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QUESITO 1 _ PROPOSTA PARA O TEMA DO EXERCÍCIO CRIATIVO

Subquesito I - Raciocínio Básico

A sociedade da informação e as tecnologias que dela emergem vêm provocando mudanças

profundas no cotidiano da população. A Internet se transformou em um meio de comunicação

que penneia todas as áreas e expressões. Hoje, é por meio da chamada "cultura da

virtualidade real"l, construída apartir de processos de comunicação virtuais, mas com base na

realidade, que vivemos, trabalhamos, nos informamos, consumimos, dialogamos e utilizamos

serviços públicos. Vivemos aBra da Informação, que pode ser compreendida como um novo

padrão de comunicação orientado à operação simultânea de cinco processos: integração,

interatividade, hipermídia, imersão e narratividade2.

Nesse contexto, a administração pública busca atender o cidadão com a implementação do

governo eletrônico, que utiliza as Tecnologias da Informagão e Comunicação (TIC) para

melhorar os serviços públicos. São seus princípios fundamentais3: 1) construção dos serviços

em torno das escolhas dos cidadãos; 2) maior acessibilidade ao govemo e seus serviços; 3)

inclusão das populações desfavorecidas pelas formas tradicionais de governo; e 4)

arnpliarlaperfeiçoar/aprofundar a utilizagão da informação. Assim como o comércio

eletrônico está centrado no cliente, o governo eletrônico deve estar focado no cidadão,

oferecendo serviços cadavezmais transparentes, eficientes e próximos de quem os utiliza.

Em um processo de evolução tecnológica seguindo seu curso natural, o investimento em

melhorias nos servigos de governo eletrônico jâ apareceria como prioridade em qualquer

administração pública. Entretanto, a pandemia de Covid-19 impôs a adoção de distanciamento

social, abrangendo agentes privados e públicos, e aumentou subitamente a necessidade de

atendimento virtual. No estado de São Paulo, o decreto no 64.881, de22 de março de2020,

chamado de Decreto de Quarentena, suspendeu ou reduziu o atendimento presencial em

servigos de diversas naturezas, com o objetivo de reduzir a circulação de pessoas. Diante

desse cenário, órgãos governamentais que atendem diariamente milhares de pessoas saíram na

t CASTELLS, Manuel. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de
Janeiro: Zahar, 2003, p. 167 .
2Idem, p. 165.
3 LEMOS, André. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia / André Lemos e pierre Levy. São
Paulo: Paulus,20l0, p. 139.
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frente. No governo paulista, o Poupatempo Digital, por exemplo, é um hub de atendimento

com mais de 60 serviços digitais. Concentra demandas para órgãos como Detran.SP,

Secretaria de Segurança Pública, Sabesp e CDHU. Durante a pandemia, no período de um

ano, foram contabilizados mais de 10,5 milhões de atendimentos pelo aplicativoa. Entre os

dados que demonstram como a Internet ganhou ainda mais relevância nos serviços públicos

durante a pandemia, destaca-se um estudos apontando que 72Yo dos internautas procuraram

serviços públicos durante a crise sanitária - em 2019, eram apenas 40%o.

As medidas de isolamento social para conter a disseminação do SARS-CoV-2 jogaram luz em

mudanças no perfil da criminalidade. No estado de São Paulo, houve quedas nos crimes

contra o patrimônio, porém aumentaram os casos de violência doméstica: somente no mês de

março de 2020, os pedidos de medida protetiva e de prisões em flagrantes subiram,

respectivamerrte, 29Vo e 5lYo6. Esses números vão ao encontro do relatório divulgado pela

ONU Mulheres, que alertou a respeito do aumento da violência doméstica no mundo: as

chamadas para canais telefônicos chegaram a aumentar cinco vezes em alguns países. O

mesmo documento informa que menos de 40% das vítimas de violência buscam algum tipo de

ajuda, muitas vezes porque não sabem quem procurarT.

Diante desse cenário, a Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo se torna

uma plataforma de importância vital para combater os mais diversos tipos de crimes. Criada

no ano de 2000 para viabilizar o Boletim de Ocorrência Eletrônico, a plataforma, vinculada ao

Centro de Comunicações da Polícia Civil e subordinada ao Departamento de Inteligência da

Polícia Civil, permitia, inicialmente, somente o registro de furtos (inclusive de veículos),

extravio e furto de documentos, desaparecimento e encontro de pessoas e crimes contra a

honra. A partir de 2013, os roubos de objetos e veículos e maus-tratos contra animais também

entraram no rol da Delegacia Eletrônica. A pandemia acelerou a inclusão de novos registros:

em abril de 2020, passou a ser possível fazer boletins de ameaças, estelionato, roubo ou furto

a estabelecimentos comerciais, cargas e residências, crimes contra o consumidor e casos de

violência doméstica e familiar, incluindo solicitação de medidas protetivas; já em agosto de

a Disponlvel em https://bit.ly/3r0NTql. Último acesso em 22 de novembro de202l
5 Painel TIC-COVID-19 realizado pelo Cetic.br e NIC.br. Disponível em https ://cetic.br/ptlnoticia/painel-tic-

pandemia/. acesso em22 de novembro de202l.
6

acesso em 22 de novembro de 2021

meninas-e-mulheres/.

{
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acesso em22 de novembro de202l
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2020, foi lançada a Delegacia da Diversidade Online, que registra todas as ocorrências de

intolerância ou preconceito por diversidade sexual e de gênero8. Atualmente, é possível

registrar 13 tipos de delitos, 24horaspor dia.

O balanço da Delegacia Eletrônica é positivo: segundo a Secretaria de Segurança Pública,

houve um aumento de 40Yo no registro de boletins pela Internet desde o início da pandemia.

No período de um ano, I5%o das ocorrências por crimes de violência doméstica e familiar

contra mulheres foram feitos on-line. Somente na região de Campinas, os boletins eletrônicos

cresceram 47,9yo em 2020. "Facilita para a vítima, que não precisa se deslocar e pode

registrar mais rapidamente, e facilita para os policiais, que, com menor demanda na delegacia,

reforçam o trabalho de investigação", afirmou o delegado José Henrique Ventura, diretor

titular do Deinter-2, durante entrevistae.

Tais recursos têm ajudado a combater a subnotificação de crimes, um dos principais entraves

no policiamento e na investigação. Afinal, se não há registro da ocorrência, além de ficar

prejudicada a apuração do delito, é impossível mapear adequadamente onde, quando e como

acontecem os crimes, fatores esses essenciais no planejamento de ações preventivas e na

formulação de políticas públicas na étrea de segurança. Para a criminalidade não ser

mascarada, essa colaboração entre a sociedade civil e o poder público é fundamental.

Dessa forma, comunicar os benefícios e as facilidades que a Delegacia Eletrônica oferece ao

cidadão, reforçando que a polícia está sempre ao alcance de todos, sem necessidade de

deslocamentos, deve ser um exercício cotidiano: não basta fornecer a ferramenta, é preciso

reforçar sua disponibilidade e todas as suas funções. É dever do Estado, por meio da

Coordenadoria de Imprensa da Unidade de Comunicação do SICOM - Sistema de

Comunicação do Estado de São Paulo, a criação dessa ponte entre a Polícia e o cidadão. A
digitalização dos serviços públicos é um caminho sem volta - e os dados são insumos

essenciais para o estado de São Paulo avangar ainda mais em suas políticas de segurança e

reduzir a criminalidade.

\
8

crimes-de-intolerancia/. acesso em 22/11/2021

4Tpercent-na-re giao-de-campinas-durante-a-pandemia. ghtml.

9
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SUBQUESITO 2 - Plano de Ação: Estratégia de relacionamento com a mídia

O Raciocínio Básico mostrou que a Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São

Paulo é uma ferramenta fundamental para combater a criminalidade. Nos últimos anos,

passou por evoluções que facilitam o registro de ocorrências e ajudam a combater a

subnotificação, um dos principais entraves no policiamento e na investigação. Implementar

agões que reforcem o compromisso do govemo paulista com os cidadãos deve ser um objetivo

perseguido permanentemente. Tais iniciativas irão reforçar o vínculo e gerar uma relação de

confiança entre a população e a polícia. Devem, ainda, mostrar o quanto o Estado se preocupa

em oferecer serviços acessíveis e eficientes, que facilitam o cotidiano das pessoas, evitam o

deslocamento desnecessário e reduzem a burocracia.

São Paulo ocupa uma posição de vanguarda em governo eletrônico: as primeiras ações na ërea

se deram por volta de 1995, com o governo iniciando a implantação efetiva de serviços

digitais voltados ao cidadão a partir de 200010. O Boletim de Ocorrência Eletrônico veio

pouco depois, em 2002. Pesquisall realizada em 2020 pelo Banco de Interamericano de

Desenvolvimento (BID), em parceria com o Grupo de Transformação Digital dos Estados e

DF (GTD.GOV), evidencia o protagonismo paulista na área: São Paulo se destaca, entre

outros fatores, pela integração de canais de atendimento ao cidadão, por produzir indicadores

de satisfação cidadã e por sugerir em seus portais, de forma proativa, serviços de acordo com

os perfis dos usuários.

Além de facilitar o registro de ocorrências de diversas naturezas (com exceção de estupro,

latrocínio e homicídio), a Delegacia Eletrônica representa economia aos cofres públicos: nos

oito primeiros anos do serviço, o Estado economizou R$ 3 1.043.605,8 4t2. Em 2013, 45yo das

notificações de delitosl3 eram feitas pela internet.

r0 http://www.cest.poli.usp.brlwp-contenVuploads/2017l02lArtigo-Govemo_Eletronico_-24-10-l6.pdf. último
acesso em24/ll/2021.
ll

acesso em24/ll/2021
t2 http://www.cest.poli.usp.br/wp-contenVuploads/2017l02lArtigo-Govemo-Eletronico_-24-10-l6.pdf. último
acesso em 24/ll/2021.
t3 https://www.coniur.com.br/2013-set-01/boletins-eletronicos-equivalem-45-registros-oconencias-sp. úttimo
acesso em24/ll/2021.
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O presente Plano de Comunicação tem como principal público-alvo a população residente no

estado de São Paulo e que eventualmente possa necessitar dos serviços oferecidos pela

Delegacia Eletrônica. Para tanto, ela precisa saber: 1) quais são os serviços oferecidos; 2) que

o registro de ocorrências é importante para a elaboração das políticas de segurança do estado;

3) que o ambiente virtual é seguro para registro; e 4) que não se trata apenas de uma

comodidade que gera um protocolo, pois por trás da tela há policiais que analisam, avaliam e

investigam os delitos registrados. Para isso, a SSP-SP precisa ocupar espaços midiáticos que

são acompanhados pelos mais diversos perfis (ovens, adultos e idosos), mostrando-se

acessível, tecnológica, acolhedora, protetora e humana.

Os objetivos centrais deste Plano são:

i) informar a população de São Paulo sobre todas as possibilidades de registros de

ocorrências que podem ser feitas da Delegacia Eletrônica, com ênfase naquelas inseridas mais

recentemente;

ii) conscientizar apopulação sobre a importância do registro das ocorrências;

iii) posicionar a Delegacia Eletrônica como parte da bem-sucedida implantação do governo

eletrônico no estado de São Paulo, que gera eficiência e economia.

Quatro eixos estratégicos serão adotados:

1) foco total no cidadão, com ênfase no jornalismo de utilidade púbtica (que visa fornecer,

de maneira simples e objetiva, os serviços disponíveis na Delegacia Eletrônica) e no

jornalismo de soluções (para mostrar como a Polícia Civil consegue proteger a sociedade, de

maneira mais efetiva, apartir dos registros eletrônicos);

2) cultura orientada a dados (data-driven),baseadana divulgação ostensiva das ocorrências

eletrônicas (quantidade, características, região etc) e nas medidas de segurança pública

adotadas a partir delas;

3) storytelling, a narrativa policial a partir de uma perspectiva humana, dos policiais aos

cidadãos que tiveram desfechos favoráveis apartir do Bo eletrônico;

4) ampliação do diálogo com públicos específicos e que podem fortalecer a divulgação da

importância da Delegacia Eletrônica para os cidadãos, a saber: organizações não-

governamentais, instituições públicas, associações de classe e influenciadores.

A tabela a seguir mostra como cada um desses eixos serão trabalhados e quais são os

resultados esperados apafür das ações, que serão detalhadas no próximo subquesito:

-r 5
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Eixos
estratégicos Foco no cidadão Dûta-driven Stqrytellitrg

Antplinçrìo
tlo diilogo

\

Etrtendendo
o p¡oblema

Resultsdos
esperados

Os objetivos e eixos estratégicos se unem na ideia-força róDelegacia eletrônica: o melhor

caminho para a sua segurança". Independente do canal escolhido pelo cidadão, a força

policial do estado de São Paulo está ao lado de quem precisa, 24 horas por dia. No

atendimento presencial ou virtual, dentro de casa ou na rua, acessando pelo celular ou pelo

computador, não importa o percurso escolhido: na outra ponta, sempre vai ter um policial

atento às necessidades de cada pessoa. Este conceito irá nortear as ações de comuni cação a

respeito da Delegacia Eletrônica que venham a ser realizadas pelo Sistema de Comunicação

do Estado de São Paulo (SICOM) no campo funcional da Secretaria de Seguranga pública.

Todas as ações previstas serão desenvolvidas apartir das seguintes mensagens-chave:

1- A Delegacia Eletrônica é importante aliada no combate à subnotificação. A falta de dados

pode mascarar a situagão da criminalidade e prejudicar especialmente aqueles que estão mais

vulneráveis, como mulheres vítimas de violência doméstica e população LGBTQI+.

2- Apandemia de Covid-l9 acelerou o processo de transformação da Delegacia Eletrônica,

que passou a registrar casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive

solicitação de medidas protetivas, ocorrências de intolerância e preconceito por diversidade

sexual e de gênero, ameaça, estelionato, roubo ou furto à residência, roubo ou furto de carga,
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crimes contra o consumidor, entre outros. Em um ano, São Paulo registrou 24 mil boletins

online por violência doméstica.

3- Registrar uma ocorrência na Delegacia Eletrônica é fácil, prático e rápido. O registro pode

ser feito 24horas por dia e é homologado por um policial. O documento que chega por e-mail

é um documento oficial, com o mesmo valor do Boletim feito em uma delegacia fîsica.

4- A Delegacia Eletrônica libera o agente policial lotado na delegacia fisica paratrabalhar em

outras atividades policiais. Também otimiza a aplicação dos recursos, pois gera economia

com infraestrutura, impressões em papel, entre outros materiais.

SUBQUESITO 3 - Plano de Açäo: Ações a serem desenvolvidas pela contratada

O Plano de Ação está organizado em torno dos quatro eixos estratégicos apresentados e de um

calendário de um ano, que pode ser estendido a critério da SSP-SP, da Unidade de

Comunicação e do planejamento estratégico do SICOM.

Eixo I - X'oco total no cidadão

A população precisa saber, de forma simples e constante, quais são os serviços oferecidos

pela Delegacia Eletrônica. É preciso informar que o sistema de cadastro do boletim eletrônico

é simples e não requer profundos conhecimentos de informática; que é confiável; qual é o site

que precisa ser acessado (o que ajuda, inclusive, a prevenção de golpes); que não é um mero

cadastro, sendo possível que uma autoridade policial venha a entrar em contato paru

esclarecer as informações preenchidas; e, por fim, que o BO é aliado fundamental na proteção

da população e que qualquer tipo de delito, independente da gravidade, não pode passar em

branco.

Visita às redações - Serão organizadas visitas às redações de veículos de TV, rádio,

impressos e portais de todo o estado. O objetivo é que o Secretário de Segurança Pública ou

outros porta-vozes da Polícia Civil falem a respeito da Delegacia Eletrônica e de como o

registro de ocorrência vem sendo um aliado na elaboração de políticas públicas de segurança

de todo o estado, mas com recorte mais específico para a região a ser visitada. Serão dois

encontros mensais na Grande São Paulo e outros dois no interior.

Agência de notícias (SegurançaSP" - A licitante sugere que, em alinhamento com a
Unidade de Comunicaçáo, a área de Notícias do site da SSP-SP passe por uma reformulação e

se transforme em uma Agência de Notícias, com conteúdos prontos que possam ser utilizados

d
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pelas mais diversas mídias (textos, vídeos, fotos e podcasts), artigos e informagões

otganizadas por temas. Para a Delegacia Eletrônica, sugerimos destacar uma seção específica

com balanços mensais sobre os registros, série histórica, estudos, estatísticas por município,

infográficos e informações didáticas sobre como deve ser feito o BO online. Caberâà licitante

produzir textos e roteiros para a Agência.

Pautas especiais - Seguindo a lógica do jornalismo de soluções, ou seja, aquele que busca

explicar o processo de solução de um problema ao leitor, serão produzidas sugestões de

pautas sobre como a Delegacia Eletrônica é um instrumento que busca reduzir a burocracia na

vida do cidadão, abordando o processo de investigação, de ponta a ponta, de cada registro ali

feito e os resultados que vêm sendo obtidos para melhorar os índices de segurança da

populagão. uma pauta especial por mês com veículos de alcance nacional.

Minuto da Segurança - A licitante irâ produzir o roteiro para notícias em áudio que serão

disponibilizadas na Agência de Notícia e enviados para veículos do interior e litoral. O
"Minuto da Segurançt'irâ apresentar, de forma simples e objetiva, as facilidades do registro

do Boletim de Ocorrência eletrônico, informando, por exemplo, quais tipos de ocorrência

podem ser realizadas, dicas sobre como preencher o conteúdo do registro e de como não cair

em golpes virtuais envolvendo a Delegacia. Um boletim por mês.

Artigos de opinião - Assinados pelo Secretário de Segurança Pública ou outras autoridades

da Polícia Civil, os textos focarão publicações de alcance nacional e serão posteriormente

regionalizados para as cidades de todo o estado de São Paulo e adaptados para o ambiente

digital. Um artigo por mês.

Ebook Delegacia Eletrônica: tudo o que você precisa saber - A iniciativa irâ esmiuçar, de

forma simples e direta, o funcionamento da Delegacia Eletrônica, incluindo tudo o que

acontece durante o processo de registro da ocorrência no site, dando exemplos de situações e

listando todas as possibilidades de registro. Servirá como um guia para jornalistas em pautas

de serviço e poderá ser consultado diretamente pelo cidadão no site da SSp-Sp. O ebook será

atualizado toda vez que for preciso modificar algum dado/informação ou incluir novas

possibilidades de registro, a exemplo das inclusões recentes realizadas durante a pandemia de

Covid-19.

SegurançaSP sem Føke News - Será criado um sistema de identificação e esclarecimento de

notícias falsas envolvendo a Delegacia Eletrônica, com resposta rápida por parte da

Assessoria de Imprensa. A disseminagão dos esclarecimentos será feita via divulgação de

notas à imprensa e publicações na Agência de Notícias e nas redes sociais da SSP-SP. para

I¡
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ampliar o alcance das divulgações, a equipe também irá sugerir que os esclarecimentos sejam

publicados nas redes sociais do Governo do Estado de São Paulo.

Eixo 2 - Cultura orientada a dados (døta-dríven)

A equipe de comunicação terá uma ampla agenda de divulgação dos dados obtidos por meio

do BO eletrônico. Quantificar e qualificar os tipos de ocorrência mais frequentes e as regiões

atingidas, incluindo o número de investigações abertas e solucionadas, são possibilidades com

valores-notícia elevados, que podem render reportagens aprofundadas, sugestões de

entrevistas com porta-vozes da Polícia Civil e insumos para conteúdos digitais não

contemplados por este certame (redes sociais, vídeos e podcasts).

