até 7 de fevereiro e irá retornar com a fase vermelha do Plano São Paulo de retomada

econômica no Ano Novo.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados
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02/0U2021- sÁn¿.no

Número de matérias: 2

Web: I Impresso: I Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: Possível revisão das fases do Plano São Paulo de retomada econômica após protestos

de setores do comércio e o fim da fase vermelha adotada durante o Ano Novo.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2268854&n190828928&p:3 877&pmvc:1860

Veículo: Jornal de Piracicaba

Jornalista: - Cidade: Piracicaba

Título: Estado deve anunciar amanhã revisão das medidas restritivas

Análise: Após protestos de setores do comércio, o governo estadual decide o recrudescimento das

medidas de combate ao coronavírus e os passos para uma possível reabertura.

Riscos à imagem: Uma possível omissão do governo estadual frente a situação do fechamento do

comércio.

Pontos positivos: A ação do governo em discutir a reabertura do comércio após pedidos dos setores.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brAy'isualizar l7b:2268854&.n:382859739&p:f977&pmvc:1860

Veículo: O Diário de Mogi

Jornalista: - Cidade: Mogi das Cruzes

Título: Apesar de fase vermelha, lojas estão abertas no Centro de Mogi das Cruzes

AnáIise: Mesmo com a fase vermelha do Plano São Paulo de retomada econômica adotada durante o
Ano Novo, lojas de Mogi das Cruzes estavam em pleno funcionamento, respeitando as medidas de
para conter a disseminação do coronavírus.

Riscos à imagem: O desrespeito das medidas do Plano São Paulo de retomada econômica e a falta de
fiscalização.

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Sugestão de estratégia: O governo estadual deveria informar as medidas de fiscalização durante a
fase vermelha do Plano São Paulo de retomada econômica.
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03/01/2021- DoMrNGo

Número de matérias: 3

Web: I Impresso: 2 Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: Retorno das atividades comerciais após a fase vermelha do Plano São Paulo de

retomada econômica aplicada durante o Ano Novo.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizail?b:2268854&n:382829195&p:3877&pmvc=1860

Veículo: O Imparcial

Jornalista: - Cidade: Presidente Prudente

Título: Comércio na fase vermelha: como fica a política de troca?

Análise: A reportagem visa explicar como fica a troca de presentes vendidos pelo comércio por causa

do fechamento estabelecido pela fase vermelha do Plano São Paulo de retomada econômica para

conter a disseminação do novo coronavírus.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2268854&n1828991 l6&p:3877&pmvc:1860

Veículo : Gazeta de Limeira

Jornalista: - Cidade: Limeira

Título: Comércio está autorizado a abrir amanhã

Análise: Com o fim da fase vermelha do Plano São Paulo de retomada econômica, o comércio na

cidade de Limeira e em todo estado poderão reabrir seguindo os protocolos estabelecidos para conter a

disseminação do novo coronavírus.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: O retorno do comércio seguindo as regras sanitárias para evitar a contaminação da
população pelo novo coronavírus.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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04 lOI I2O2I - SEGUNDA-FEIRA

Número de matérias: 4

Web: 2Impresso: 2 Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: Retorno das atividades comerciais após o fim da fase vermelha do plano São paulo
de retomada econômica que foi adotada durante o Ano Novo em todo estado.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?bi26\B54&n:38302464g&p:1g77&pmvc:1g60

Veículo: CNN Brasil

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: São Paulo volta à fase amarela nesta segunda-feira (4); veja o que muda

Análise: Com o fim da fase vetmelha do Plano São Paulo de retomada econômica, o comércio em
todo estado poderá reabrir seguindo os protocolos estabelecidos para conter a disseminação do novo
coronavírus.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: O retorno do comércio no estado seguindo os protocolos de segurança contra a
dissem inação do coronavírus.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2268854&n:3 83036832&p:3 877&pmvc:1860

Veículo: A Cidade ON

Jornalista: - Cidade: Campinas

Título: Campinas volta hoje para a fase amarela; reveja regras

AnáIise: Com o fim da fase vermelha do Plano São Paulo de retomada econômica, o comércio na

cidade de Campinas e em todo estado poderão reabrir seguindo os protocolos estabelecidos para

conter a disseminação do novo coronavírus.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: O retorno do comércio seguindo as regras sanitárias para evitar a contaminação da

população pelo novo coronavírus.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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05|01n02l - TERÇA-FETRA

Número de matérias: 4

Web: 0 Impresso: 1 Rádio: I TYz 2

Resumo do dia: Avanço dos casos de covid-19 no Grande ABC e o registro da variante do

coronavírus registrada primeiro no Reino Unido em São Paulo.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2268854&n=383245777 &p:3877&pmvc:1860

Veículo: Diário do Grande ABC

Jornalista: - Cidade: Santo André

Título: O coronavírus avança

Análise: Quando o Grande ABC supera amarcade 100 mil casos da covid-19, o governo estadual faz

o recrudescimento do Plano São Paulo de retomada econômica, assim abrindo o comércio e colocando

mais pessoas nas ruas.

Riscos à imagem: Não ter o fechamento de atividades em um relativo aumento de casos da covid-l9.

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Sugestão de estratégia: O governo deveria exemplificar melhor as ações tomadas para conter a

dissem inação do coronavírus.
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05/Mn02t - TERÇA-FETRA

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2268854&n=383269585&p:3 877&pmvc:1860

Veículo: CBN

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: Nova variante do coronavírus confirmada em São Paulo

Análise: Foram confirmadas em Säo Paulo dois casos da variante da covid-19 identificada primeiro
Reino Unido. Apesar disso, o estado afirma que apresentou queda no número de novos infectados.

Riscos à imagem: A chegada de uma nova variante da covid-19 ao estado.

Pontos positivos: A queda de números totais de novos infectados.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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07 /01 /2021 - QUINTA-FETRA

Número de matérias: I

Web: 0Impresso: I Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: Promessa do governador João Doria em vacinar toda a população de São Paulo ainda
em2021.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2268854&n=383725920&p:3877&pmvc:1860

Veículo: O Estado de S. Paulo

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: Doria diz que vai vacinar todo o Estado em202l

Análise: Sem detalhar bem o plano, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prometeu

vacinar toda a população do estado, acima de l8 anos, ainda em 2021.

Riscos à imagem: Apresentar a proposta sem detalhamento do plano de vacinação.

Pontos positivos: A vacinação de toda a população ainda em 2021.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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O8/OI /202I - SEXTA.FEIRA

Número de matérias: 7

Web: 5 Impresso: 0 Rádio: I TV: 1

Resumo do dia: Atualização do Plano são paulo de retomada econômica.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2268854&n1$4l6gg47&p:3g77&pmvc:1g60

Veículo: 24 BRASIL

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: Avanço do coronavírus I Com alta dacovid em São Paulo, capital mantém fase amarela; 3
regiões regridem

AnáIise: Três regiões regrediram para a fase laranja do Plano São Paulo de retomada econômica.
Marília, Sorocaba e Registro juntam-se à de Presidente Prudente, que subiu da fase vermelha, paru a
laranja. As outras perrnanecem na fase amarela.

Ricos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: A alteração do Plano São Paulo de retomada econômica conforme a realidade das
regiões.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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09/01t2021 - QUTNTA-FETRA

Número de matérias: 3

Web: 0Impresso: 2 Rádio: 0 TV: 1

Resumo do dia: Atualização de fases do Plano São Paulo de retomada econômica.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b:2268854&n:384348272&p:J877&pmvc:1g60

Veículo: Jornal de Jundiaí

Jornalista: - Cidade: Jundiaí

Título: Jundiaí perrnanece na Fase Amarela do Plano São Paulo

Análise: A cidade de Jundiaí perrnaneceu na fase amarela do Plano São Paulo de retomada econômica
pela estabilização nos números de ocupações de leitos.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Pontos positivos: A permanência da região de Jundiaí na fase amarela do Plano São Paulo de
retomada econômica.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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Link de referência:
https://bookl .boxnet.com .brNisualizarl?b:22688545.n184368295&p:3977 *pmvc:1860

Veículo: TV Globo

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: Mudanças no Plano São Paulo

Análise: Mesmo com o aumento de casos de covid-l9 no estado de São Paulo, mais especificamente
na capital, o governo estadual colocou a região metropolitana na fase amarela, menos restritiva.