Índice Delegacia Eletrônica - Sugerimos o lançamento do Índice de Enfrentamento ao

Crime com recorte exclusivo dos boletins realizados na Delegacia Eletrônica. A iniciativa

será pioneira no Brasil e darâ maior relevância a muitos crimes que sofrem com a

subnotificação, tais como violência doméstica, crimes contra animais, discriminação e

intolerância por diversidade sexual, de gênero , de raça ou religiosa, entre outros. Dessa forma,

a Delegacia Eletrônica irá, atingir um patamar mais elevado de reconhecimento nacional. O

Índice deve gerar insumo mensal para pautas da imprensa, além de entrevistas e recortes que

poderão ser enviados para influenciadores específicos. Deve ser lançado em coletiva de

imprensa com a pafücipação do Governador e a presença de delegados, procuradores do

Ministério Público e representantes da sociedade civil. Também serão feitos recortes regionais

dos resultados e apresentações virtuais. A evolução do Índice poderá ser acompanhada

sempre na Agência de Notícias.

Balanços mensais - Derivados do Índice, os balanços mensais serão focados em dados mais

objetivos, com valor-notícia paramatérias curtas e de hard news. Após a coleta dos dados do

Índice, serão apurados aqueles mais diretos e que apontem uma evolução (ou regressão) nos

registros. Exemplo: "Delegacia Eletrônica registra aumento de xxYo nos casos de violência

doméstica", ou ainda "Número de roubos e furtos de celulare s cai xxYo na região da Av.

Paulista, segundo Delegacia Eletrônica".

Coletiva de imprensa - Devem oconer sempre que houver incremento de alguma nova

ocorrência na Delegacia Eletrônica e para a diwlgação de resultados do Índice Mensal.

Poderão ser virtuais, atingindo o máximo possível de espectadores de todo o estado. Os

jornalistas participantes receberão, som embargo, os hightighls dos resultados mensais para

que possam preparar suas perguntas com antecedência. A coletiva serâ realizada em

Y
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plataforma de videoconferência, de preferência do contratante, e poderá ser retransmitida para

o público em geral no YouTube.

Press tour A tecnologia na Segurança Pública - Organização de visitas de jornalistas e

influenciadores para que conheçam como funciona o Centro de Comunicações da Polícia

Civil e o Departamento de Inteligência da Polícia Civil, desde o recebimento do boletim,

passando pela validação das informações, emissão e envio do documento e abertura de

investigação, se necessário for. Tours ocorrerão mensalmente.

ll/orkshop DataBO para jornalistas - Será sugerida uma parceria com a Prodesp, empresa

de TI do Govemo do Estado de São Paulo, pala realização de worlcshop sobre o uso de

linguagens como Python, R e SQL, com o objetivo de estudar o banco de dados da Delegacia

Eletrônica. As oficinas abordarão conceitos, terminologia, histórico e cenário atual da

Delegacia, além de intepretagão técnica dos dados disponibilizados, de forma a qualificar a

abordagem das pautas sobre Segurança Pública. Um workshop por ano.

Eixo 3 - Storytellíng

Personagens da polícia ou da sociedade civil poderão contar sobre suas experiências,

humanizando a narrativa policial, mostrando desfechos positivos e destacando gue,

independentemente do boletim ser feito por meio eletrônico, ele não é lido somente "por

robôs": há policiais capacitados acompanhando o registro com a mesma seriedade de uma

atividade presencial.

Banco de personagens - Perfis de policiais que atuam no dia a dia da Delegacia Eletrônica,

seja na checagem das informações passadas pelos cidadãos ou na investigação das ocorrências

registradas. Também serão apurados perfis de pessoas que tiveram seus casos investigados e

conseguiram "um final feliz" a partir do registro da ocorrência. Esses personagens serão

indicados paramatérias e vídeos que venham a ser produzidos para os canais digitais da SSp-

sP - a Assessoria de Imprensa atuará, fazendo a ponte com o entrevistado.

Websérie "Delegacia 2417" - Séries policiais e de investigaçáo sempre atraem a audiência do

público. A Netflix possui em seu acervo pelo menos 35 delas. Sugerimos a criação de uma

websérie, com ares de reality show, mostrando os bastidores da Delegacia Eletrônica:

recebimento dos registros, contato com a vítima para averiguação, trabalho em campo e

desfecho, sempre com entrevistas e dramatização. Caberá à licitante roteirizar a

acompanhar as entrevistas e fazer a divulgação dos novos episódios (um por mês).

BOCast, o podcast da SSP - Outra mídia que conquista cada vez mais público é o podcast.

O BOCast contará com a participação de policiais civis que atuam diretamente no registro de
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BOs. Eles contarão como é o dia a dia da Delegacia Eletrônica, histórias de apuragão de casos

registrados e darão dicas sobre segurança e prevenção. Um novo episódio por mês.

Histórias de quem faz a segurança - É importante mostrar que por trás da tela de registro há

policiais treinados e que buscam contribuir para uma sociedade mais segura. Serão mapeados

perfis de policiais que participarão de pautas com a imprensa, da websérie e do podcast. Eles

poderão contar suas trajetórias dentro da Polícia Civil, relembrar casos emblemáticos e

reforçar as mensagens-chave sobre a importância da Delegacia Eletrônica no combate à

subnotificação.

Eixo 4 - Ampliação do diálogo

Para fortalecer a disseminação de informações sobre a Delegacia Eletrônica, é preciso ativar

uma rede de parceiros e stqkeholders que possam multiplicar as ações detalhadas nos eixos

anteriores. Isso ajudará a Delegacia Eletrônic a a alcançar uma percepgão positiva em diversos

territórios, com agendas frequentes, abordagens e ações customizadas.

Rede de Embaixadores SegurançaSP - Policiais civis ativos nas redes sociais, além de

personalidades e influenciadores nacionais e regionais quem falem sobre segurança em seus

perfis, serão identificados e receberão materiais informativos sobre a Delegacia Eletrônica,

roteiros para publicações e mensagens-chave sobre a importância do registro de ocorrência

pela intemet. Caberá à licitante identificar esses perfis e preparar os conteúdos.

Rodada de encontros pelo estado - Sugerimos que sejam realizados encontros periódicos

com associações de classe, de segurança comunitâria, prefeitos e vereadores para falar a

respeito da Delegacia Eletrônica. Os porta-vozes estarão munidos de dados e estatísticas que

revelem a importância do BO Eletrônico para a segurança daquela determinada região.

Poderão ocoffer nas Delegacias ou até mesmo nas sedes das associações. Além de fortalecer a

divulgação da Delegacia Eletrônica, as reuniões terão valor-notícia para veículos locais e

regionais.

Participação em eventos de governo eletrônico e de comunicaçäo baseada em dados -
Para posicionar a SSP-SP e o Governo do Estado de SP na vanguarda do governo eletrônico,

sugerimos que o case Delegacia Eletrônica seja apresentado em eventos de repercussão

nacional e internacional. Alguns exemplos: Redes Vy'eGov, Seminiírio Nacional de TIC para a

Gestão Pública, Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico, Coda.Br,

Seminário Internacional sobre Análise de Dados na Administração Pública, entre outros.
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Disseminação de conteúdos - Para apoiar a multiplicação dos conteúdos e mensagens-chave

sobre a Delegacia Eletrônica, serão preparados materiais com linguagem simples que deverão

ser compartilhados com entidades e parceiros do governo que possam publicá-los em suas

redes sociais, newsletters e outros meios de comunicação. Esses materiais serão enviados uma

vez por mês para lugares como Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de

SP, Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de SP, Associação dos Escrivães de

Polícia do Estado de SP, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Associação dos

Agentes Policiais Civis do Estado de SP, entre outras.

Todas as ações elencadas serão devidamente analisadas, monitoradas e terão seus

resultados mensurados. Essa etapa é fundamental para garantir que a estratégia e as ações

executadas estão alcançando os objetivos propostos e os resultados esperados, apontando a

temperatura da cobertura de temas relativos à Delegacia Eletrônica. Serão produzidos

relatórios com recortes específicos por tipo de mídia, abrangência (nacional, regional ou

local), viés de abordagem (positivo, negativo e neutro), análise editorial, se há entrevista com

porta-vozes indicados pela Assessoria de Comunicagão, entre outros critérios.

SUBQUESITO 4 - Plano de Ação: Materiais a serem produzidos

Para todas as ações sugeridas no Subquesito 3, estão previstos materiais customizados de

acordo com cada eixo, com as mensagens-chave e os públicos envolvidos. Exceção à regra

são o Plano Estratégico de Comunicação e o Manual de Crise, que serão construídos com base

em todas as necessidades da SSP-SP, e não apenas àquelas que derivam do tema do presente

Exercício Criativo.

Plano estratégico de comunicaçäo - Anual, prevê detalhadamente a análise, os objetivos e

ações previstos para o ano e públicos alcançados em todas as áreas da ssp-sp.

Briefings - Para preparação de porta-vozes em entrevistas e subsidiar a Unidade de

Comunicação.

Perguntas & Respostas - Sobre todas as dúvidas ligadas à Delegacia Eletrônica.

Talkíng poínts - Para apoiar os policiais durante o treinamento de porta-vozes e uniformizar

as mensagens-chave e informações.

Releases - Para divulgar todas as ações previstas no Subquesito 3.

Y
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Avisos de pauta -Para divulgar coletivas de imprensa e atividades presenciais que envolvam

a Delegacia Eletrônica.

Materiais para mediø trøining - Apresentação, mensagens-chave, reportagens para análise e

cartilha com recomendações pós-treino.

Møílíngs - De imprensa, influenciadores, associagões policiais e outros stakeholders.

Artigos de opinião - Um por mês, com adaptações para divulgações regionais.

Textos institucionais - Para a Agência de Notícias, materiais para parceiros, entre outros.

Mensagens-chave - Um guia que subsidiará os treinamentos de porta-vozes e ajudará a

montar os materiais que serão enviados para parceiros.

Banco de dados - Com todas as informações que fazem parte do Índice SegurançaSP

estáticas, dados por região, análises, entre outras - e do balanço mensal.

Banco de personagens - Com informações de cidadãos que tiveram seus problemas

resolvidos apartfu do BO Eletrônico, dados de policiais que podem ser fontes paramatérias de

interesse humano e outros personagens que ilustrem a política de segurança do estado. Será

segmentado por regiões e ajudará a SSP-SP a manter o controle da narrativa produzida.

Mapa de fontes - Com identificação e perfil de jomalistas que cobrem Segurança Pública,

bem como de pessoas com influência de alcance nacional e regional nas áreas de segurança,

cotidiano, tecnologia, entre outras.

Manual de crise - Servirá como um guia para orientar a atuação dos porta-vozes da SSP-SP,

definindo com quem falar e como agir em cada caso.

Roteiros - Para podcasts, webséries, vídeos e outros conteúdos que não estão no escopo do

contrato, mas podem ter apoio da licitante na produção.

Outros materiais - Ebook Delegacia Eletrônica, Segurança sem Fake News, roteiro para

press tour e conteúdos para lí/orkshop DataBO.

Relatérios diários de monitoramento - Com as notícias do dia, viés de abordagem

þositivo, neutro ou negativo), presença de porta-vozes, entre outros critérios. Serão enviados

por mensagens instantâneas, como WhatsApp e/ou e-mail.

Relatórios mensais - Destacarão os principais pontos de exposição na mídia sobre a

Delegacia Eletrônica. Além do monitoramento (dados quantitativos e breve análise), este

relatório aponta riscos e oportunidades de comunicação com base na evolução do noticiiírio,

nas tendências de cobertura da mídia e na repercussão dos temas de interesse nas redes

soctals.
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SUBQUESITO 5 - Oportunidades de mídia positiva

O papel dos dados na prevençäo da criminalidade

É de conhecimento geral que a elaboragão do Boletim de Ocorrência é fundamental para a

investigação e eventual elucidação de delitos. O que nem todos sabem, porém, é que o

registro do BO tem efeitos que vão muito além daquele crime específico que está sendo

comunicado. Em artigola publicado no Diário da Região, o Capitão da Polícia Militar

Emanuel Augusto Fonseca de Ávila esclarece: "a população precisa entender que, para se

rcalizar um patrulhamento preventivo de qualidade, é necessário que haja um omapeamento'

dos delitos praticados em uma região, utilizando-se para tal ferramentas alimentadas através

dos registros das ocorrências, criando assim estatísticas e índices criminais por iirea de

atuação".

Ou seja, a Delegacia Eletrônica permite que o cidadão, do conforto de seu lar e com toda a

comodidade da internet, não apenas busque satisfação para eventual crime do qual tenha sido

vítima, mas também colabore com dados essenciais para a prevenção da criminalidade,

criando um ambiente mais seguro para todos.

Esse aspecto social do Boletim de Ocorrência e o papel fundamental da Delegacia Eletrônica

na construção de uma sociedade mais segura formam uma excelente oportunidade de mídia

positiva que deve ser mais explorada pela SSP-SP por meio das ações presentes do

Subquesito 3.

Polícia mais eficiente

Além de ser extremamente conveniente para o usuário, a Delegacia Eletrônica também torna a

rotina de serviço muito mais manejável para os policiais civis. Ao comparecer

presencialmente em uma Delegacia de Polícia para registrar um Boletim de Ocorrência, o

cidadão será necessariamente atendido por um policial. Durante todo o tempo dispendido para

a confecção do BO, esse policial estará impedido de realizar outras tarefas que exijam sua

atenção.

Ao liberar os policiais pararcalizarem as atividades onde eles são realmente indispensáveis, a

Delegacia Eletrônica possibilita uma maior agilidade na investigação de crimes. Além disso,

ra Disponlvel em https://bit.l),/3GCqAYU. Último acesso em l0lt2l202l

-r t4



FSB Dl\/ULGÁÇAO LTDA - CNPJ 01 7€,.! 969/OLlOt-OO

(
ao reduzir o número de horas gastos pelos policiais na realização de tarefas puramente

burocráticas, ela também colabora com uma melhor utilização dos recursos públicos.

Essa eficiência que a Delegacia Eletrônica confere à Polícia Civil, aliando uma prestação de

serviço mais ágil com o respeito ao dinheiro do contribuinte, é um aspecto que vai muito além

da comodidade para o cidadão e que deve ser melhor trabalhado pela comunicação da SSp-

SP.

Recentes inclusões de possibilidades de registros na Delegacia Eletrônica estão alinhadas

com demandas urgentes e que historicamente são subnotificadas

Duas possibilidades de registros na Delegacia Eletrônica incluídas durante a pandemia

ganharam mais visibilidade na mídia em geral: violência doméstica e familiar contra a mulher

e combate a crimes de discriminação e intolerância (Delegacia da Diversidade online). O
impacto dos registros no sistema da Polícia Civil é tão grande que, de acordo com balanço

divulgadols, mais de 24 mil BOs sobre violência doméstica foram feitos no período de um

ano, uma média de 2 mil registros por mês. Dar uma visibilidade ainda maior a essas

possibilidades de registro não é algo em vão: estudol6 da Universidade Federal do ABC
mostrou que o aumento do feminicídio e das concessões de medidas protetivas são

importantes indicadores de subnotificação da violência doméstica; já os crimes contra a

população LGBTQI+ apontam elevado número de subnotificação, assim como os de injúria

racial e racismo, de acordo com o Anuário Brasileiro da Seguranga públical7.

Reforçar que esses crimes podem ser registrados via Delegacia Eletrônica e divulgar

constantemente os números desses tipos de registro, bem como os esforços da SSp-Sp para

combater esses crimes e efetivamente punir os responsáveis, são os caminhos para combater a

violência histórica contra as populações mais vulneráveis. A informação é mais do que mera

prestação de serviço: encoraja, empodera e permite que as forças de segurança cumpram seu

dever da melhor forma.

15 Disponfvel em https://www.r7.com/mlFv. último acesso: l0 I l2l2T2l
16 Disponlvel em
domestica-estao-subnotifi cados-na-oandemia. acesso: l0/1212021.
r? Disponível em
contra-lgbtqi-preocupa-direitos-humanos.

IT

acesso: l0ll2/2021
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SUBQUESITO 6 - Identificação dos Riscos à Imagem

Número reduzido de policiais ativos e possível demora na liberação dos boletins

Em entrevista concedida ao programa Alesp Conectals em julho de 2020, o presidente da

Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Galvão Bueno,

afirmou que 37%o dos policiais civis têm mais de 50 anos, o que os colocam próximos ou

dentro do grupo de risco para agravamento da Covid-l9. Disse ainda que há um déficit de

aproximadamente 10 mil policiais do efetivo do Estado e que, somente em 2020, 1.640

policiais civis foram afastados de seus postos de trabalho em decorrência da Covid-l9.

Galvão Bueno reclamou que o governo paulista não investiu em barreiras fîsicas de proteção

nas delegacias, fazendo com que os policiais ficassem ainda mais expostos ao vírus. Tais

questões inevitavelmente podem aumentar o represamento dos boletins eletrônicos: se em

2014 iâ havia registros no site Reclame Aquile de que um BO de perda de documentos estava

sem resposta há mais de 14 horas, no cenário pandêmico, com déficit de policiais e aumento

das possibilidades de registros, essa demora pode ser ainda maior, o que expõe a Delegacia

Eletrônica ao possível descontentamento de quem precisa utilizar o serviço. As reclamações

podem aparecer em redes sociais, colunas de defesa do consumidor e, eventualmente, se

transformarem em matérias jornalísticas apoiadas na tese indicada pela Associação dos

Delegados: efetivo de policiais cada vez mais baixo. Considerando o recente aumento das

possibilidades de registros, a Polícia Civil pode demorar a dar retorno ao cidadão - e criar a

sensação de que o registro não está recebendo a devida e qualificada atenção. Para atenuar

esse risco, é importante apostar no uso de dados, divulgando a agilidade com que ocoffem os

atendimentos da Delegacia Eletrônica: quantos boletins a Delegacia recebe por dia, quanto

tempo em média o cidadão leva para receber retorno - e, em períodos de alta demanda,

informar a possibilidade de demora acima da média no próprio site da Delegacia. Tais vacinas

ajudam a mostrar que a Polícia Civil, independente do cenário, mantém atendimento

suficiente e qualificado para auxiliar quem precisa da melhor maneira possível.

Golpes virtuais envolvendo a Delegacia Eletrônica

Polícias Civis de diversos estados jâ aleftaram a respeito de e-mails falsos supostamente

enviados pela Delegacia Eletrônica, com links e/ou anexos que, se abertos, podem conter

rE https://www.youtube.com/watch?v:9ilF97ttvWA. Úttimo acesso em l0/12/2OZl.
re https://www.reclameaqui.com.br/secretaria-dg-seguranca-publica-sp/boletim-eletronico-de-ocorrencia-
demora-demais-para-ser-analisado_8445 I 85/. Último acesso em l\l \tl2T2l.
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vírus ou roubar dados pessoais. Uma pesquis*0 rcalizada pela empresa de segurança digital

Avast mostrou que TIYo dos entrevistados que se depararam com phishing, ùma das técnicas

de golpes virtuais mais comum, receberam conteúdos por e-mail - justamente o meio de

envio utilizado pela Delegacia Eletrônica para envio do boletim de ocorrência digital - e 46Yo

acabaram sendo vítimas. Para que o serviço não seja visto com desconfiança por parte da

população, é fundamental que a SSP-SP comunique, com frequência, como são os contatos e

e-mails enviados pela Polícia Civil: as características do conteúdo, qual é o endereço do

domínio enviado e quais são as características do boletim - ele vem no corpo do e-mail ou

como anexo? Qual é a extensão do arquivo? É igualmente importante reforçar que o único

canal pelo qual o documento pode chegar é via e-mail - nunca por WhatsApp ou outro

aplicativo de mensagem instantânea, tampouco por SMS, também bastante usado para golpes

virtuais.

Sistema fora do ar, mecanismos de buscas pouco eficientes e problemas de usabilidade

da plataforma

O aumento de demandapela Delegacia Eletrônica pode sobrecarregar o sistema e deixar o

serviço fora do ar. Mas este não é o único problema que pode impedir ou atrapalhar o registro

de uma ocorrência virtual: ao pesquisar por "Delegacia Eletrônica" no buscador mais

utilizado do mundo2l, é possível se deparar com delegacias eletrônicas de outros estados e o

cidadão pode se frustrar tentando registrar sua ocorrência na delegacia errada. O design do

site também pode se tornar um impeditivo para o preenchimento do boletim de ocorrência:

caso a plataforma não seja projetada levando em consideração a experiência do usuário, o

contato com a Delegacia Eletrônica pode ser desagradável e até mesmo fazer com que o

cidadão desista de fazer o registro. Para minimizar esses riscos, é fundamental que a

Delegacia Eletrônica esteja sempre amparada pelas mais modernas práticas de Tecnologia da

lntbrmação em seu servidor, bem como utilize otimização para motores de busca (SEO), UX
Design e todos os fundamentos e componentes de design de interação que buscam melhorar a

utilização da plataforma. Com uma experiência positiva em toda a jornada de registro do

boletim, o que inclui acesso ao site, rapidez para carregar as páginas e comandos simples, é

muito mais provável que as pessoas voltem a usar a Delegacia Eletrônica caso precisem e a

recomendem para seus familiares e amigos.

como-denunciar.htm. acesso em 10/1212021
2r htÞs://www.teclrtudo.com.br/listas/2019/02lmelhor-que-google-veja-nove-sites-de-busca-rivais-com-funcoes-
diferentes. ghtml. Úttimo acesso em l0 I 12 I 202 L
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QUESITO 2 - ANÁLISE DIÁRIA DE IMAGEM

01 DE JANEIRO DE 2O2O

Gl relata que, após vídeo com homens armados em "fluxo" viralizar, as polícias Civil e

Militar anunciaram uma operação na zona sul de São José dos Campos, contra os bailes de

rua na cidade. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

(SSP-SP), um homem foi preso com um simulacro de arma de fogo. Porém, no registro do

caso consta que o falsa arma pertenceria ao irmão, que está na escola de soldados da Polícia

Militar. O suspeito foi ouvido e depois liberado.

Pontos positivos: A atuação conjunta das polícias Civil e Militar demonstra engajamento e

articulação na resposta a um tema sensível na ërea de segurança pública.

Riscos à imagem: O caréûer reativo da ação, com a repercussão de vídeo que viralizou nas

redes sociais, pode provocar questionamentos sobre a atuação preventiva da PM e sobre as

investigações a respeito da organização de fluxos por homens armados.

Ações sugeridas: Divulgação de balanço de operações realizadas contra fluxos na região e

designação de porta-vozpara falar sobre o combate a este tipo de práúica em emissoras de

rádio regionais.

*noticiário relevante do dia*

Após vídeo com homens armados em'fluxo' viralizar" polícias fazem operação na zona sul de

São José

Online lGl
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02 DE JANEIRO DE 2O2O

Editorial do Jornal Cruzeiro do Sul aborda a questão dos feminicídios em São Paulo e

defende a ampliação de novidades tecnológicas, como o botão do pânico, e a reeducação de

homens violentos. Segundo o veículo, um levantamento da Secretaria de Segurança Pública

do Estado de São Paulo (SSP-SP) mostra que de janeiro a outubro de 2019 ocorreram 138

feminicídios no Estado. No mesmo período do ano anterior, foram 112 casos.

Pontos positivos: O texto aponta que a SSP implementou em 2018 a categoria de feminicídio

nas estatísticas, o que auxilia no dimensionamento e controle desse tipo de crime no Estado.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de artigo de porta-voz da SSP sobre a importância do

mapeamento dos casos de feminicídio no Estado paru a definição de políticas públicas de

segurança no setor. Distribuição do material de balango como release para outros veículos e

sugestão de rodada de entrevistas em rádios e TVs sobre a iniciativa do governo paulista de

dar atenção a essas estatísticas, com orientações de como proceder à população.

*noticiário relevante do dia*

Feminicídio assusta

Online lJomal Cruzeiro

ry
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03 DE JANEIRO DE 2O2O

Diário da Região, de São José do Rio Preto, traz artigo do Capitão da Polícia Militar, Kenji

Takebe Júnior, que descreve ações de prevenção às drogas e repercute dados da Secretaria de

Segurança Pública (SSP) em relação aos crimes de porte e tráfico de drogas. Segundo o

levantamento da Pasta, até o mês de novembro de 2019 foram registradas 54.650 ocorrências

relacionadas a drogas no Estado de São Paulo. Para Takebe Júnior, iniciativas como o

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) cumpre um papel

importante, mas a participagão da sociedade é vital para impedir que as drogas e a violência

ameacem afanljlia.

Pontos positivos: Veículo de alcance regional abre espago para porta-voz divulgar as ações

do Proerd e pregar o engajamento da sociedade no trabalho de prevenção às drogas, gerando

empatia à SSP.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de balanços periódicos e regionalizados sobre os atendimentos

e ações do Proerd pode recolocar em evidência o programa criado pela Polícia Militar para

estimular o debate sobre a prevenção às drogas nas escolas.

*noticiário relevante do dia*

Drosas: Prevenção e Repressão

Impresso I Diário da Região

II
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04 DE JANEIRO DE 2O2O

Gl situa que uma rua do bairro de Pinheiros, em São Paulo, registrou uma onda de assaltos e

furtos na semana do Natal. Foram verificados dois roubos e um furto entre os dias 24,25 e 26

de dezembro em casas cujos donos haviam saído para viajar para as festas de fim de ano. A
Secretaria de Segurança Pública (SSP) realizou um levantamento de dados mostrando que

entre, janeiro e novembro de 2019, foram registrados quase 2.380 roubos em Pinheiros, uma

média de 215 boletins de ocorrências por mês. O número é l9,5yo maior que o mesmo

período de 2018.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Ainda que localizado, o aumento anual de 19,5%o no número de roubos em

Pinheiros expõe a fragilidade das ações de prevenção ao crime em uma região nobre de São

Paulo e pode ganhar repercussão em emissoras de rádio e sites.

Ações sugeridas: Divulgação de nota com as ações preventivas e de patrulhamento que são

adotadas rotineiramente em Pinheiros, com a SSP se colocando à disposigão dos comerciantes

do local para mais esclarecimentos.

*noticiário relevante do dia*

Rua de Pinheiros. na Zona Oeste de SP. registra onda de roubos durante festas de fim de ano

Online lGl

K
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05 DE JANEIRO DE 2O2O

Folha de S.Paulo e O Imparcial expõem que o grupo Movimento Higienópolis, liderado

pelo empresário Eduardo de Abreu Sodré, alerta para crimes e cobra a polícia no bairro

devido ao número de furtos e roubos. Segundo Sodré, o movimento usa as redes sociais para

trocar informações sobre segurança pública e mantém um canal permanente de cobrança das

autoridades. Depois que os moradores passaram a cobrar as autoridades públicas, houve

operações de patrulhamento ostensivo da PM na região com policiais a pé, de bicicleta, moto,

cano e também a cavalo. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que ações

integradas da Polícia Civil e Militar em Higienópolis levaram à prisão de 363 pessoas e à

recuperação de 73 veículos roubados. Ainda de acordo com a SSP, as operações de

patrulhamento são reorientadas de acordo com os indicadores criminais de cada bairro.

Pontos positivos: Após o aumento do número de viaturas de patrulha no bairro de

Higienópolis, a quantidade de furtos e assaltos de celulares caiu pela metade, segundo relato

de Karla Regina Teixeira, delegada-titular da Polícia Civil do 4o DP da Consolação.

Riscos à imagem: Em veículo de alcance nacional, a necessidade de atuação de um

movimento da sociedade civil para cobrar as autoridades de segurança pública expõe a

fragilidade do policiamento em Higienópolis anteriormente e pode gerar questionamentos

sobre os critérios adotados para priorizar o atendimento a um determinado bairro da capital

paulista.

Ações sugeridas: Divulgação de comunicado com esclarecimento sobre as ações preventivas

adotadas em conjunto nos bairros de São Paulo, destacando números como prisões e

recuperagão de carros roubados. Designação de porta-voz da PM para falar especificamente

do trabalho ostensivo em Higienópolis.

*noticiário relevante do dia*

Grupo alerta para crimes e cobra polícia em Higienópolis

Online I Folha de S. Paulo

Grupo alerta para crimes e cobra polícia em Higienópolis

Online I O Imparcial
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06 DE JANEIRO DE 2O2O

Gl relata que um casal de jovens morreu depois de bater com a motocicleta em um poste, no

bairro Xerxes Bartelotti, em Bocaina (SP). A família dos jovens alegou que eles estavam

sendo perseguidos por uma viatura da polícia quando sofreram o acidente. Segundo a

investigação, o motorista da moto, Felipe Delmenico, estava pilotando em alta velocidade e

com a carteira de habilitação suspensa no momento do acidente.

A família entregou para a polícia imagens de câmeras de segurança, nas quais é possível ver

uma moto em alta velocidade, seguida por uma viatura da Polícia Militar (PM) com o giroflex

ligado, também em alta velocidade. O vídeo foi publicado no site do Gl. A Polícia Militar

negou a existência de uma perseguição ou o uso excessivo da força e afirmou que estava

realizando um patrulhamento. A Secretaria de Seguranga Pública (SSP) informou que foi

aberto um inquérito policial para investigar as causas do acidente.

Também em GL, três suspeitos de tentativa de assalto morreram em troca de tiros com a

Polícia Militar em Araras. O carro que ocupavam foi identificado e houve perseguição e troca

de tiros, segundo a PM. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a PM

instaurou inquérito para apurar os fatos. As armas dos policiais envolvidos também foram

apreendidas.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Operações policiais no interior do Estado colocam em evidência a

letalidade e o possível uso excessivo de força por parte da Polícia Militar, gerando uma

percepção negativa sobre as ferramentas de governança, capacitação e orientação das equipes

da PM. O vídeo veiculado pelo site Gl coloca em xeque a narrativa da PM para o episódio

envolvendo a morte de casal de jovens.

Ações sugeridas: Divulgagão de notas específicas sobre os dois casos envolvendo a atuação

da polícia, com informações sobre os procedimentos que serão adotados para apurar o

confronto com suspeitos e a suposta perseguição a moto, eue resultou em acidente.

Disponibilização de porta-vozes reiterando que providências serão tomadas e que essa

atitude esperada dos membros da corporação.

-t 23
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*noticiário relevante do dia*

Acidente com moto que matou casal foi causado por imprudência do motociclista. diz polícia

Online lGl

Três suspeitos de tentativa de assalto morrem em troca de tiros com a PM em Araras

Online lGl

(
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07 DE JANEIRO DE 2O2O

Gl expõe que a região de Piracicaba registrou aumento de I l3,3yo nas denúncias de

discriminação e injúriaracial na comparação entre janeiro e outubro de 2018 com o mesmo

período de 2019. O número tinha caído 65,lYo entre 2017 e 2018, mas voltou a subir no ano

passado. Os dados foram levantados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São

Paulo (ssP-sP) e obtidos pelo Gl por meio da Lei de Acesso à Informação.

De acordo com o site, em um dos casos de destaque recentes de discriminação, o ex-jogador

de basquete Richard Augusto de Souza Pinto ganhou uma indenização de R$ 10 mil da rede

de supermercados Pão de Açúcar, depois de ser seguido por um segurança quando fazia

compras.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A nova escalada nos crimes de discriminação e injúria racial atinge uma

região importante do interior do Estado, em conteúdo com ampla possibilidade de repercussão

em emissoras de rádio. Não há uma resposta específica da SSP sobre medidas que estão sendo

adotadas para prevenir ou combater esse tipo de crime, restando apenas as iniciativas isoladas

de prefeituras.

Ações sugeridas: Divulgação dos canais de denúncia dos crimes de injúria racial e

discriminação racial, com campanhas específicas nas redes sociais e site da SSP, articuladas

com a assessoria de prefeituras da região.

*noticiário relevante do dia*

Número de denúncias de iniuria e discriminacão racial tem aumento 113.3% na resião de

Piracicaba

Online lGl
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I.O DE JANEIRO DE 2O2O

Gl relata que polícias militares e civis de pelo menos 10 unidades da federação, incluindo

São Paulo, deixaram de publicar em redes sociais, em páginas institucionais e de divulgar à

imprensa fotos e nomes de suspeitos ou presos desde o dia 3 de janeiro, quando entrou em

vigor a nova lei de abuso de autoridade.

Criticada por juristas e magistrados quando sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em

2019, a nonna define cerca de 30 situações que configuram abuso. Em São Paulo, a Secretaria

de Segurança Pública (SSP) garantiu que "os policiais são constantemente orientados acerca

das legislações em vigor" e que, "no tocante à lei de abuso de autoridade, simpósio e cursos

foram ministrados aos policiais civis pela Acadepol".

Também em Gl, a Justiça Militar revogou a prisão de dois policiais militares investigados

pelo estupro de uma jovem de 19 anos em Praia Grande, no litoral de São Paulo, que teria

acontecido dentro de uma viatura. Os réus Danilo de Freitas Silva e Anderson Silva da

Conceição tiveram a liberdade provisória concedida após seis meses detidos. Segundo a

Segundo a SSP, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Praia Grande segue investigando

o caso por meio de inquérito policial, que está em segredo de Justiça.

Na mídia regional, Correio Popular situa que, durante a "saidinha de final de ano", dos

3.197 detentos beneficiados nas unidades de Campinas e Hortolândia, 3.052 se apresentaram

até o dia 2. os 145 presos que não voltaram são considerados foragidos.

Segundo o texto, o senador Major Olimpio (PSL-SP) propôs um projeto de lei que extingue a

possibilidade de saída temporéria para presos. Olimpio aflrrma que, de acordo com

informações da SSP do Estado de São Paulo, os índices chegam a mais de 5%o de não retorno

aos estabelecimentos prisionais.

Pontos positivos: O treinamento realizado pela SSP sobre a lei de abuso de autoridade e o

posicionamento da secretaria sobre o tema assegura uma abordagem de tom neutro para

medida questionada por juristas e magistrados.
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Riscos à imagem: Matéria em Gl gera percepção negativa ao destacar que policiais acusados

de estupro de uma jovem de 19 anos foram soltos e estão aguardando o julgamento em

liberdade, fazendo trabalhos administrativos e recebendo normalmente os seus sal¿írios.

Repercussão negativa de "saidinha de final do ano", embora medida vinculada à Secretaria de

Administragão Penitenci¿ária (SAP), em potencial de repercussão negativa e especulação sobre

prénica de crimes por parte de detentos "foragidos".

Ações sugeridas: Divulgação de nota complementar sobre a apuração do caso de estupro no

litoral, atualizando informações sobre a investigação e a situação funcional dos PMs

denunciados. Divulgação de nota conjunta com a SAP sobre os procedimentos para a captura

dos foragidos e sobre os critérios legais que precisam ser respeitados para a concessão do

beneficio da saída temporária da prisão.

*noticiário relevante do dia*

Polícias param de divulgar nomes e fotos de presos após lei de abuso de autoridade entrar em

vigor

Online lGl

Justica Militar liberta PMs acusados por jovem de estuprá-la em viatura em SP

Online lGl

Saidinha de final de ano deixa 145 foragidos

Online I Coneio Popular

À.
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11 DE JANEIRO DE'2OaO

Diário da Região informa que um suposto acerto de contas entre jovens terminou no

homicídio de Breno Gustavo Alves Iuga, de 18 anos, em São José do Rio Preto. Um segundo

rapaz, de 17 anos, também foi atingido e está internado no Hospital de Base. O texto traz

dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), segundo os quais de janeiro a

novembro de 2019 as delegacias de Rio Preto registraram 20 homicídios dolosos e 50

tentativas de homicídio.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de nota com informações atualizadas sobre a investigação do

caso. Avaliar a evolugão histórica de homicídios na região e no Estado para contextualizar os

números, indicando se houve redução, para evidenciar o efeito das ações do governo ao longo

do tempo.

*noticiário relevante do dia*

Acerto de contas acaba no primeiro homicídio do ano

Online I Diririo da Região
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12 DE JANEIRO DE 2O2O

Com conteúdo do EstadÍlo, o veículo regional Jornal da Cidade, de Bauru, aponta que um

homem morreu e uma mulher foi ferida em consequência de balas perdidas durante uma

perseguição policial na noite de sexta-feira, nas proximidades da Marginal do Pinheiros, em

São Paulo. Um suspeito de cometer assaltos na região também foi baleado e morreu.

Policiais militares em patrulhamento foram acionados porque quatro pessoas estariam

realizando assaltos com um veículo na região do Jaguaré, îa zona oeste paulistana. Ao

encontrarem o automóvel, um dos ocupantes (identificado como Giliarde João da Silva, de 27

anos) teria disparado na direção dos PMs, iniciando uma troca de tiros que terminou na morte

dele.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que David de Oliveira Leite, de 28 anos,

trabalhava na região e moffeu devido a uma bala perdida. Além disso, uma mulher de 50 anos

também foi atingida por um projétil e levada ao Hospital daLapapelo marido.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: As duas vítimas de bala perdida durante operação policial, uma delas fatal,

colocam em xeque a capacidade da PM de realizar abordagens sem colocat em risco a

população. O caso registrado na capital ganha repercussão na mídia regional e pode ter

desdobramentos em emissoras de rádio e TV.

Ações sugeridas: Sugestão de nota com ênfase para apuração rigorosa das circunstâncias em

que ocorreu o tiroteio e para medidas que podem ser adotadas em caso de negligência ou

abuso da autoridade policial, além de solidariedade e assistência aos familiares das vítimas.

*noticiário relevante do dia*

Bala perdida em perseguicão policial em SP mata jovem

Online I Jornal da Cidade de Bauru

\(
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14 DE JANEIRO DE 2O2O

A Cidade On descreve que o efetivo da Polícia Civil em São Carlos diminuiu

aproximadamente l6Yo entre 20lI e 2019. Os dados foram obtidos pelo veículo por meio da

Lei de Acesso à Informação (LAI) junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São

Paulo (SSP-SP). O portal não havia conseguido obter dados sobre o efetivo da Polícia Militar

anteriormente via SSP, que alegou que a informação poderia colocar em risco a população da

cidade.

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Ribeirão Preto, Eumauri daMata, afirma que

há risco às investigações policiais em todo o Estado em razão da redução do efetivo. De

acordo com a SSP, até novembro do ano passado foram instaurados 1.964 inquéritos policiais

na cidade. Além disso, até novembro de 2019, São Carlos registrou 3.745 crimes, entre

roubos, furtos e homicídios dolosos. O número, porém, não considera ocorrências como

tráfico de entorpecentes, lesão corporal e várias outras.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A redução do efetivo da Polícia Civil em São Carlos, assim como a recusa

da SSP em fornecer dados sobre o efetivo da PM, são fatores de percepção de falta de

transparência e insegurança na cidade, agravada por declarações de sindicalistas e

especialistas em segurança pública. Há grande potencial de repercussão em emissoras de

rádio e TV regionais.