Riscos à imagem: Abrandar o Plano São Paulo de retomada na região metropolitana mesmo com alta
de casos.

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Sugestão de estratégia: Apresentar os argumentos do governo estadual que confirmaram o

recrudescimento da região para a fase amarela.
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Número de matérias: I

Web: I Impresso: 0 Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: Critica as ações do Plano São Paulo de retomada econômica

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2268854&n:384678463&p:J877&pmvc:1860

Veículo: GCN

Jornalista: - Cidade: Franca

Título: Protocolos inúteis

Análise: O referido artigo afirma que as cores do Plano São Paulo de retomada econômica não
refletem em nada napriúica, onde cada pessoa acabafazendo o que quer e como quer, independente
das medidas aplicadas.

Riscos à imagem: O entendimento de que as medidas de contenção da disseminação do coronavírus
são inefetivas.

Pontos positivos: Não há pontos positivos.

Sugestão de estratégia: O govemo deveria exemplifìcar os benefícios das medidas de controle do
coronavírus.
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Número de matériasz 22

\ileb: 14 Impresso: I Rádio: 2TYz 5

Resumo do dia: Nova atualização do Plano são paulo de retomada econômica.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2268854&n:3 85981750&p:3 877&pmvc:1g60

Veículo: UOL

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: Oito regiões regridem de fase em Sp; capital segue na amarela

Análise: Araçatuba, Bauru, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio preto e Taubaté
passam da amarela paru alaranja, enquanto Marília entra na fase vermelha do Plano São paulo de
retomada econômica.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: A regressão do Plano São Paulo de retomada econômica em cidades que
necessitem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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Número de matérias: I

Web: T Impresso: 5 Rádio: 3 TV: 0

Resumo do dia: Nova atualizaçäo do Plano São Paulo de retomada econômica

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2268854&n:3861 70430&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Cruzeiro do Sul

Jornalista: - Cidade: Sorocaba

Título: Oito regiões regridem de fase no Plano São Paulo

Análise: Araçatuba, Bauru, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Taubaté

passam da amarela parù alaranja, enquanto Marília entra na fase vermelha do Plano São Paulo de

retomada econômica.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Pontos positivos: A regressão do Plano São Paulo de retomada econômica em cidades que

necessitem.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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2t /0tt2021 - QUINTA-FtrrRA

Número de matérias: I

Web: 5Impresso: I Rádio: 1 TV: I

Resumo do dia: Planejamento do govemo estadual em colocar o estado na fase vermelha do Plano
São Paulo de retomada econômica durante o fim de semana.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizar/?b:2268854&,n187675927&.p:3877&pmvc:1860

Veículo: UOL

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: Governo de SP planeja colocar estado em fase vermelha aos finais de semana

Análise: O governo estadual planeja colocar todo o estado na fase vermelha do Plano São Paulo de

retomada econômica durante os finais de semana para conter a disseminação do coronavírus.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: A ação do governo estadual para conter a disseminação do coronavírus.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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22/Un02t - SEXTA-Ff,rRA

Número de matérias: 53

\ileb:41 Impresso: I Rádio: 6 TV: 5

Resumo do dia: Nova atualização do Plano São Paulo de retomada econômica

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2268854&n:387908963&p=l877&pmvc:1860

Veículo: UOL

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: Plano São Paulo: seis regiões vão para a fase vermelha; capital vai para fase laranja

Análise: A Grande São Paulo passou da fase amarela para a lararya e outras seis regiões foram para a

fase vermelha do Plano São Paulo de retomada econômica.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem

Pontos positivos: A ação do governo estadual em aumentar as ações contra a disseminação do

coronavírus.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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23t01t2021- sÁntno

Número de matérias: 37

Web: 16Impresso: l7 Rádio: I TV:3

Resumo do dia: Atualização do Plano São Paulo de retomada econômica

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b=2268854&n:388113082&p=J877&pmvc:1860

Veículo: CNN BRASIL

Jornalista: - Cidade:

Título: sP: Decreto que endurece quarentena nos finais de semana é publicado

Análise: O governo estadual coloca todo o estado na fase vermelha do Plano São Paulo de retomada
econômica durante os finais de semana para conter a disseminação do coronavírus.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: A ação do govemo estadual para conter a disseminação do coronavírus.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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24/Un02l - DOMTNGO

Número de matérias: 7

Web: 6Impresso: 0 Rádio: 1 TV: 0

Resumo do dia: Cidades que não aderiram ou ainda estão cogitando aderir às novas medidas do Plano

São Paulod e retomada econômica

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b:2268854&n:3 88826835&p:3877&pmvc:1860

Veículo: Costa Norte

Jornalista: - Cidade: Bertioga

Título: Na Baixada Santista, SP, só Praia Grande e Mongaguá não confirmaram adesão à fase laranja-

vermelha

Análise: As prefeituras de Mongaguâe Praia Grande ainda não informaram se vão aderir as novas

medidas do Plano São Paulo de retomada econômica, que intercala as fases vermelha e laranja na

região.

Riscos à imagem: As prefeituras municipais que não adotaram as medidas do governo estadual.

Pontos positivos: Não há pontos positivos

Sugestão de estratégia: O governo estadual deveria deixar claro se as prefeituras devem ou não aderir

ao Plano São Paulo de retomada econômica.
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Número de matérias: 38

Web: l4Impresso: 6 Rádio: 0 TV: I

Resumo do dia: Medidas de restrição do Plano São Paulo de retomada econômica.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2268854&n:388538375&p:J877&pmvc:1860

Veículo: RD Repórter Diário

Jornalista: - Cidade: Santo André

TÍtulo: Secretária diz que restrições evitam colapso da saúde que abateria SP em 4 semanas

Análise: A secretária de Desenvolvimento Econômico do estado, Patrícia Ellen, afirmou que o

recrudescimento do Plano São Paulo de retomada econômica irá evitar o colapso do sistema de saúde

do estado.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: Mostra a estratégia do governo estadual para conter o colapso do sistema de saúde.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos
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25 I OI /202I - SEGUNDA-FEIRA

Link de referência:
https:/ibookl.boxnet.com.brAy'isualizar l?b:2268854&n:388447125&p:3977&pmvc:1860

Veículo: Mundo N

Jornalista: - Cidade: Araçariguama

Título: Regras da fase vermelha passam a valer; apenas Araçariguama tem comércio aberto na região

Análise: As regras da fase vermelha do Plano São Paulo de retomada econômica passaram a valer na

região de Sorocaba. Apenas a cidade de Araçariguama permanece com o comércio aberto.

Riscos à imagem: Uma cidade da região não obedecer as medidas de restrição.

Pontos positivos: Mostra a estratégia do govemo estadual para conter o colapso do sistema de saúde

na região de Sorocaba.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos
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29/MNO2I - SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 2

Web: 2Impresso: 0 Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia:

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brlVisualizarl?b=2268854&n:389945847 &p:3877&pmvc:1860

Veículo: UOL

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: SP: Com melhora nos índices, 2 regiões avançam de fase; R. Preto regride

Análise: A nova atualizaçäo do Plano São Paulo de retomada econômica colocou a região de
Sorocaba e Presidente Prudente na fase laranja e colocou Ribeirão Preto na fase vermelha.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: A atualização das fases do Plano São Paulo de retomada econômica conforme a
evolução de ocupação de leitos de UTL

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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Número de matérias: I

Web: I Impresso: 0 Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: O Tribunal de Justiça de São Paulo obriga a cidade de Bauru a cumprir as medidas
do Plano São Paulo de retomada econômica.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizar l?b:2268854&n190120848&p:1977&pmvc:1860

Veículo: Band

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: TJ-SP concede liminar que obriga Bauru a fechar o comércio e seguir o Plano São Paulo

Análise: O Tribunal de Justiga de São Paulo derrubou parte de um decreto municipal que flexibilizava
medidas de resffição da cidade de Bauru que está na fase vermelha do Plano São Paulo de retomada
econômica.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: O Tribunal de Justiça de São Paulo obriga a cidade de Bauru a cumprir as medidas
do Plano São Paulo de retomada econômica.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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02rc2n021- TERçA-FETRA