Ações sugeridas: A SSP deve divulgar comunicado para a região de São Carlos, esclarecendo

que medidas foram adotadas para reduzir o déficit de policiais e incorporando dados de

investigação e conclusão de inquéritos que podem transmitir uma ideia de resolutividade e

eficiência da Polícia Civil. Designação de porta-vozparaexplicar esses dados a emissoras de

rádio locais é medida complementar que ajuda a atenuar os efeitos da notícia negativa.

*noticiário relevante do dia*

Polícia Civil perde 160lo do efetivo de São Carlos em 9 anos

Online lA Cidade On

ì/
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15 DE JANEIRO DE 2O2O

IstoÉ, Gl e Jornal de Piracicaba expõem que dois depoimentos tomados pela Ouvidoria da

Polícia do Estado de São Paulo geraram dúvidas sobre a autoria do assassinato de Carlos

Roberto Vieira da Silva, um morador de rua de 39 anos que moffeu queimado no dia 5 de

janeiro. Outro sem teto que conhecia Silva havia mais de dois anos afirmou que o suspeito

preso pela polícia, conhecido como Buiu, tinha deficiência fisica e dificuldades para se

locomover. Imagens das câmeras mostram um suspeito correndo após atear fogo. O segundo

depoimento traz a informação de que o autor do crime seria branco, magro e de barba,

características diferentes das do suspeito preso, que é negro.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que os novos depoimentos serão

checados. ooO autor foi identificado, reconhecido por testemunhas, confessou o crime e teve o

pedido de prisão temporária deferido pela Justiça. A autoridade policial está à disposição para

ouvir as testemunhas que tiverem mais informações sobre o caso", diz anotada SSP.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Apesar da confissão do indivíduo conhecido como Buiu, veículos

nacionais conferem visibilidade a novas informações sobre o caso, levantadas pela Ouvidoria

da Polícia, e expõem possíveis falhas e açodamento no trabalho de investigação daPolícia

Civil. A nota da SSP é protocolar e ignora o potencial de repercussão negativa de um possível

caso de discriminação e de effos em procedimento investigativo.

Ações sugeridas: A SSP deve publicar comunicado em seu site e redes sociais, além de

enviar nota complementar à imprensa, informando medidas adotadas para confirmar a autoria

do crime, além do próprio depoimento do suspeito, assim como os procedimentos possíveis

para checagem das informações levantadas pela Ouvidoria. Deve ainda disponibilizar porta-

voz que demonstre transparência e empatia na condução do caso.

*noticiário relevante do dia*

sP: dois depoimentos seram dúvida sobre assassinato de morador de rua

Online I IstoÉ
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Ouvidoria das polícias de SP diz que homem preso por atear fogo em morador de rua na Zona

Leste pode não ter cometido o crime

Online lGl

sP: dois depoimentos geram dúvida sobre assassinato de morador de rua

Online I Jornal de Piracicaba
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16 DE JANEIRO DE 2O2O

Gl Santos reporta que a Baixada Santista pode ganhar mais uma Delegacia Seccional de

Polícia, com instalação de unidade em Praia Grande nos próximos meses. A informação teria

sido confirmada pela Prefeitura e pelo delegado-geral do Estado de São Paulo, Ruy Ferraz

Fontes, que esteve na cidade para vistoriar um prédio que vai abrigar um complexo de

segurança.

Apesar do anúncio, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP)

informou que a implantagão da Delegacia Seccional da Praia Grande ainda está em estudo.

Segundo a Pasta, o projeto está em fase de avaliação financeira e jurídica para que, de fato,

possa ser implementado.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A expectativa positiva gerada pela possibilidade de instalação de uma nova

delegacia seccional em Praia Grande é frustrada por nota lacônica da SSP, que tem o
agravante de supostamente contradizer informações confirmadas pelo delegado-geral Ruy

Fenaz Fontes e pela Prefeitura de Praia Grande.

Ações sugeridas: Divulgagão de nota de esclarecimento sobre a natureza da visita de Ruy

Fercaz Fontes aPraia Grande, já que o portal não cita a fonte segundo a qual o delegado-geral

teria confirmado a instalação da nova delegacia seccional.

*noticiário relevante do dia*

Praia Grande poderá ganhar Delegacia Seccional nos próximos meses

Online lGl
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17 DE JANEIRO DE 2O2O

Gl descreve que Thalles dos Santos, de 22 anos, morreu durante uma abordagem da Polícia

Militar (PM) em Itanhaém. A PM afirma que ele atirou contra os policiais, enquanto afatnilia

alega que o crime ocorreu quando Thalles dos Santos voltava da praia, onde estava com a

filha e a mulher. Thalles era foragido da Justiça.

A Secretaria de Seguranga Pública (SSP) informou que foi registrado no boletim de

oconência e que policiais deram ordem de parada ao suspeito, mas ele fugiu. Os PMs teriam

feito o acompanhamento para a abordagem quando o criminoso sacou a arma e fez menção

em atirar nos policiais, que revidaram.

Uma pessoa da família que preferiu não se identificar afirmou que logo após Thalles ser

morto o policial que disparou tirou uma foto do corpo com um revólver ao lado,

aparentemente 'oplantado", e postou nas redes sociais. Ela reclama que o policial também terá

que responder pelos seus enos. Em nota, a SSP acrescentou que "os policiais são

constantemente orientados acerca das legislações em vigor" em relação ao abuso de

autoridade.

Em outra frente, Veja e Gl repercutem um vídeo que mostra PMs puxando mulher pelo

cabelo durante protesto contra alta daÍarifa de transporte em SP. Dez pessoas foram detidas

na dispersão de ato no Centro de São Paulo, que terminou em tumulto e agências bancárias

depredadas. Os policiais dispararam balas de borracha e bombas de efeito moral.

Em um dos vídeos, dois PMs puxam uma moça pelo cabelo. A jovem cai no chão e um dos

policiais a puxa novamente pelo cabelo. A SSP diz que irá analisar as imagens. Em outro

vídeo, é possível ver um PM dando uma "gravata" þrendendo pelo pescoço) em uma

manifestante. Em nota, a SSP afirmou que atuou na manifestação para "garantir o direito à

livre expressão e a segurança de todos".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Os vídeos com flagrantes de repressão violenta por parte da Polícia

em manifestação em São Paulo recebem tratamento protocolar por parte da SSP, o que pode

ampliar a repercussão negativa do caso junto a entidades de direitos humanos e com q
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desdobramentos na cobertura da imprensa. A abordagem fatal ao suspeito em Itanhaém

reforça a percepção de letalidade da polícia.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para falar às emissoras de rádio e TV sobre o

trabalho de acompanhamento das manifestações em São Paulo, enfatizando preocupação da

SSP em evitar situações de conflito e casos de vandalismo, assim como eventuais abusos ou

uso excessivo de força por parte da polícia. Informações sobre treinamento e ações de

desenvolvimento dos policiais, com números mostrando resultados dessa frente, podem ser

apresentados nessa ocasião.

*noticiário relevante do dia*

Homem é morto durante abordagem policial e família aleea violência da PM

Online lGl

Vídeo mostra PMs puxando mulher pelo cabelo durante protesto contra alta da tarifa de

Ltansporte em SP

Online lGl

Ato contra aumento de tarifa em SP tem l0 detidos após confusão

Online I Veja
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18 DE JANEIRO DE 2O2O

Estadlio, IstoÉ e outros 5 veículos regionais informam que a Polícia Militar de São paulo vai

receber, até o fim de janeiro, a primeira parcela - 8 mil armas - de um lote de 40 mil pistolas

compradas no âmbito de um pacote de investimentos de R$ 108 milhões do governo do

Estado para modernização dos equipamentos da corporagão.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) informou que as 8 mil pistolas da Glock,

fabricante austríaca vencedora da licitação, passaram por testes que seguem norïna da OTAN,

com o objetivo de 'selecionar arrnas mais seguras, confiáveis e duráveis para o emprego

policial'.

Em outra frente, X'olha de S.Paulo descreve que membros da Secretaria de Segurança pública

de João Doria estão monitorando as repercussões do confronto da Polícia Militar com

manifestantes na última quinta (16). Os protestos, tal qual em2013, eram contra o aumento

das tarifas de transporte. Novos atos foram convocados para terça-feira (21).

Pontos positivos: Os investimentos em novos equipamentos para a PM recebem abordagem

positiva em veículos nacionais e regionais, gerando a percepção favorável de fortalecimento

da polícia paulista.

Riscos à imagem: A repercussão do confronto entre a Polícia Militar e manifestantes pode

estimular pautas sobre medidas que o comando da PM vai adotar para conter excessos de

policiais.

Ações sugeridas: Sugestão de pauta sobre o trabalho de monitoramento e acompanhamento

das manifestações em SP, com designação de porta-voz, pode servir de "vacina" para

eventuais situações de conflito. Sugestão de artigo do secretário de Seguranga Pública e/ou do

comandante da Polícia Militar no Estado sobre o esforço de reaparelhamento e modernização

da PM, assim como designação de porta-vozpara falar sobre o assunto a emissoras de rádio e

TV.

*noticiário relevante do dia*

wIT
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PM de SP recebe 8 mil pistolas austríacas testadas sob padrões intemacionais

Online llstoÉ

PM de São Paulo recebe 8 mil pistolas austríacas testadas sob padrões internacionais

Online I Estadão

do

memória

Online I Folha de S. Paulo
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19 DE JANEIRO DT.2O2O

IstoÉ, Veja, Jornal de Piracicaba e Todo Dia reportam que a Polícia Civil de São Paulo

prendeu mais um suspeito do roubo de ouro no Aeroporto de Guarulhos. Ele estaria envolvido

em um roubo a carro-forte ocorrido em março de 2018, em Santa Cataina.

A prisão ocoffeu em Itanhaém na sexta-feira (17). De acordo com nota da Secretaria de

Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o suspeito foi detido em cumprimento a

um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de Santa Catarina. No dia 11, a

polícia jâhavia prendido, em São Caetano do Sul (SP), um outro suspeito do roubo de ouro

no Aeroporto de Guarulhos.

Pontos positivos: Os veículos ressaltam que os responsáveis pelo roubo de ouro no aeroporto

de Guarulhos estão sendo localizados e presos, associando os órgãos ligados à SSP a uma

capacidade de resposta imediata para crime de repercussão nacional.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-voz paru falar a emissoras de rádio e TV sobre as

operações quejá resultaram naprisão de dois suspeitos pelo roubo no aeroporto.

*noticiário relevante do dia*

Preso mais um suspeito do roubo de ouro no Aeroporto de Guarulhos

Online I IstoÉ

Preso mais um suspeito do roubo de ouro no Aeroporto de Guarulhos

Online lVeja

Preso mais um suspeito do roubo de ouro no Aeroporto de Guarulhos

Online I Jornal de Piracicaba
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20 DE JANEIRO DE 2O2O

Gl aponta que, segundo dados da SSP-SP, entre janeiro e novembro de 2019,35 veículos

foram roubados e 284, furtados em São Carlos. No mesmo período, a polícia recuperou 211

veículos, mas neste número podem estar incluídos veículos de outras cidades e veículos que

foram o'depenados".

De acordo com o comandante da lu Cia da PM, Capitão Renato Gorualez, a venda ilegal de

peças estimula a ação dos ladrões.

Pontos positivos: O trabalho de recuperação de caffos realizado pela Polícia Militar recebe

uma abordagem favorável no texto.

Riscos à imagem: Sites de alcance regional seguem repercutindo estatísticas criminais do ano

anterior e destacando números que ampliam a percepção de insegurança da população. A

declaração do capitão da PM dá a situagão como irreversível, em razão da venda ilegal de

peças.

Ações sugeridas: Divulgação de balanço regionalizado de operações contra desmanches

clandestinos ao longo de 2019, com sugestão de porta-voz para falar sobre cuidados na

compra de peças de automóveis.

*noticiário relevante do dia*

319 bro

Online lGl
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zIDß, JANEIRO DE 2O2O

O Vale relata que quatro homens foram mortos em confrontos com a Polícia Militar (PM)

durante o último final de semana em São José dos Campos. O primeiro embate oconeu

durante a noite de sexta-feira, após duas tentativas de assalto ÍLa zona leste. Segundo a PM,

três pessoas invadiram a primeira casa e roubaram eletrônicos, enquanto a família ficou

trancada no banheiro. Na outra residência, ameaçaram os moradores pedindo itens de valor.

O trio fugiu por uma étrea de mata, trocando tiros com a PM. Um dos suspeitos moffeu no

local e outros dois foram encaminhados para o pronto-socono e acabatam não resistindo aos

ferimentos.

A segunda ocorrência foi na tarde do último sábado, quando uma equipe da polícia verificava

uma denúncia sobre um carro roubado. No local, os policiais encontraram o veículo e, quando

se aproximaram, viram um homem armado ao lado do veículo. Houve troca de tiros e o

homem foi atingido por três disparos, morrendo no local.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirma

que ambos os casos são investigados por meio de um Inquérito Policial Militar e também pela

própria polícia, no 1o e no 5o DP de São José.

Diário da Região traz reportagem sobre o início da capacitação de policiais militares para

combater a violência contra a mulher e casos de estupro na região de Rio Preto. O veículo

reverbera dados da SSP indicando que, em 2019, foram contabilizados 164 estupros em Rio

Preto, sendo I l9 contra pessoas vulneráveis e os outros 45 contra adultos.

Pontos positivos: A capacitação de policiais militares para combater a violência doméstica

em Rio Preto abre um novo campo de atuação para SSP na esfera da prevenção à violência

contra a mulher, com ampla possibilidade de repercussão positiva em sites e emissoras de

rádio e TV locais.

Riscos à imagem: O texto em O Vale não menciona nenhuma recuperagão de objetos

valor roubados pelos suspeitos de assaltos a residências em São José dos Campos. Além

disso, todos os 4 assaltantes acabaram mortos após trocas de tiros com a Polícia Militar, o que

gera uma percepção negativa sobre a letalidade da polícia.

I
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Ações sugeridas: Encaminhamento de nota de esclarecimento sobre os casos de mortes em

confronto com a polícia em São José dos Campos, ressaltando os procedimentos que são

adotados para apurar eventuais abusos e uso excessivo de força. Sugestão de artigo para a

mídia regional sobre a capacitação de PMs em Rio Preto.

*noticiário relevante do dia*

Confrontos com a polícia deixam quatro suspeitos mortos em S. José

Online I O Vale

PM treina contra a violência doméstica

Impresso I Diário da Região
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22Dß, JANEIRO DT,2O2O

O Imparcial relata que cinco policiais militares do 37o Batalhão de São Paulo filmados em

uma cena de agressão foram afastados do serviço de rua. Um vídeo que circula nas redes

sociais desde o começo da semana mostra três agentes da Rocam atingindo um rapaz negro

com socos e chutes.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar (PM) instaurou um

inquérito pam, apurar o caso. O órgão aftrma ainda que "o governador João Doria determinou

ao secret¿ário de Segurança, general João Camilo de Campos, eue, além do afastamento, os

policiais sejam retreinados" e que "desvios de conduta não serão tolerados".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O uso excessivo de força por parte dos policiais militares sugere falha no

treinamento e orientação das equipes de segurança pública. A possibilidade aventada de

"retreinamento" abre brechapara a permanência dos agressores no quadro da polícia, o que

pode gerar repercussão negativa em grupos de direitos humanos.

Ações sugeridas: Divulgação de comunicado específico sobre o afastamento dos policiais

acusados de agressão, enfatizando a determinação do governador para que nenhum caso de

desvio de conduta seja tolerado.

*noticiário relevante do dia*

Policiais Militares suspeitos de agredir rapaz em São Paulo são afastados

Online I O Imparcial
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24Dß, JANEIRO DE2O2O

Gl relata que Campinas tem menor número de homicídios desde 2016; estupros, roubos e

furtos também caíram. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

(SSP), foram registradas 139 vítimas de homicídio doloso em 2019. O balanço de

produtividade da Polícia Civil mostra ainda alta de 24Yo no total de inquéritos instaurados,

aumento nas ocorrências de portes de drogas e de porte ilegal de armas, mas com redução em

veículos recuperados.

Também em Gl, um morador de Araçoiaba da Serra estava em um bar de Lençóis Paulista

quando foi preso por engano pela PM. Segundo ele, documento que anulava prisão em

processo de pensão foi ignorado quando ele o mostrou na delegacia.

Israel Mendes, de 44 anos, foi transferido para Bauru ainda de madrugada e para Avaí, onde

chegou por volta das 7h. Ele conta que tomava banho de sol quando uma mulher o chamou no

pátio, dizendo que havia acontecido algum engano. O Gl questionou a Secretaria de

Segurança Pública sobre o ocorrido, mas até a publicação da reportagem não houve resposta.

Pontos positivos: A diminuição de crimes em Campinas ganha destaque positivo em site de

alcance regional e deve ter repercussão em emissoras de rádio da região.

Riscos à imagem: Sem nenhuma resposta da SSP, a prisão de Israel Mendes por engano

expõe falhas no sistema utilizado pela PM, pois seu nome constava como 'oprocurado", apesar

de ele terlegalizado sua situação naJustiça.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-vozpara falar sobre a redução dos crimes na região de

Campinas a emissoras de rádio e TV. Divulgação de nota de esclarecimento sobre a prisão

efetivada por engano Araçoiaba da Serra, informando quais sãos os procedimentos para a

checagem de documentos.

*noticiário relevante do dia*

Campinas tem menor número de homicídios desde 2016: estupros. roubos e furtos também

caíram

Online lGl

Homem é detido por engano e passa a noite em cadeia: 'Tomei até banho de sol'

Online lGl
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25 DE JANEIRO DE 2O2O

Na mídia impressa regional, Diário de Suzano aponta que o número de pessoas mortas em

casos de homicídios e latrocínio caiu de 146 em 2018 para I18 em 2019 nas dez cidades da

região do Alto Tietê. Os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de

São Paulo (SSP-SP) na sexta-feira (24) mostram também que os casos de tentativa de

homicídio cairaml9,70yo, registrando 106 atentados, contra 132 em2018.

Gl situa que dados divulgados pela SSP-SP mostram que Piracicaba tem o maior número de

homicídios em três anos e casos de roubo de carga mais que dobram. Por outro lado, caiu o

total de ocorrências de latrocínio, estupros e roubos e furtos de veículos.

Apesar do aumento de homicídios de25 em 2018 para 27 em2019, o veículo utilizauma

tabela que mostra uma redução de crimes contabilizados pelas estatísticas da SSP-SP desde

2015 até 2019 na cidade de Piracicaba.

Também em Gl, Ribeirão Preto tem menor índice de furtos na série histórica e queda de

roubos em 11 anos. O número de latrocínios é o menor em 12 anos e homicídios caíram 8,6yo.

Pontos positivos: As estatísticas da SSP-SP mostram uma expressiva queda em diversos tipos

de crimes em Ribeirão Preto, Alto Tietê e Piracicaba, trazendo uma percepção positiva de

melhoria na segurançapara a população destas cidades.

Riscos à imagem: O texto do Gl dá destaque ao aumento do número de homicídios dolosos e

roubos de carga em Piracicaba, apesar dos registros de uma queda expressiva em outros

crimes graves, como latrocínio, estupros e roubos ou furtos de veículos.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-vozpara falar aos veículos regionais sobre o balanço das

estatísticas criminais de 2019, com ênfase na redução dos casos de crimes contra a vida.

*noticiário relevante do dia*

Pessoas mortas entre homicídio e latrocínio cn de 146

Impresso I Diário de Suzano
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Piracicaba tem maior número de homicídios em três anos: casos de roubo de carga mais que

dobram

Online lGl

Ribtirão Preto tem menor índice de furtos na série histórica e queda de roubos em 11 anos

Online lGl
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26 Dß, JANEIRO DN 2O2O

Na mídia impressa, Diário da Região expõe que acompanhando a tendência nacional, os

números da violência em Rio Preto e região mostram que houve redução dos homicídios em

2019 em relação a 2018. De acordo com as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do

Estado de São Paulo (SSP-SP), divulgadas na sexta-feira (24), os assassinatos caíram de 94

para77 no Noroeste paulista. Em Rio Preto, a queda foi ainda mais expressiva: de 39 para24.

A polícia tenta capitalizar o bom resultado. Na Polícia Civil, atrela-se a queda da

criminalidade aos investimentos para maior capacitação dos agentes. A Polícia Militar

também diz que a capacitação contribuiu, além do novo mapeamento das ocorrências e

redirecionamento de viaturas para as regiões com maior incidência de crimes. Além disso, a

instalação de uma unidade do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), em Rio Preto,

teria intimidado os criminosos.

Pontos positivos: Veículos regionais seguem repercutindo dados positivos divulgados pela

SSP-SP que mostram uma redução geral na criminalidade em cidades paulistas.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-vozparu falar aos veículos regionais sobre o balanço das

estatísticas criminais, com ênfase na redução dos casos de crimes contra a vida.

*noticiário relevante do dia*

O crime recua

Impresso I Dirírio da Região
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27 DE JANEIRO DE 2O2O

Valor Econômico aponta que empresas de mobilidade urbana reforçam medidas de

segurança após a divulgação de dados levantados pelo Corpo de Bombeiros, a pedido do

Procon-SP, que mostram um aumento de 12,60/0 no número de acidentes envolvendo

patinetes, skates, monociclos e patins de 2018 para2019 na cidade de São Paulo.

Procurada por Valor, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSp'Sp)

informou que não possui dados específicos sobre acidentes com usuários de patinetes elétricos

na Capital. O Gl reporta que dados divulgados pela Pasta mostram um aumento de 39yo no

número de estupros em Rio Claro de 2018 para 2019. Outro destaque do balanço foi a

diminuição de 40Yo no registro de homicídios dolosos na cidade. Em São Carlos, o aumento

de casos de estupro foi de 34Yo e a tentativa de homicídio também registrou aumento de 53o/o.

Já em Araraquara, Polícia Civil registrou 2 casos de estupro a mais em um ano e a tentativa de

homicídio aumentou em 57Yo.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A falta de estatísticas específicas sobre acidentes envolvendo patinetes,

skates e monociclos em São Paulo sugere insensibilidade da SSP em relação aos riscos de

modalidades de transporte cada vez mais utilizadas pelos paulistanos.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-vozparafalar dainterlocução dos órgãos de trânsito com

as empresas de mobilidade urbana sobre procedimentos de segurança. Interlocução com o

Detran para o lançamento de campanha específica de orientação aos moradores sobre os

riscos de acidentes. Publicação de nota complementar regionalizada, destacando números

positivos dos balanços nas três cidades e informações sobre as ferramentas existentes de

denúncia e combate aos crimes de estupro.

*noticiário relevante do dia*

Número de estupros em Rio Claro cresce 390á em 2019" diz SSp

Online lGl
Empresas reforcam medidas de seguranca

Online I Valor Econômico
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28 DE JANEIRO Dß,2O2O

Em tom neutro, portal Gl e A Cidade On situam que a Polícia Civil de São Carlos (SP)

pediu a prorrogação das prisões temporárias dos dois suspeitos de envolvimento no

assassinato do prefeito de Ribeirão Bonito, Chiquinho Campaner. As defesas do empresário

Manuel Bento Santana da Cruz e o vigilante Cícero Alves Peixoto foram procuradas, mas

ainda não se manifestaram sobre o assunto.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que "as investigações do caso

seguem pela Delegacia de Ribeirão Bonito com apoio da DIG de São Carlos para identificar

outros possíveis envolvidos, assim como a cabal elucidação dos fatos".

Em outra frente, Gl aponta que uma testemunha que sobreviveu à chacina em um bar em

Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, no domingo (2S) afirmou à TV Globo que não

sabe a motivação da ação, que terminou com três mortos e três feridos.

Segundo a testemunha, ooquatro homens encapuzados, um deles com uma (arma) calibre 12 e

dois com pistolas calibre 380" chegaram ao local e atfuaram rapidamente. As câmeras de

segurança registraram o barulho dos disparos e foi possível contar pelo menos 48 disparos

realizados pelos criminosos. Segundo o sobrevivente, o'não tinha porque, todo mundo era

trabalhador", acrescentando também que ele ainda não foi incluído no programa de proteção à

testemunha. A SSP informa que é necessário a testemunha pedir a proteção e também provar

o risco. Em nota, a Pasta afirmou que o caso é investigado por meio de inquérito policial pelo

Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e que a polícia está na

rua tentando identificar os bandidos.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A matéria do Gl sobre a chacina em um bar de São Paulo gera viés

negativo à instituição, à medida que uma das testemunhas afirma que ela ainda não foi
incluída no programa de proteção à testemunha. Além disso, não foram

informações sobre os possíveis responsáveis pelo crime.
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Ações sugeridas: A SSP deve designar porta-voz do DHPP para falar sobre as linhas de

investigação da chacina a emissoras de rádio e publicar nova nota sobre procedimentos que

serão adotados para proteger possível testemunha do crime.

*noticiário relevante do dia*

da

Bonito

Online lGl

Polícia quer mais tempo para investigar morte de prefeito

Online lA Cidade On

J

Zona Sul de SP

Online lGl
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29 DE, JANEIRO DE 2O2O

Estadão, IstoÉ e Diário do Grande ABC situam que, com pontos excedentes na CNH, filha

de Michel Temer atropelou uma mulher em São Paulo. A vítima, de 40 anos, teve fratura na

perna esquerda e foi encaminhada para o Hospital Albert Einstein. Segundo a Secretaria de

Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o caso foi registrado como lesão corporal

culposa (quando não há intenção de ferir) na direção de veículo automotor pelo 14o Distrito

Policial. Maristela Temer foi à delegacia na manhã desta quarta-feira e prestou

esclarecimentos. Em nota, o órgão informou que 'oa vítima foi orientada quanto ao prazo de

seis meses para ofertar representação criminal contra a autora do atropelamento".

Pontos positivos: Embora o atropelamento envolva motorista com pontos excedentes na

CNH, os textos ressaltam que a SSP-SP prestou assistência de informações à vítima do

atropelamento, conferindo proatividade ao órgão em relação ao caso.

Riscos à imagem: Por seu caúúe'r simbólico, o caso de Maristela Temer pode estimular

reportagens de viés negativo sobre motoristas com pontos excedentes na CNH envolvidos em

acidentes de trânsito na capital paulista.

Ações sugeridas: Nota com atualização dos procedimentos que serão adotados para apurar a

conduta do motorista e descrevendo que punições estão previstas em caso de negligência

comprovada.

*noticiário relevante do dia*

Com pontos excedentes na CNH. filha de Michel Temer atropela mulher em SP

Online lEstadão

Com pontos excedentes na CNH. filha de Michel Temer atropela mulher em SP

Online I IstoÉ

Com pontos excedentes na CNH" filha de Michel Temer atropela mulher em SP

Online I Diario do Grande ABC
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31 DE JANEIRO DE 2O2O

O veículo regional O Vale relata que dados oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança

Pública do Estado (SSP) apontam que o número de suspeitos mortos em confrontos com as

forças policiais atingiu seu recorde histórico no Vale do Paraíba, a região que tem maior taxa

de homicídios em São Paulo.

Em 2019, foram 29 suspeitos mortos em confrontos no Vale do Paraíba - o maior número

desde o começo da série histórica, iniciada em 2005.

A PM destaca que os policiais são "treinados para prender e salvar vidas", sendo que o

confronto é "sempre uma escolha do criminoso". Segundo a PM, a maioria das vítimas fatais

ou feridas durante confronto é reincidente no crime, com "farta ficha criminal, evidenciando a

necessidade de uma reavaliação da legislação". A Ouvidoria da Polícia de São Paulo

considera a alta nas mortes em confrontos 'opreocupante".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Veículos regionais seguem repercutindo sobre a alta nas mortes de

suspeitos durante trocas de tiros com policiais, reforgando a percepção negativa da atuação da

PM. A resposta da PM amplia possibilidade de questionamentos, diante da afirmação genérica

de que a maioria das vítimas é reincidente em crimes.

Ações sugeridas: A assessoria da SSP deve centralizar as respostas para os casos de mortes

ou feridos em confrontos envolvendo policiais e enfatizar os procedimentos para apuração de

eventuais situações de abuso ou uso de força excessiva.

*noticiário relevante do dia*

Número de mortes em confrontos com a polícia bate recorde no vale

Online I O Vale r
II
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01 DE T'EVEREIRO DE 2O2O

Folha de S.Paulo e Gl relatam que dois estudantes, de 25 e 28 anos, e um jardineiro, também

de 28 anos, foram mortos durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) nesta sexta-

feira em Ubatuba. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a Secretária de Segurança Pública (SSP), policiais militares realizavam

patrulhamento com objetivo de localizar um procurado da Justiça, que não voltou parc a

cadeia na saidinha do Dia das Crianças, em outubro de2019.

Segundo a SSP, chegando na estrada, os agentes avistaram três homens, que correram ao

perceberem que seriam abordados. Um deles, foragido da Justiça, disparou contra os PMs,

que revidaram e o acertaram. Os dois comparsas também reagiram à abordagem com disparos

e também acabarctrt recebendo tiros. O resgate foi acionado, mas os três suspeitos morrer¿ìm

no local.

Uma perícia foi rcalizada na énea. As armas dos PMs e as que estavam com os suspeitos

foram encaminhadas para a mesma perícia.

O caso foi registrado como morte em decorrência de intervenção policial e legítima defesa

pela Delegacia de Ubatuba, que investiga o caso.

Em frente distinta, Gl também aponta que moradores do Jardim Botânico reclamam da

criminalidade no bairro dazona Sul de Ribeirão Preto (Sp).

Dados da Secretaria de Seguranga Pública do estado de São Paulo mostram que em 2019

foram registradas 4I2 ocorcências contra354 no ano anterior envolvendo furtos de veículos

na região.

Pontos posÍtivos: Não há.

Riscos à imagem: Novos relatos de mortes de suspeitos durante troca de tiros com policiais

recebem tratamento neutro por parte da imprensa, mas abrem espaço para abordagens

secundarias sobre uso excessivo de força e letalidade nas ações policiais.

ù
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Além disso, o aumento do número de furtos de carros na zona sul de Ribeirão Preto ganha

repercussão em veículo de alcance regional.

Ações sugeridas: Publicação de nota adicional da Secretaria de Segurança Pública

atualizando investigação do caso e reforçando compromisso da SSP com a transparôncia de

dados em investigações de conflitos envolvendo policiais.

*noticiário relevante do dia*

Três morrem após troca de tiros com a PM no litoral norte de Sp

Online I Folha de S. Paulo

Três são mortos em troca de tiros com a Polícia Militar em Ubatuba

Online lGl

Moradores reclamam do número de furtos no bairro Jardim Botânico em Ribeirão Preto. SP

Online lGl

II
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05 DE FEVEREIRO DE 2O2O

Gl descreve que um guarda civil municipal que agrediu um rapaz no Parque das Águas em

Sorocaba foi afastado das atividades de rua. De acordo com a Secretaria de Segurança

Pública, o homem foi identificado e está desempenhando funções intemas na corporação.

A Guarda Civil Municipal (GCM) informou que realizou uma operação no parque por causa

da grande quantidade de pessoas no local.

Segundo a corporação, o grupo estaria com música alta e fazendo uso de bebidas alcoólicas.

A GCM informou, ainda, que a agressão teria acontecido porque os guardas foram atingidos

por objetos arremessados contra eles. O caso segue em investigação.

Na mídia regional, O Vale e Gazeta de Taubaté trazem que as forças de segurança pública

do Vale do Paraíba prenderam 114.730 suspeitos - o equivalente a 220 Cerftros de Detenção

Provisória lotados - durante dez anos de operações no Vale.

As prisões efetuadas em (9.932) são a segunda maior quantidade de toda a série histórica da

ssP, que começa em 2001 ; perdendo apenas paru o ano de 2013 , com 9 .992 prisões.

Os textos apontam que, no geral, as polícias do Vale tiveram aumento em 10 dos 13

indicadores medidos pela SSP, comparando 2019 a2018. Destaque para apreensão de drogas

(53,7yo), de armas (10,19%) e das ocorrências de tráfico (7,53%o). O que mais caiu foi o

número de veículos recuperados (-24,93%).

Também em veículo de menor relevância, Jornal Cruzeiro do Sul situa que estatísticas

elaboradas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) mostram

que houve redução nos índices de homicídios, estupros, roubos e furtos em Sorocaba durante

o ano de 2019 em relação ao ano anterior, apesar do aumento do número de boletins de

ocorrência no mesmo período.

Pontos positivos: Na mídia regional, os veículos dão destaque positivo ao trabalho realizado

pelas forças de segurança pública no combate aos mais variados tipos de crime.
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Riscos à imagem: A agressão rcalizadapor um guarda civil municipal em Sorocaba repercute

negativamente na mídia nacional, gerando viés negativo à SSP.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento da Secretaria de Segurança Pública

aos órgãos de imprensa atualizando dados sobre a redução nos índices de homicídios,

estupros, roubos e furtos em Sorocaba durante o ano de 2019 em relação ao ano anterior,

reforçando o compromisso da SSP com a redução de crimes e transparência nos dados.

*noticiário relevante do dia*

GCM que agrediu rapaz no Parque das Águas em Sorocaba é afastado das ruas

Online lGl

Polícias prendem 220 CDPs lotados em dezanos no Vale

Online I O Vale

Polícias prendem 220 CDPs lotados em dez anos no Vale

Online I Gazefa de Taubaté

Índices de criminalidade

Online I Jornal Cruzeiro do Sul
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06 DE FEVEREIRO DE 2O2O

IstoÉ, Estadão e Diário do Grande ABC apont¿ìm que as mortes em confronto causadas por

agentes da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), da polícia paulista, aumentaram 98%o

em 2019 em relação a 2018. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira, 6, pela

Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo.

Os textos ressaltam que desde que João Doria assumiu o governo de São Paulo, ele tem

mantido um discurso de intensificar o combate ao crime e de mandar "bandido para o

cemitério".

Em nota, a Secretaria de Seguranga Pública (SSP) afirma trabalhar para redtszir os "casos de

morte decorrente de intervenção policial".

Ainda conforme a pasta, as polícias têm "rigoroso sistema corregedor, que não compactua

com eventuais desvios de conduta de seus agentes", além de treinamento. As denúncias,

acrescenta a SSP, são ooinvestigadas e as apurações têm início na érea dos fatos e sempre são

encaminhadas às respectivas Corregedorias antes do envio ao Judiciário". Em 2019, 510

policiais foram presos, demitidos ou expulsos das instituições.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A constância de relatos sobre as mortes de criminosos após trocas de tiros

com policiais, tanto pela mídia nacional, quanto pela mídia regional, recebe tratamento

negativo por parte da imprensa, abrindo espaço para abordagens sobre uso excessivo de força

e letalidade nas ações policiais. A abordagem do posicionamento do govemador João Doria

aumenta o impacto negativo da repercussão dessas mortes.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz da SSP parc lalar sobre as ações de repressão ao

crime e proteção das pessoas. Divulgação de balanço periódico dos indicadores positivos da

Rota em beneficio da sociedade, além de esclarecimentos das punições estabelecidas para os

PMs comprovadamente envolvidos em excessos nas abordagens policiais.

*noticiário relevante do dia*

{
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Mortes pela rota aumentam 98olo em São Paulo. afirma ouvidoria da polícia

Impresso j IstoÉ

Mortes pela rota aumentam 98%o em São Paulo. afirma ouvidoria da polícia

Impresso I Estadão

Mortes pela rota aumentam 980/o em são Paulo. afirma ouvidoria da polícia

Impresso I Diário do Grande ABC
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07 DE FEVEREIRO DE 2O2O

Na mídia impressa, Di¿irio da Regiäo aponta o aumento das mortes em confrontos com

policiais militares. Dois suspeitos morreram na quarta-feira (05), em confronto com PMs após

roubo de R$ 104 mil na agência dos Correios de Neves Paulista. As mortes engrossam as

estatísticas da SSP-SP de homicídios decorrentes de intervenção policial: foram l7 mortes em

2018, contra 23 em20l9 - um aumento de 35Yo na região de Rio preto.

O portal online Gl situa que mais de 20 mil pessoas foram presas na região de Sorocaba em

2019 - um aumento de 7%o em relagão ao ano anterior -, segundo a Secretaria de Segurança

Pública (SSP). De acordo com a Pasta, no mesmo período, mais de mil adolescentes foram

apreendidos. A SSP afirma que, para atingir os números, a polícia realiza megaoperações de

combate à criminalidade, o que, segundo a Pasta, permitiu uma queda recorde nos casos e

vítimas de homicídios.

Pontos positivos: Destaque positivo em veículo de relevânciaparaos esforços da SSp-Sp por

meio de megaoperações para reduzir o número de vítimas de homicídios e aumento de

prisões.

Riscos à imagem: As mortes em confrontos de criminosos com PMs seguem impactando

negativamente a imagem da instituição.

Ações sugeridas: Produzir nota de esclarecimento para órgãos de imprensa regional

destacando ações e operações realizadas pela PM na região com números sobre abordagens,

apreensões e prisões podem pontuar o lado positivo da operação, equilibrando a onda negativa

sobre as mortes em confronto. Ainda sobre os casos de confrontos e mortes, a pasta deve

sempre se posicionar e atualizar os órgãos de imprensa sobre o andamento das investigagões,

mo strando transparência.

*noticiário relevante do dia*

Aumentam as mortes em confrontos com PMs

Impresso I Diario da Região

Mais de 20 mil pessoas foram presas na região de Sorocaba em 2019. diz ssp

Online lGl

{
58



F !-. Er t) | \/ u La_r Àa Ä,:, LT t) Ä - c N F,-1 {_) ì 7(:,J llrllj / o(_-)(_) I _ (JLì

09 DE FEVEREIRO DE 2O2O

Gltraz reportagem na qual destaca que mais de 14 mil pessoas foram presas em 2019 nas

regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba, de acordo com dados da Secretaria de

Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Do total de prisões realizadas na região, 4.390 foram em flagrante e 5.451 por mandados. Os

números representam um aumento 2,32Yo, se comparado ao ano de 2018, quando o número

ficou em 9.618. As polícias de Rio Preto e região também tiraram das ruas 418 armas ilegais e

recuperaram 1.083 veículos roubados ou furtados.

Pontos positivos: O trabalho de prevenção e combate ao crime da Secretaria de Segurança

Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) é repercutido positivamente e as estatísticas

divulgadas pela instituição colaborumpara o dimensionamento da situação atual da segurança

pública nas cidades paulistas.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Explorar os números positivos de prisões e apreensões por meio do envio

de releases aos órgãos de imprensa regional com estatísticas detalhadas e nota de

esclarecimento sobre o andamento das investigações.

*noticiário relevante do dia*

Mais de 14 mil pessoas são presas em 2019 nas regiões de Rio Preto e Aracatuba

Online lGl
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10 DE FEVEREIRO DE 2O2O

O Gl relata que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) fechou a

unidade do Instituto Médico Legal (IML) em Pindamonhangaba. O fato ocorreu após

publicação da SSP em Diário Oficial a respeito de reorganização das unidades do IML no

Estado de São Paulo.