Número de matérias: 24

Web: l3 Impresso:3 Rádio: 4TY¿ 4

Resumo do dia: Recrudescimento das medidas restritivas do Plano São Paulo de retomada

econômica.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b=2268854&.n:390793080&p:3 877&pmvc:1860

Veículo: Folha de S.Paulo

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: Doria sinaliza que vai suspender fechamento de restaurantes em SP

Análise: Após protestos de setores do comércio, o governador João Doria (PSDB), anunciou que vai
recuar nas medidas de controle da pandemia, citando a queda no número de internações pela covid-19

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: A queda no número de internações e a volta do comércio.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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Número de matérias: 6l

Web: 5S lmpresso:3 Rádio: 0 TV: 0

Resumo do dia: Recrudescimento das restrições do cornércio e apoio do govemo estadual ao setor.

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2268854&n191337920&p:3877&pmvc:1860

Veículo: InfoMoney

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: Plano São Paulo: governo estadual revogará Fase Vermelha durante noiteso finais de semana e

feriados a partir de sábado (6)

Análise: Após protestos de setores do comércio, o governador João Doria (PSDB), anunciou que vai
recuar nas medidas de controle da pandemia, citando a queda no número de internações pela covid-19.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: A queda no número de internações e a volta do comércio.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.brA/isualizarl?b:2268854&n:391332644&p:3877&pmvc:1860

Veículo: UOL

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: Governo de SP anuncia pacote de ajuda ao comércio

Análise: O governador João Doria (PSDB) anunciou o recrudescimento das restrições ao comércio e
um pacote de apoio aos setores de turismo e serviços com um aporte de R$ 125 milhões em crédito
pelo Banco do Povo e o Banco Desenvolve SP, além da suspensão de dívidas e parcelamento de
contas.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: O recrudescimento das restrições ao comércio e um pacote de apoio aos setores de
comércio, turismo e serviços.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados
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24 /02 /2021 - QUARTA-F ETRA

Número de matérias: 29

Web: l6Impresso:2 Rádio: 3 TV: 8

Resumo do dia:

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2268854&n197213534&p:f877&pmvc:1860

Veículo: UOL

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: Doria negou pedido do comitê por lockdown e optou por'toque de restrição'

Análise: O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), negou o pedido de lockdown feito pelo
Centro de Contingência do Coronavírus e preferiu adotar um toque de restrição, que delimita o
número de pessoas nas ruas entre 20h e 5h.

Riscos à imagem: A negação de realizar um lockdownparaconter a disseminação do coronavírus.

Pontos positivos: O toque de restrição durante o período noturno.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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24/02 n02l - QUARTA-FEIRA

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizarl?b:2268854&.n:397263369&p:3877&pmvc:1860

Veículo: A Cidade ON

Jornalista: - Cidade: Ribeirão preto

Título: Restrição notuma mira aglomerações e festas clandestinas

Análise: O toque de restrição adotado pelo governo estadualentre às 20h e 5h tem como objetivo
restringir festas clandestinas e aglomerações, com maiores fiscalizações.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: Maior fiscalização durante a noite evitando festas clandestinas e aglomerações.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram atingidos.
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26 t02 t202t - SEXTA-FEIRA

Número de matérias: 39

Web: 30Impresso:2 Rádio: I TV: 6

Resumo do dia:

Link de referência:
https://bookl.boxnet.com.br/Visualizar/?b:2268854&n=398077173&p:J877&pmvc:1860

Veículo: UOL

Jornalista: - Cidade: São Paulo

Título: Com recorde de intemações, Centro de Contingência cogita fase mais restritiva

Análise: Com aumento nos óbitos, casos e internações por covid-19, especialmente em UTI, o Centro
de Contingência do Coronavírus estuda criar uma fase mais restritiva que a vermelha no Plano São

Paulo de retomada econômica.

Riscos à imagem: Não há riscos à imagem.

Pontos positivos: Um aumento de restrição para conter a disseminação da doença.

Sugestão de estratégia: Os objetivos foram alcançados.
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