Procurada pelo Gl, a SSP informou que a medida foi feita após estudos de impacto e

viabilidade e que "não trará qualquer prejuízo à prestação do servigo na região".

Porém, a Prefeitura de Pindamonhangaba informou que vai adotar medidas para que a decisão

da SSP seja reavaliada. A administração informou ainda que cogita acionar a Justiça.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A decisão tomada pela SSP-SP de fechar o IML de Pindamonhangaba gera

um conflito com a Prefeitura da cidade, gerando viés negativo em veículo de alta relevância.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento colocando a Secretaria de Segurança

Pública à disposição da comunidade para falar sobre a reorganização das unidades e para onde

serão encaminhados os atendimentos realizados em Pindamonhangaba, dando transparência à

medida e tranquilizando a opinião pública de que não haverá prejuízo à população. Destacar

dados que atestam a viabilidade de seu fechamento emrazão da baixa demanda.

*noticiário relevante do dia*

SSP fecha unidade do IML em Pindamonhangaba" SP

Online lGl
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14 DE FEVEREIRO DE 2O2O

Na mídia nacional, Gl relata que São Carlos já tem registrados 278 furtos em 2020 e

criminosos em liberdade preocupam moradores. Segundo os dados da Secretada de Segurança

Pública (SSP-SP), 15% desses furtos ocorrem em residências. Segundo o texto, no ano de

2019, quase metade dos ladrões presos foi liberada para responder pelo crime em liberdade, o

que gera sensação de impunidade e insegurança.

Em outra frente, GL reverbera um caso de um policial militar que jogou o corpo de um

menino de 16 anos em uma vala em São Vicente. A ação aconteceu após uma operação da

PM em que quatro pessoas moneram e um adolescente ficou ferido, no dia 8 de novembro de

2019. Um vídeo gravado por moradores da comunidade Dique do Caxeta mostra a ação dos

policiais. A população da comunidade divulgou as imagens, pedindo por justiça e paz na

favela.

A Polícia Militar divulgou que os policiais alegaram ter acontecido um o'incidente" devido à

inclinagão do barranco, piso escorregadio e ao balanço do corpo do rapaz, fazendo com que

esconegasse e caísse no córrego. Após o episódio, os policiais dizemque resgataram a vítima,

deixando-a na beira do canal até a chegada do resgate.

A SSP-SP informou que, na época do ocorrido, os policiais envolvidos foram afastados do

serviço operacional e foi instaurado inquérito policial.

Na mídia regional, A Tribuna (Santos) situa que o Estado de São Paulo registrou um

aumento de 25% na quantidade de boletins de ocorrência on-line em 2019. A Delegacia

Eletrônica computou 1,5 milhão de boletins de ocorrência em 2019, enquanto que em 2018

foram 1,2 milhão.

Jornal Cruzeiro do Sul aponta que uma unidade do Batalhão de Ações Especiais de Polícia

(Baep) deve ser implantada na região de Sorocaba no segundo semestre deste ano, segundo

informações do coronel Aleksander Toaldo Lacerda, do CIp-7.

Pontos positivos: O serviço oferecido pela Delegacia Eletrônica oferece

rapidez aos usu¿írios, o que explica o aumento relevante no número de boletins de
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registrados via internet. A implantação de uma unidade do Baep na região de Sorocaba irá

reforçar as ações de segurança.

Riscos à imagem: O grande número de furtos no início de2020 em São Carlos lança dúvidas

sobre a capacidade da SSP-SP de controle e punição à criminalidade em São Paulo. E a
atuação suspeita de PMs, gravada por moradores, mostrando policiais jogando o corpo de um

adolescente em um córrego em favela de São Vicente é repercutidana mídianacional com

viés negativo à imagem da PM e da SSP.

Ações sugeridas: No caso de São Carlos, a SSP deve elaborar nota informativa explorando

indicadores positivos de casos resolvidos e dados de recuperação de veículos e outros

produtos de furtos por meio de ações regionalizadas. Pode designar porta-voz para falar sobre

procedimentos adotados, como blitz e ações pontuais de comando, para aumentar a sensação

de segurançada população. Já no caso dos policiais suspeitos dejogar o corpo dojovem em

córrego, a SSP deve enviar nota de esclarecimento à imprensa descrevendo os procedimentos

de investigação adotados e destacar o empenho da corporação na busca pela resolução do

crime para fortalecer sua imagem e recuperar a credibilidade da instituição.

*noticiário relevante do dia*

São Carlos já tem 278 furtos neste ano e criminosos em liberdade preocupam moradores

Online lGl

PM que jogou corpo de menor dentro de vala em SP fala em'insidente': veja

Online lGl

Registro de BOs on-line sobe 25%o no Estado de São Paulo: saiba como fazer queixa

Online I A Tribuna (Santos)

Sorocaba terá unidade do Baep no 2o semestre

Online I Jornal Cruzeiro do Sul

{
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16 DE F'EVEREIRO DE 2O2O

Gl destaca que um homem de 29 anos foi morto a tiros pela polícia na manhã de domingo

(16) dentro da quadra de uma escola de samba no bairro Parque Aeroporto, em Taubaté. A
Polícia Militar foi acionada após denúncia dos moradores que o suspeito estava efetuando

disparos de arma de fogo pelo baino e em seguida entrou na quadra da escola de samba.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, quando os agentes chegaram no local, o

homem teria apontado a armaparaos policiais, que reagiram disparando contra ele. O homem

foi atingido por cinco tiros e o Samu foi acionado para o resgate, porém não resistiu aos

ferimentos. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi acionada, mas não deu retorno.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O notici¿írio aborda mais uma morte pelas mãos de policiais militares,

tornando esses incidentes cada vez mais preocupantes, devido à alta recorrência de mortes

causadas por PMs no mês de fevereiro. Ao não responder quando questionada pelo Gl sobre a

morte causada por PMs, a SSP abre espaço para questionamentos sobre sua estrutura de

governança e falta de transparência.

Ações sugeridas: Elaboração de nota de esclarecimento descrevendo os procedimentos de

investigagão do caso para mostrar transparência e antecipar possíveis punições em casos de

comprovado abuso de poder das forças policiais.

*noticiário relevante do dia*

Homem é morto a tiros pela PM em quadra de escola de samba em Taubaté. sp

Online lGl

.{
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17 DE T'EVEREIRO DE 2O2O

GL expõe que um policial civil reagiu a um assalto durante um bloco de carnaval em São

Paulo, na Avenida Luis Carlos Berrini, disparando tiros que atingiram cinco pessoas, sendo

que apenas dois eram suspeitos e as outras três pessoas se divertindo no bloco. Não houve

mortes e nem ferimentos graves. O policial civil de folga afirma que estava indo encontrar um

amigo quando sofreu uma tentativa de assalto. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do

Estado de São Paulo (SSP-SP) aftrrna que já prendeu dois suspeitos identificados como

Jonathan e Pedro Henrique. Eles foram baleados e já tiveram alta, mas continuam detidos.

O governador João Doria defendeu a ação do policial civil, dizendo que ele agiu "como

deveria", pois não houve nenhuma morte, nenhum ferimento grave, e os bandidos foram

presos. Em coletiva ao lado de Doria, o secretário de Segurança Pública, general João Camilo

de Campos, afirmou que o'o inquérito está em curso"'. A Corregedoria da Polícia Civil, que é

muito boa, está acompanhando esse processo, então vamos deixar que o inquérito transcorra".

Folha de S.Paulo situa que o primeiro fim de semana oficial do camaval de rua de São Paulo

terminou com 413 pessoas detidas, segundo a "secretaria de Segurança Pública da gestão

Doria (PSDB)". O veículo acrescenta que, entre os presos, estão dois suspeitos envolvidos

numa tentativa de assalto contra um policial civil. Ele teria reagido à abordagem, disparando

em uma ação que acabou deixando cinco pessoas baleadas, gerando pânico e muita correria

entre os foliões.

Com conteúdo da Agência Brasil, IstoE, Jornal de Piracicaba e O Vale informam que o

pré-carnaval em SP tem baleados e 413 pessoas detidas. Os textos apontam que houve uma

ocorrência grave registrada em um bloco na zona sul da capital, quando um policial civil
reagiu a uma tentativa de assalto. Cinco pessoas foram baleaclas. A SSP não informou o

estado de saúde dos feridos e nem o contexto dos disparos.

Pontos positivos: O comentário do governador João Doria enfatiza que a ação do policial

civil tornou possível prender os bandidos sem que ninguém fosse gravemente ferido ou morto.

Além disso, a presença de João Camilo de Campos, secretário de Segurança Pública do

Estado, é importante para garantir que o caso dos tiros disparados pelo policial civil está
(
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sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Civil, enfatizando a competência da

instituição para a rcalização do inquérito.

Riscos à imagem: A agão do policial civil, deixando inocentes feridos após ter disparado tiros

em um bloco de carnaval, causou pânico entre os foliões e fomenta as preocupações já

existentes devido à alta recorrência de mortes causadas por policiais no mês de fevereiro,

aumentando as repercussões de viés negativo à SSP-SP. Veículos enfatizam falta de

transparência da SSP-SP na divulgagão de informações sobre o Estado dos feridos e autoria

dos disparos.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para falar sobre o trabalho de policiamento

durante o carnaval e fazer um balanço das prisões e apreensões com números positivos, mas

sem registro de mortes e feridos graves. O caso do policial também deve ser esclarecido

reforçando o apoio da SSP nas investigações e antecipando punições em casos de excesso de

forga policial.

*noticiário relevante do dia*

Policial que atirou durante bloco de carnaval em SP diz que estava indo encontrar amigo

quando foi abordado

Online lGl

Polícia prende 413 pessoas no 1o fim de semana oficial do carnaval de rua em SP

Online I Folha de S.Paulo

Pré-carnaval em SP tem baleados e 413 pessoas detidas

Online I IstoÉ

Pré-carnaval em SP tem baleados e 413 pessoas detidas

Online I O Vale

II
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18 DE FEVEREIRO DE 2O2O

A mídia impressa, A Tribuna registra que o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep)

de Santos ocupa o 2o lugar de mortes em decorrência de intervenção policial no Estado de São

Paulo, segundo dados do Relatório Anual de Prestagão de Contas da Ouvidoria daPolícia do

Estado de São Paulo.

Ao todo, o 2o Batalhão de Ações Especiais da Polícia teve 30 ocorrências de letalidade em

2019, enquanto os policiais da Rota lideram com 104. Apesar do lugar de destaque no

levantamento, a taxa de letalidade reduziu na região, caindo de 67 mortes em 2018 para 30 em

2019.

Já no caso da Rota, houve crescimento de 79,3Yo do número de mortes em relação a 2018. A
Ouvidoria afirma que "possivelmente, a Rota sofre a maior influência do senso comum que

prega que 'bandido bom é bandido morto' e da onda conservadora que toma o País".

Segundo o texto, por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

(SSP-SP) informou que o'trabalha para reduzir os casos de morte decorrente de intervenção

policial" e que, por determinação da própria Pasta, todas as ocorrências deste tipo são

investigadas pelo DHPP, pelas corregedorias e comunicadas ao Ministério Público.

A SSP acrescentou que, por conta das investigações realizadas em2019,510 policiais foram

presos, demitidos ou expulsos das instituições.

Também em A Tribuna, PM troca tiros e mata três homens na zona noroeste de Santos.

Policiais do 2o Baep realizaram uma operação de combate ao tráfico de drogas durante a

madrugada de domingo (16).

Segundo relato dos policiais, eles escutaram uma sequência de tiros e viram seis homens

armados correndo em direção à equipe policial. Quando os suspeitos perceberam a presença

dos PMs, os criminosos teriam começado a disparar tiros contra eles, que revidaram.

Três homens foram atingidos e caíram no local e outros três conseguiram fugir pelo m¿mgue.

Os caídos foram socorridos pelo Samu, mas jâ chegaram sem vida ao hospital. Foram

apreendidas 3 arrnas, 188 pinos de cocaína,82 porções de maconha, além de dois

radiocomunicadores no entomo. r
II
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(
Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O grande número de repercussões sobre mortes causadas por policiais no

mês de fevereiro coloca em xeque o trabalho realizado pela SSP-SP de orientar e promover o

treinamento dentro das instituições policiais.

Ações sugeridas: Sugestão de entrevista com porta-voz em emissoras de rádio e TV,

destacando a redução de mais de 50% nos índices de letalidade na região. No caso da Rota,

enfatizar o apoio às investigações e esmiuçar todas as ferramentas adotadas para a apuração

das mortes em decorrência de intervenção policial. Encaminhamento de nota complementar

sobre a denúncia de suposta execução de três suspeitos durante troca de tiros com a PM,

enfatizando como será apurada atroca de tiros relatada pela Polícia Militar.

*noticiário relevante do dia*

Baep ocupa 2o lugar em número de mortes

Online lA Tribuna

PM troca tiros e mata 3 naZonaNoroeste

Online lA Tribuna
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20 DE FEVEREIRO DE 2O2O

O Gl descreve que a família de Hillary Sousa Valadares, de 2 anos, morta após ser atingida

durante uma troca de tiros em Peruíbe, no litoral de São Paulo, ainda cobra da Polícia Civil

informações se o tiro partiu da arma dos bandidos ou da Polícia Militar. O crime aconteceu há

cerca de um ano. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ao Gl nesta quinta-feira

(20) que o inquérito policial está sob apreciação da autoridade responsável antes de serem

tomadas as providências finais.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O noticiário aborda mais uma morte de inocente após troca de tiros entre

PMs e criminosos, revelando falhas em procedimentos de operações policiais.

Ações sugeridas: Como o caso gerou comoção em razão de morte de criança, a SSP deve

enviar nota enfatizando o apoio às investigações, além de informações mais detalhadas sobre

a condução das investigações. Deve também antecipar as punições que podem ser adotadas

caso seja comprovado que o tiro partiu de um policial para dar transparência.

*noticiário relevante do dia*

Família aguarda há um ano resposta de onde partiu tiro que matou crianca de 2 anos

Online lA Cidade On
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?IDE F'EVEREIRO DE 2O2O

O Gl aponta que a Polícia Militar cancelou a autorização para o bloco Blocolândia desfilar

nesta sexta-feira(2I) na Cracolândia, pegando de surpresa o organizador. Ele afirmou "vamos

sair, faça chuva ou faça bomba". Segundo o organizador Raphael Escobar, o bloco desfila há

5 anos na Cracolândia e nunca teve problemas. O Blocolândia é formado por dependentes e

ex-dependentes químicos e funcionários e ex-funcionários dos govemos municipal e estadual.

Escobar disse ao Gl que o'até ontem (quinta-feira,20), tínhamos certeza que iríamos desfilar.

À noite, alguém da Secretaria Municipal de Cultura me ligou avisando que a Secretaria de

Segurança Pública (SSP) proibiu e que não era possível diálogo algum".

Também em Gl, matéria destaca que casos de abuso sexual crescem l2Yo no Estado de Sp

em 2019. Mais de 4.468 boletins de importunação ofensiva foram registrados ao longo de

2019, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. Em 2018, foram 3.973 ocorrências

e no ano de2017, foram 3.699.

A mídia regional, A Cidade ON aborda dicas dadas pela SSP para os foliões não perderem

seus celulares durante a folia de carnaval

Pontos positivos: As dicas dadas pela SSP para o camaval reforçam o trabalho de prevenção

promovido pela instituição para diminuir a ocorrência de crimes no Estado.

Riscos à imagem: A decisão da SSP de cancelar a autorização de desfile do Blocolândia, da

Cracolândia, repercute negativamente na mídia nacional, que expõe questionamentos da

liderança do bloco sobre o real motivo do cancelamento.

Ações sugeridas: As dicas de segurança no camaval podem ser exploradas, de maneira mais

leve por meio de artes e fotos, nos canais de rede social da SSP, num gesto de aproximação e

cuidado com a população. ASSP deve enviar ainda nota esclarecedora sobre o cancelamento

do bloco aos órgãos de imprensa regional, detalhando as razões para a suspensão. Sobre o

aumento no registro de casos de abuso sexual, a SSP pode enviar nota enfatizando os canais

para denúncias, que podem ser feitas por meio eletrônico também.
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*noticiário relevante do dia*

PM cancela autorização para bloco desfilar na Cracolândia: 'Vamos sair. faca chuva ou faca

bomba'. diz organizador

Online lGl

Casos de abuso sexual crescem 120lo no estado de SP em 2019

Online lGl

carnaval: Veja como se prevenir de roubos e furtos de celular

Online I Jornal de Piracicaba

r,
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23 DE FEVEREIRO DE 2O2O

Veja e GL reportam que policiais prenderam 333 pessoas no sábado de carnaval em Sp. A
Operação Carnaval Mais Seguro abordou 36.711 suspeitos e fiscalizou 24.531 veículos. 39

celulares foram apreendidos, T4 veículos foram recuperados, 16 quilos de entorpecentes

apreendidos e 18 armas retiradas das ruas.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) preparou-se para uma expectativa de público

25Yomaior do que no carnaval de 2018.

Pontos positivos: Os esforços da Polícia Militar para combater o crime durante as festas de

carnaval geram abordagens positivas à instituição após um grande número de apreensões de

criminosos nas ruas.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Os bons resultados da operação devem ser explorados por meio da

indicação de porta-voz para entrevistas em emissoras de rádio e TV para detalhar as

operagões e o balanço positivo da Operação Carnaval Mais Seguro. Importante destacar o

efetivo e pontuar que estavam bem preparados para preservar a segurança dos foliões.

*noticiário relevante do dia*

Polícia de São Paulo detém 333 pessoas em operagão de carnaval

Online lGl
Policiais prendem 333 pessoas no sábado de carnaval em Sp

Online lVeja
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24 DE F'EVEREIRO DE 2O2O

Folha de S.Paulo expõe que o número de vítimas de assassinatos voltou a subir na capital

paulista. Segundo balanço da Secretaria da Segurança Pública (SSP), foram 70 casos em

janeiro contra 56 do mesmo período de2019.

O texto acrescenta que a Polícia Militar também registrou aumento na letalidade da tropa em

serviço no primeiro mês de 2020. De acordo com a corporação, 76 pessoas foram mortas em

supostos confrontos com policiais, contra 59 casos no mesmo período de 2019, representando

uma alta de28o/o

Com conteúdo da Agência Brasil, IstoÉ, A Tribuna e Jornal de Piracicaba reverberam que

homicídios dolosos caem, enquanto latrocínio e roubos aumentam no Estado de SP. Segundo

dados da SSP, o número de vítimas de homicídio doloso caiu de 284 para 276 - a menor

quantidade da série histórica, iniciada em 2001, para o mês de janeiro. No entanto, os

latrocínios cresceram, aumentando de 17 para 18. Já os roubos subiram l4,3yo, registrando

23.997 ocorrências em janeiro.

Em frente distinta, Gl traz relato de uma das cinco pessoas feridas durante um bloco de

carnaval em São Paulo, após um policial civil reagir a um assalto disparando contra um

homem, segundo relato da SSP-SP. A cabeleireira Danieli Vitti foi atingida na perna e está

intemada no Hospital das Clínicas de São Paulo e passou pela primeira cirurgia. O estado de

saúde dela é estável, mas ela precisará passar por uma segunda cirurgia para reconstrução do

ftmur.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O aumento dos números de assassinatos e roubos na cidade de São paulo e

o aumento do número de mortes causadas por policiais militares revelam falhas graves nas

estratégias atuais da SSP que objetivam diminuir a criminalidade.

Ações sugeridas: Sugestão de artigo do secretário de Segurança Pública reforçando

compromisso com a segurança e destacando o plano de ação da corporação para reduzir

índices de criminalidade na capital paulista. Ao Gl, enviar nota de esclarecimento

{

que a SSP acompanha de perto às investigações sobre o caso, demonstrando interesse em sua
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resolução. Material pode destacar ainda punições para os casos de uso excessivo da força

policial.

*noticiário relevante do dia*

Homicídios dolosos caem: latrocínio e roubos aumentam no estado de sp

Online I A Tribuna

Homicídios dolosos caem: latrocínio e roubos aumentam no estado de Sp

Online llstoÉ

Homicídios dolosos caem: latrocínio e roubos aumentam no gstado de Sp

Online I Jomal de Piracicaba

Baleada em bloco de carnaval em SP passará por segunda cirurgia: 'Trauma para o resto da

vida'

Online lGl
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25 DE FEVEREIRO DE 2O2O

Gl situa que a polícia prendeu 1.324 pessoas e apreendeu 1,1 tonelada de drogas, além de 93

arnas ilegais, nos quatro primeiros dias de carnaval no Estado de São paulo.

Ao todo, 148,5 mil pessoas foram abordadas na chamada Operação Carnaval Mais Seguro,

informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) no início da tarde.

Os policiais apreenderam 142 celulares e devolveram 75 deles aos donos. Também foram

recuperados 270 veículos.

Veja relata que a Polícia paulista prendeu 351 pessoas neste domingo de carnaval (23),

durante a Operação Carnaval Mais Seguro, que contou com mais de 24 mil policiais em todo

o Estado de São Paulo para reforçar a seguranga. No total,4L 997 pessoas foram abordadas no

domingo, segundo dados da SSP-SP.

Em frente distinta, Gl aponta que Piracicaba tem janeiro com mais homicídios dolosos em

cinco anos, segundo dados da SSP. De acordo com os números, a cidade teve três homicídios

em janeiro deste ano, com quatro vítimas.

Pontos positivos: Balanço positivo da Operação Carnaval Mais Seguro em mídias de

repercussão nacional destaca atuação da SSP para gararfür a segurança da população. A
apresentação do balanço de apreensões e prisões reforçam o compromisso da pasta com a

segurança pública.

Riscos à imagem: O aumento dos homicídios dolosos em Piracicaba, após cinco anos,

aumenta a sensação de insegurança da população e coloca em xeque o trabalho da polícia.

Ações sugeridas: Explorar os bons indicadores da Operação Carnaval Mais Seguro por meio

da sugestão de porta-voz para entrevistas em rádios, TVs e mídias impressas e eletrônicas.

Enviar nota de esclarecimento complementar à mídia regional sobre o aumento no número de

crimes de homicídio enfatizando o esforço da polícia em esclarecer crimes desse tipo.

*noticiário relevante do dia*
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Polícia prende 1"3 mil pessoas e apreende uma tonelada de drogas em quatro dias de carnaval

em SP

Online lGl

Polícia paulista prende 351 pessoas no domingo de carnaval

Online lVeja

Puapicaba tem ianeiro com mais homicídios em cinco anos. aoonta SSP

Online lGl
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26DE FEVEREIRO DE 2O2O

Com conteúdo da Agência Brasil, IstoÉ, O Vale e Jornal de Piracicaba reportam que a

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que o autor dos

disparos que atingiram duas pessoas no Bloco da Latinha Mix, organizado pela Rádio Mix

FM, ainda não foi identificado. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (25) e foi registrado

em vídeo pelo DJ Diplo, quando estava no palco.

De acordo com a secretaria, as vítimas são uma adolescente de 17 anos e um jovem de 20

anos. As duas pessoas feridas foram socorridas pela equipe médica que atendia no local e

foram encaminhadas ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya e ao Hospital

das Clínicas.

A Agência Brasil solicitou à Secretaria de Saúde informações sobre o estado de saúde das

vítimas e aguarda retorno.

Folha de S.Paulo traz que Balanço parcial da SSP sobre a Operação Carnaval na cidade de

São Paulo aponta que, da madrugada de sexta até o início daterça,148,5 mil pessoas foram

abordadas por policiais, das quais 1.324 foram detidas. Foram apreendidos 142 celulares (com

75 devolvidos aos donos), 1 tonelada de drogas e 93 armas de fogo ilegais.

Pontos positivos: Balanço positivo da Operação Carnaval Mais Seguro continua repercutindo

em veículo de mídia nacional.

Riscos à imagem: Caso de disparo de arma de fogo durante passagem de bloco carnavalesco

em são Paulo e com vítimas mostra falhas na operagão Camaval Mais Seguro.

Ações sugeridas: Enviar nota de esclarecimento aos veículos pontuando que o caso do

disparo de arma de fogo está sendo investigado e acompanhado pela SSP e destacar os pontos

positivos da operação, que conseguiu manter a segurança, sem o registro de óbitos.

*noticiário relevante do dia*

Polícia procura autor de disparos feitos em bloco de carnaval de Sp

Online I IstoÉ
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Polícia procura autor de disparos feitos em bloco camaval de SP

Online lO Vale

Polícia procura autor de disparos feitos em bloco de carnaval de sp

Online I Jornal de Piracicaba

carnaval em SP termina com menos política" mais feminismo e arrastões

Online I Folha de S.Paulo
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27 DE F'EVEREIRO DE 2O2O

Gl aponta que multas pela Lei Seca crescem 44yo na cidade de SP durante camaval. Quase

1.400 condutores foram autuados e 11 pessoas foram presas. Um balanço da Secretaria de

Seguranga Pública (SSP) apontou que mais de 1,5 mil pessoas foram detidas durante o

carnaval de SP e 1 tonelada de drogas foi apreendida.

Na mídia regional, O Vale destaca que o número de suspeitos presos em flagrante pelas

forças de segurança pública atingiu no início de 2020 o patamar mais baixo desde 2006 na

RMVale, a região de São Paulo que tem ataxade homicídios mais alta de todo o Estado.

Os dados estatísticos foram divulgados pela SSP. Em janeiro, foram 536 prisões em flagrante

nas 39 cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

Pontos positivos: Atuação da SSP durante o carnaval por meio de blitz e abordagens continua

repercutindo positivamente em ruzão dos bons indicadores de prisões e apreensões de drogas,

reforçando o compromisso da SSP com a segurança.

Riscos à imagem: Mídia regional mostra queda na prisão de suspeitos em flagrante em

contraponto com o avanço na taxa de homicídios. Abordagem tem viés negativo porque

mostra falta de um plano de ação da SSP na região que já apresenta a maior taxa de

homicídio.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento mostrando o pacote de ações de

segurança disponibilizado para a região, por meio do aumento do efetivo, equipamentos e

viaturas, além de blitz e ações policiais, reforçando o interesse da pasta em melhorar os

indicadores na região. Incluir ainda procedimentos de investigagão para aresolução dos casos.

*noticiário relevante do dia*

Multas pela Lei Seca crescem 44olo na cidade de SP durante garnaval

Online lGl

Prisões em flagrante têm o menor número desde 2006

Online lO Vale
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03 DE MARÇO DE 2020

Gl relata que deputados de oposição da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp)

afirmam que a PM usou bombas de gás-lacrimogêneo vencidas contra servidores durante a

segunda votação da reforma da Previdência na terça-feira (3). A proposta foi aprovada em

sessão marcada por confronto entre policiais e funcioniírios públicos.

O Gl questionou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre o uso de bombas fora do

prazo de validade. Por telefone, a assessoria de imprensa do órgão não confirmou que foram

utilizados artefatos vencidos, mas disse que "mesmo fora da validade os gases não prejudicam

a saúde, só são menos efetivos".

Também em Gl, o Ministério Público de São Paulo investiga uma organização criminosa

dentro da Polícia Rodoviaria do Estado. Seis policiais foram presos e confessaram que

recebiam propina para deixar de apreender o contrabando de cigarro vindo do Paraguai. A
SSP informou que a Polícia Militar investiga o caso desde 2017, o que permitiu a prisão de

seis policiais e que o possível envolvimento de outros no esquema está sendo apurado. A
Pasta também informa que a PM não compactua com qualquer desvio de conduta de seus

agentes.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O uso de bombas de gás-lacrimogêneo vencidas por policiais militares

contra servidores durante a segunda votagão da reforma da Previdência ganha repercussão

negativa em veículo de relevância nacional, com ampla possibilidade de repercussão em sites

e emissoras de rádio regionais, além de possíveis desdobramentos políticos e judiciais. Em

outra linha, a investigação do Ministério Público de São Paulo de uma organização criminosa

dentro da Polícia Rodoviária, que receberia propina paru deixar de apreender o contrabando

de cigarro vindo do Paraguai é negativa e coloca em xeque a imagem da corporação.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento sobre a denúncia formulada por

deputados da oposição sobre uso de gás para dispersar os servidores. Em outra frente,

publicação de nota enfatizando apoio às investigações do MP e detalhando os

internos adotados para apuração dos desvios de conduta.
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*noticiário relevante do dia*

Deputados acusam PM de usar bombas vencidas contra manifestantes durante votacão da

reforma da Previdência em SP

Online lGl

Policiais rodoviários de SP são presos por suspeita de integrar organizacão criminosa de

contrabando de cigarros

Online lGl
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04 DE MARÇO DE 2020

IstoÉ, O Vale, Jornal da Cidade e Jornal de Piracicaba descrevem que chega a 24 o

número de mortos em decorrência das chuvas na Baixada Santista.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), os trabalhos de

resgate, salvamento e identificagão das vítimas continuam. No fim da noite de terça (03),

informou o orgão, o trabalho do Corpo de Bombeiros precisou ser interrompido

momentaneamente em alguns pontos por causa do risco de novos deslizamentos. Mas as

ações foram retomadas nesta quarta-feira (04).

Folha de S.Paulo situa que a operação da Polícia Militar de São Paulo, que resultou na morte

nove pessoas em Paraisópolis, durante baile funk no final do ano passado, teve uma espécie

de apagão tecnológico, com GPS de canos desligados, desconexão com a Central de

Operações (Copom) e contato entre policiais via celular, aponta relatório da Corregedoria.

Indagada a respeito das falhas listadas no relatório da Corregedoria, a SSP-SP afirmou que o

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apura todas as circunstâncias

relativas aos fatos, incluindo as responsabilidades civis.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Nova abordagem sobre a morte de nove jovens num baile funk em

Paraisópolis, em veículo de repercussão nacional, destaca suposto apagão tecnológico, o que

dificultaria ainda mais a resolução do caso que tem policiais como principais autores do

crime.

Ações sugeridas: A SSP deve enviar nota enfatizando todos os procedimentos adotados

internamente para a apuração do caso que resultou na morte de nove jovens e pontuar apoio às

investigações mostrando transparência. Em outra frente, deve sugerir porta-vo z paru falar

sobre as ações do Corpo de Bombeiros no resgate às vítimas das enchentes e se colocar à

disposição da população na condução dos casos de enchentes.

*noticiário relevante do dia*
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Baixada Santista: 24 pessoas morreram em decorrência das chuvas

Online lO Vale

Baixada Santista: 24 oessoas morreram em das chuvas

Online llstoÉ

PM admite que mortes em Paraisópolis decorreram de acão policial

Online I Folha de S.Paulo
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06 DE MARÇO DE 2020

Folha de S.Paulo aponta que o policial civil Francisco Egídio Ferreira de Andrade, 39 anos,

moffeu com um tiro no rosto, por volta das 13h30 de quinta-feira (5), em Itaquera, quando

investigava um suposto ponto de venda de drogas. Segundo a polícia, a pistola calibre ponto

40 do agente travou, deixando a munição presa ao ferrolho do armamento, quando ele teria

tentado reagir após um suspeito ter lhe mostrado uma arma.

A Segurança de Segurança Pública (SSP) foi questionada sobre o fato de a arma do policial

civil ter travado na ação. Porém, a pasta não havia se manifestado até a publicação desta

reportagem. Segundo estatísticas da SSP, três policiais civis morreram em serviço em 2019 no

Estado de São Paulo, enquanto que em 2018, foi registrada somente uma morte.

Em outra frente, o Gl reporta que a Ouvidoria pediu à Corregedoria da Polícia Militar e à

Polícia Civil informações sobre a investigação da conduta dos policiais durante a votação da

Reforma da Previdência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) na terça-

feira (3). Ao menos 20 pessoas ficaram feridas.

Quatro entidades ligadas à defesa dos direitos humanos - Conectas Direitos Humanos, Artigo

19, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (Ibccrim) e a Comissão de Direitos Humanos da

OAB-SP - enviaram à Ouvidoria a cópia de um ofício direcionado ao secretário de Segur:rnça

Pública, general João Camilo Pires de Campos, com 16 perguntas sobre aatuação policial

durante a votação na Alesp.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O não pronunciamento da SSP sobre o fato de a arma do policial civil ter

travado na ação mostra falta de transparência e abre questionamentos sobre sucateamento dos

equipamentos e falhas na condução da instituição. A conduta de policiais durante a votação da

Reforma da Previdência na Alesp mais uma vez é abordada e desta vez sob o viés de

entidades de classe que questionam a atuação policial contra os direitos humanos, podendo

ampliar ainda mais a repercussão negativa em veículos regionais.

Ações sugeridas: Publicação de nota descrevendo os procedimentos de apuragão

sobre a morte do policial. A nota também pode citar o controle dos equipamentos de
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seguranga utilizados pelos policiais para garantir a segurança dos mesmos. Já com relação à

conduta dos policiais contra servidores em votação, a SSP deve designar porta-voz pata

esclarecer as ferramentas de apuração internas para esclarecimento do caso e se colocar à

disposição das entidades, mostrando colaboração e transparência.

*noticiário relevante do dia*

Policial civil é morto com tiro no rosto durante investigação sobre tráfico em SP

Impresso I Folha de S.Paulo

t_ s sobre

Previdência na Alesp

Impresso lGl

da
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09 DE MARÇO DE 2020

Na mídia impressa, Folha de S.Pauto aponta que um policial militar de 38 anos foi

encontrado morto a tiros na madrugada de domingo (08) em Bertioga. De acordo com a

Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma testemunha contou que o militar foi rendido por

dois homens na Chácara Vista Linda e levado para uma área de mangue. O corpo do PM foi

achado posteriormente e sua anna não foi encontrada.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A morte de um policial, tem espaço em veículo de grande repercussão, e

mostra a fragilidade da corporação que não se manifestou sobre o caso.

Ações sugeridas: Publicação de nota enfatizando que a SSP adotou todos os procedimentos

necessários paru o esclarecimento do crime.

*noticiário relevante do dia*

Policial militar de 38 anos é assassinado no litoral de São Paulo

Impresso I Folha de S.Paulo
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11 DE MARÇO Dr,2020

Com conteúdo da Agência Brasil, os portais IstoÉ, A Tribuna e Jornal de Piracicaba

apontam que policiais civis e militares apreenderam annas com adolescentes suspeitos de

planejar um ataque a uma escola. Foram recolhidas uma arma de fogo calibre 22, com

silenciador, uma arma de pressão, um simulacro de pistola, além de munição calibre 38, dois

canivetes, uma faca, 15 lâminas de bisturi e celulares com mensagens alusivas a ataques

ocorridos em ambiente escolar na casa de três adolescentes em Avaré, São Paulo. Os jovens

são suspeitos de planejar ataques a uma escola pública nesta cidade. De acordo com a

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), os jovens estavam sendo

monitorados pelo Gabinete Integrado de Segurança e Proteção Escolar, após denúncias e a

identificação de postagens em redes sociais, além de informações com ameaças a estudantes e

profissionais da educação. Segundo a SSP, o caso foi registrado na Delegacia Seccional de

Avaré, e o Conselho Tutelar foi acionado. Os menores foram encaminhados para aYara da

Infrncia e Juventude com pedido de apreensão.

Pontos positivos: A atuação da PM na apreensão de armas que seriam utilizadas em um

suposto ataque escolar tem repercussão positiva por sua atuação preventiva.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Designação de porta-vozpara entrevistas em rádio, TV e mídia impressa

parafalar sobre o trabalho de inteligência da polícia na prevenção de possível ataque com uso

de arma de fogo em ambiente escolar. O caso teve repercussão em diversos veículos de

grande e médio porte. Relembrar outros casos, onde a atuação preventiva evitou outros

crimes, destacando o setor de inteligência e reforçando a imagem positiva da instituição.

*notici¿irio relevante do dia*

sP: polícia apreende armas com suspeitos de planejar ataque a escola

Online llstoÉ

sP: polícia apreende armas com suspeitos de planejar ataque a escola

Online I A Tribuna

SP: polícia apreende armas com suspeitos de planejar ataque a escola

Online I Jornal de Piracicaba
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12 DE MARÇO DE 2020

Na cobertura impressa, Folha de S.Paulo reporta que grandes eventos concentram registros

de roubos e furtos de celulares em São Paulo, com um pico no pré-carnaval no ano de 2020.

Segundo levantamento feito pela Folha, considerando estatísticas da Secretaria de Segurança

Pública (SSP), há um crescimento de crimes ao longo do ano como um todo. De 2018 para

2019, houve aumento de26% no registro de roubos e furtos de celulares.De20lT parc20lB,

o aumento havia sido de 37Yo.

Gl relata que a cidade de Porto Ferreira realizaaté sábado (14) um mutirão para os moradores

que precisam tftar aprimeira ou segunda via do RG. A medida é uma parceria entre prefeitura

e SSP, após notarem que a demanda de solicitações da cidade para fazer o documento estava

muito alta.

Pontos positivos: A abordagem da iniciativa da SSP em parceria com a Prefeitura de porto

Feliz de realizar mutirão de RG é positiva e mostra interesse da secretaria em agilizar serviços

de interesse da população.

Riscos à imagem: Matéria em veículo de grande porte mostra aumento no número de furtos e

roubos de celulares em SP no pré-carnaval, com potencial risco de reverberar em veículos

regionais, ampliando a sensação de insegurança em grandes eventos na cidade de São Paulo.

Ações sugeridas: Designar porta-voz para falar sobre os números positivos das operações

policiais durante o carnaval, que também resultaramna apreensão de celulares e veículos.

Destacar ainda que emborahajaum crescimento de crimes ao longo do ano na ordem de26yo,

a pasta vem trabalhando para a redução do índice, que no ano anterior era d,e 37o/o.

*noticiário relevante do dia*

Grandes eventos concentram registros de roubos e furtos de celulares em Sp

Impresso I Folha de S.Paulo

Porto Ferreira realiza mutirão para moradores que precisam tirar RG

Online lGl
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17 DE MARÇO DE 2020

Gl relata que uma adolescente denuncia policiais militares por agressão em Hortolândia.

Câmeras de segurança registraram as agressões e a família da adolescente registrou um

boletim de ocorrência e denunciou na corregedoria da Polícia Militar a ação dos PMs durante

a madrugada de sábado (14).

Nas imagens é possível ver que os jovens estavam parados em uma esquina da Rua Salvador,

quando policiais chegaram em uma viatura, desceram com cassetetes em mãos e partiranpara

cima do grupo.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que o batalhão abriu uma

investigação. Os agentes envolvidos na ocorrência já foram identificados e as medidas

cabíveis vão ser tomadas durante a apuração dos fatos. Lembrou ainda que não compactua

com desvios de conduta das polícias.

Também em Gl, São Carlos registra 351 casos de violência moral contra mulheres em2019,

segundo dados da SSP. Especialistas alertam que a agressão moral é o primeiro passo para a

violência fisica e deve ser denunciada.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A repercussão de vídeo de operação policial nas redes sociais retoma a

percepção negativa das abordagens da Polícia Militar.

Ações sugeridas: Divulgação de nota de esclarecimento da Secretaria de Segurança Pública

informando os procedimentos que serão adotados para apurar a denúncia de abuso de

autoridade sugerida pelo vídeo mencionado. Publicação de nota destacando que a Delegacia

Eletrônica tem possibilitado o aumento no número de registros de casos de violência e de

vários outros indicadores emrazão da facilidade e agilidade de acesso.

*noticiário relevante do dia*

Adolescente denuncia policiais militares por agressão em Hortolândia; VÍDEO
Online lGl
São Carlos registra 351 casos de violência moral contra mulheres em 2019. aponta SSP
Online lGl
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18 DE MARÇO DE 2020

Gl e O Imparcial destacam que a Polícia Civil divulgou na terça-feira (17) medidas para

evitar o contágio do coronavírus nas unidades policiais da seccional de Marília e Presidente

Prudente. As autoridades divulgaram que somente serão atendidas diretamente no Plantão,

após observadas as cautelas necessárias para evitar possível contaminação, as ocorrências que

versarem sobre crimes mais graves e situações de flagrante.

Outros tipos de casos, em que se vislumbra a necessidade de imediata intervenção da Polícia

Civil, deverão ser imediatamente comunicados ao delegado plantonista para apreciação. Além

disso, é vedado aos policiais civis negarem atendimento a quem quer que procure a unidade

policial, orientando a pessoa, na hipótese de não realização do registro da ocorrência, a

respeito da possibilidade de fazê-lo por meio da Delegacia Eletrônica.

Em outra frente, Istoli, O Vale e Jornal de Piracicaba reportam que os bombeiros

resgataram o último corpo desaparecido na Baixada Santista, após as chuvas do início do mês.

Pontos positivos: As restrições impostas pela pandemia abrem espago para abordagens sobre

os trabalhos oferecidos por meio da Delegacia Eletrônica, que pode receber diversos tipos de

registros e denúncias de forma eletrônica.

Riscos à imagem: A abordagem das matérias em veículos regionais de Marília e Presidente

Prudente sobre as restrições de atendimento em razão da pandemia foca mais na restrição dos

serviços do que nos outros modelos de atendimento de segurança podendo gerur asensação de

redução de serviços disponíveis à população.

Ações sugeridas: Designar porta-voz para detalhar os serviços da Delegacia Eletrônica que

além de dar celeridade ao atendimento evita o contágio e propagação do Coronavírus.

*noticiário relevante do dia*

Civil

contágio do novo coronavírus

Online lGl
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Polícia Civil de Marília divulga medidas para evitar contágio do coronavírus nas unidades

policiais

Online lGl

Polícia Civil adota medidas emergenciais em atendimentos

Online I O Imparcial

Bombeiros resgatam último como desaparecido na Baixada santista

Online llstoÉ

Bombeiros resgatam último corpo desaparecido na Baixada Santista

Online I O Vale

Bombeiros reseatam último corÞo desaparecido na Baixada Santista

Online I Jornal de Piracicaba
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19 DE MARÇO DE 2020

A mídia regional impressa, O Diário (Mogi das Cruzes) descreve que a Polícia Civil de Mogi

e de cidades vizinhas da região do Alto Tietê já estão orientando o público sobre como

proceder para registrar boletins de ocorrência durante o lockdown por conta do coronavírus.

A informação oficial do Distrito Central, em Mogi, alertava que só seriam atendidos

presencialmente os casos de morte e desaparecimento de pessoa, violência doméstica contra

adolescente e criança, estupro sequestro e c¿írcere privado, roubos e extorsão, flagrantes

relacionados a crimes, infração de mero potencial ofensivo e ato infracional.

O comunicado ressalta que "todos os demais delitos deverão ser registrados online pela

Delegacia Eletrônica". O veículo afirma que vale lembrar que os boletins elaborados via

intemet pelas próprias vítimas são enviados normalmente às unidades policiais para os

procedimentos de Polícia Judiciária. A medida adotada se baseou na portaria DGP 16/20, do

delegado geral Ruy FenazFontes, do Estado de São Paulo.

Nos portais online, Gl e A Cidade On destacam que as delegacias do Alto Tietê e

Araraquara orientam que os funcionários dos Distritos Policiais estão registrando os casos

mais graves presencialmente, ressaltando que muitos serviços podem ser feitos através da

Delegacia Eletrônica.

Pontos positivos: Os serviços oferecidos por meio da Delegacia Eletrônica começam a

ganhar destaque em veículos de repercussão regional.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de pauta para emissoras de rádio e TV, designando porta-vozpara

detalhar os serviços da Delegacia Eletrônica que além de dar celeridade ao atendimento evita

o contágio e propagação do Coronavírus. Intensificar postagens sobre os serviços disponíveis

na Delegacia Eletrônica pelas redes sociais da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

*noticiário relevante do dia*
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Delegacias orientam sobre boletim online

Impresso I O Diário

de de

Online lGl

Polícia reduz atendimento por causa da pandemia de covid-19

Online lA Cidade On
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23 DE MARÇO DE 2020

Em sua versão impressa, A Tribuna registra que em tempos de pandemia, policiais civis e

militares pedem máscaras e álcool em gel. O Sindicato da Polícia Civil de Santos e Região

(Sinpolsan) entrou com um pedido de liminar na Justiça para garanfir que a categoria esteja

protegida. O TJ-SP indeferiu, porém o Sinpolsan irá recorrer.

Procurada pelo A Tribuna, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-

SP) diz que tem adotado todas as medidas necessárias para garantir a proteção dos

profissionais, como a aquisição de novos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), com

máscaras, álcool em gel e luvas, para todos os servidores e agentes de segurança.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Matéria em jomal regional destaca que policiais não estão tendo acesso à

equipamentos básicos para a atuação, como máscaras, e acionaram a Justiça, numa

demonstração de falta de planejamento da SSP.

Ações sugeridas: Designação de porta-vozpara falar sobre o processo de compra e aquisição

dos EPIs para os policiais e agentes de seguranga e também sobre o sistema de reorganização

no atendimento por meio da Delegacia Eletrônica que disponibiliza novos canais de

atendimento não presencial.

*noticiário relevante do dia*

Policiais civis e militares pedem máscaras e álcool em sel

Impresso I A Tribuna

{
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24DE MARÇO D82020

Gl, IstoÉ, Folha de S.Paulo e Veja e outros 9 veículos regionais repercutem que o

governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira (24), que a partir de

quarta (25), a Delegacia Eletrônica passará a registrar crimes como ameaças, estelionato,

roubo ou furto a estabelecimento comercial, roubo ou furto a residência, roubo ou furto de

carga e crimes contra o consumidor.

As exceções são para casos que dependem de coleta imediata de provas, como homicídio,

estupro, latrocínio e violência doméstica.

Pontos positivos: Ampliação dos serviços da Delegacia Eletrônica ganha destaque em

diversos veículos de repercussão nacional.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Publicação de artigo e designação de porta-voz para ampliar a repercussão

positiva dos serviços oferecidos pela Delegacia Eletrônica. Publicação dos serviços

disponíveis nos canais de comunicação da secretaria nas redes sociais.

*noticiário relevante do dia*

Coronavírus: Presos de SP produzirão 320.000 máscaras de proteção

Online I Veja

Delegacias Eletrônicas de SP passam a registrar crimes de estelionato" roubo e furto

Online lGl

Detentos paulistas vão produzir máscaras de segurança contra coronavírus. diz Doria

Online I Folha de S.Paulo

Detentos de SP vão produzir máscaras de protecão contra o coronavírus

Online llstoÉ

I¡
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25 DE MARÇO DE 2020

Na mídia impressa, Fotha de S.Paulo, A Tribuna e Todo Dia reverberam que o governador

João Doria anunciou que a Delegacia Eletrônica passará a registrar a partir desta quarta-feira

(25) uma série de crimes que antes só podiam ser registrados presencialmente.

"O sistema da Polícia Civil do Estado de São Paulo registrará pela intemet a quase totalidade

das ocorrências policiais. A única exceção são ocorrências que dependem da coleta imediata

de provas, como homicídios, latrocínios, estupros e violência doméstica", disse Doria. Os

textos acrescentam que a ampliação da Delegacia Eletrônica estava prevista para o segundo

semestre, mas foi antecipada por causa da pandemia de coronavírus.

Nos veículos online, Gl e A Cidade On apontam que Campinas teve um homicídio a cada

dois dias em 2020. Foram 30 vítimas de homicídio doloso nos 60 primeiros dias do ano,

segundo dados divulgados na tarde desta quarta-feira (25) pela Secretaria de Segurança

Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). O número de latrocínios chegou a três, enquanto

que em 2019, nos primeiros dois meses, não houve registro desse tipo de oconência. Os casos

de estupro cresceram 29%. Em 2019, a SSP registrou 24 ocorrências do tipo, enquanto em

2020 foram 31 casos.

Novamente em GL, em 3 meses, o número de homicídios em Rio Claro ultrapassa a metade

dos ocorridos em 2019. Os dados foram divulgados pela SSP-SP e mostram que desde o

início do ano foram registrados 7 assassinatos contra 13 em todo o ano de 2019.

Pontos positivos: A antecipação dos serviços da Delegacia Eletrônica mostra que a SSP

investe no sistema digital para atender a população durante a pandemia.

Riscos à imagem: A abordagem em veículos de mídia regional sobre o aumento da

criminalidade nas cidades de Campinas e Rio Claro tem viés negativo e coloca em xeque a

eficiência da polícia nestas regiões.

Ações sugeridas: Ampliar a repercussão positiva dos serviços oferecidos pela

Eletrônica por meio da designação de porta-vozpara entrevistas em emissoras de rádio e

\

Sobre o aumento no número de casos de criminalidade em cidades como Campinas e Rio
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Claro, publicar nota em veículos regionais com balanço das ações nas cidades e indicadores

positivos no mesmo período.

*noticiário relevante do dia*

Crimes online

Impresso I A Tribuna

Detentos vão produzir máscaras. diz governo de SP

Impresso I Folha de S. Paulo

Govemo de São Paulo amplia possibilidade de BOs eletrônicos

Impresso I Todo Dia

em

SSP

Online lGl

Em 3 meses" no de homicídios em Rio Claro ultrapassa a metade dos ocorridos em 2019

Online lGl

e

¿

I

-I 96

{



FSE Dl\/ULGÅaAa, LTt)A - aNP-l (-li 7(r.l 9(19/(:x:)(_)l-O(l

26DE. MARÇO Dr,2020

O Gl noticia que a Polícia Civil da região de Campinas registrou queda de 80% nas

ocorrências presenciais nos primeiros dias da quarentena para evitar a disseminação do novo

coronavírus. O diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter-

2), José Henrique Ventura, afirma que o isolamento social de boa parte da populagão e a

ampliação do atendimento das delegacias eletrônicas são responsáveis pela queda do

movimento nas delegacias. Ventura ressalta que "a preocupação agora é fazer o

patrulhamento, garantir que nada ocorra nas ruas".

Pontos positivos: Matéria em mídia de grande repercussão destaca queda no número de

ocorrências presenciais, destacando a migração do serviço para a Delegacia Eletrônica.

Riscos à imagem: Em contraponto, a mesma reportagem destaca também aumento em

indicadores criminais como furtos e roubos de veículos.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para destacar os indicadores positivos do balanço

da criminalidade, como a redução de furtos em geral, dentre outros.

*noticiário relevante do dia*

80%

Campinas

Online lGl

{
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27 DE MARÇO D82020

O impresso regional Diário da Regiäo publica artigo do capitão da Polícia Militar, Emanuel

Augusto Fonseca da Avi[a, explicando a importância dos registros de ocorrências. O capitão

da PM diz que a populagão precisa entender que, para se realizar um patrulhamento

preventivo de qualidade, é necessário que haja um mapeamento dos delitos, que pode ser

alimentado através dos registros de ocorrências.

Ele acrescenta que, para minimizar as subnotificações de crimes, foi criada a Delegacia

Eletrônica, discorrendo sobre quais tipos de crimes podem ser relatados através do sistema

online e quais devem ser registrados presencialmente.

Também na mídia impressa, Jornal de Piracicaba relata que devido à quarentena, a cidade

de Piracicaba registrou uma queda de 70% em ocorrências presenciais. Devido à pandemia, o

governador João Doria anunciou que a Delegacia Eletrônica passou a registrar mais crimes,

que antes só podiam ser registrados presencialmente.

Pontos positivos: A publicação do artigo aproxima as forças policiais do público comum e

detalha os serviços da Delegacia Eletrônica, como um canal eficiente para o registro de

ocorrências, fundament al para o mapeamento da criminalidade.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Designação de porta-vozpara entrevistas em emissoras de rádio e TV e

veículos impressos e online para ampliar a divulgação sobre os serviços oferecidos por meio

da Delegacia Eletrônica.

*noticiário relevante do dia*

Importância dos registros

Impresso I Diario da Região

Ouarentena registra queda de 70olo em ocorrências presenciais

Impresso I Jornal de Piracicaba

{
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30 DE MARÇO Dß,2020

Gl e A Cidade On situam que a PM afasta policiais que aparecem em vídeo agredindo

advogado em frente à delegacia de Campinas. As imagens foram gravadas no dia 1o de março,

mas o vídeo foi divulgado no dia 5 de março.

A corporação afirmou que um inquérito foi aberto. Em nota, a Secretaria de Segurança

Pública (SSP) informou que o delegado responsável pelo caso aguarda a conclusão dos laudos

periciais. A nota divulgada pela Pasta, entretanto, não diz o número de PMs que devem

cumprir esta medida, nem quando esse afastamento ocorreu de fato.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A repercussão de vídeo de operação policial nas redes sociais e em veículo

nacional retoma a percepção negativa das abordagens da Polícia Militar.

Ações sugeridas: Divulgação de nota de esclarecimento da Secretaria de Seguranga Pública

informando os procedimentos que serão adotados para apurar a denúncia de abuso de

autoridade sugerida pelo vídeo mencionado.

*noticiário relevante do dia*

PM afasta policiais que aoarecem em vídeo advosado em frente à delesacia de

Campinas

Online lGl

PM afasta policiais que agrediram advogado em delegacia

Online lA Cidade On
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2 DE ABRIL DE 2O2O

Na mídia impressa, Folha de S.Paulo expõe que o número de policiais civis e militares de

São Paulo com suspeita de infecção pelo coronavírus explodiu na última semana e chega a

cerca de 600 profissionais afastados no Estado.

Com conteúdo da Agência Brasil, IstoÉ e Jornal de Piracicaba relatam que mais de 500

policiais de SP estão afastados por suspeita de covid-l9. A Secretaria de Segurança Pública

do Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou que 0,5Yo do efetivo total de policiais que atua

no Estado de São Paulo está afastado de suas atividades por suspeita de infecção por

coronavírus.

Em nota, a SSP acrescenta que 'oa pasta também tem adotado todas as medidas necessárias

para garcn|ir a proteção acerca do covid-l9, como aquisição e distribuição de novos

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), máscaras e luvas, para os servidores e agentes

de segurança."

Em coletiva no início da tarde, o governador João Doria confirmou o afastamento de 438

policiais no Estado, mas disse que nem todos foram motivados por infecção por coronavírus.

O balanço apresentado por Doria não englobou os policiais civis também afastados devido à

suspeita de coronavírus, que somam 150, segundo o Sindicato dos Delegados de Polícia do

Estado de São Paulo.

Gl aponta que cada Delegacia Seccional da Polícia Civil recebeu no mês passado R$ 17 mil
para adquirir, em regime de urgência, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para

prevenção ao coronavírus. Durante a pandemia, uma portaria da Polícia Civil estabeleceu

também uma 'orotina emergencial" para o atendimento em todas as unidades, ficando a

orientação para que, quando possível, o registro de ocorrência seja realizado por meio da

Delegacia Eletrônica.

IstoÉ, Estadão e Diário do Grande ABC descrevem que segundo o Sindicato A*
Delegados de Polícia de São Paulo, cerca de 150 agentes da Polícia Civil do Estado /rtAtp
afastados do trabalho por suspeita de infecção pelo novo coronavírus. A presidente do

sindicato, Raquel Kobashi Gallinati, afirma que começaÍam a ser entregues materiais para

Itl
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proteção no Departamento de Polícia Judiciaria da Capital (Decap), mas o'no Estado ainda não

é o protocolo". Raquel Gallinati alega que o'o Estado não tomou essas medidas

tempestivamente, praticamente se limitando a fazc.r uma campanha para o uso do BO

eletrônico".

Em nota, a SSP afirma que todo policial com suspeita ou diagnóstico do COVID-l9 está

devidamente afastado e que a pasta tem adotado todas as medidas necessárias para garantfu a

proteção acefca do COVID-l9, como a aquisição e distribuição de novos Equipamentos de

Proteção Individual (EPIs), máscaras e luvas, para os servidores e agentes de segurança.

Acrescenta ainda que neste momento, 0,5Yo do efetivo das polícias do Estado está afastado.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Diversos veículos de repercussão nacional e regional divulgam o aumento

do efetivo policial afastado em razão da Covid, mostrando falta de planejamento na aquisição

de EPIs.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para falar das ações para garantir a segurança

pública, mesmo com o afastamento do efetivo; destacar em nota os serviços oferecidos por

meio da Delegacia Eletrônica e a destinação de verba para a aquisição com urgência dos

EPIs necessários para aproteção dos servidores.

*noticiário relevante do dia*

SP afasta 600 policiais por suspeita de Covid,l9

Impresso I Folha de S. Paulo

Mais de 500 policiais de SP estão afastados por suspeita de sovid-l9

Online llstoÉ

Mais de 500 policiais de SP estão afastados Dor de covid-19

Online I Jomal de Piracicaba

Civil materiais

prevencão à Covid-l9

Online lGl

coronavírus

Online lEstadão

orII

de São
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03 DE ABRIL Dß,2O2O

Estadão, IstoÉ, Gl e outros 7 veículos regionais situam que, devido ao aumento do risco de

violência doméstica, as ocorrências desse crime contra a mulher ou familiares podem ser

registradas pela internet, por meio da Delegacia Eletrônica.

A Polícia Civil explicou que é preciso que a vítima guarde provas. Podem ser conversas

eletrônicas, fotos de ferimentos, ou qualquer outra coisa que acreditar ser necessário.

Pontos positivos: A visibilidade da Delegacia Eletrônica é ampliada a partir de abordagens

positivas sobre o aumento do registro de ocorrências de violência doméstica.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Designação de porta-vozpara falar sobre os registros eletrônicos e também

sobre a importância de se guardar provas da violência. Fazer balanço dos números da

violência e das ações realizadas de proteção às vítimas. Usar canais da Secretaria de

Segurança Pública (SSP) nas redes sociais e no site oficial para informar o passo a passo da

Delegacia Eletrônica.

*noticiário relevante do dia*

Polícia civil de sP permite registro eletrônico de violência doméstica

Online llstoÉ

Polícia de SP comeca a registrar crimes de violência doméstica pela internet para auxiliar

vítimas durante quarentena

Online lGl

de

denúncia

Online lEstadão
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08 DE ABRIL DE,aO2O

Na mídia nacional, Estadão relata que a deputada Isa Penna (PSOL) protocolou proposição

na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para implantar medidas de prevenção e

acolhimento aos casos de violência contra mulheres e crianças durante a pandemia. O texto

prevê diálogos por WhatsApp entre assistentes sociais e vítimas nos últimos 6 meses.

Em São Paulo, desde o último dia 2 as ocorrências de violência doméstica podem ser

registradas pela internet, por meio da Delegacia Eletrônica. A maioria dos crimes pode ser

noticiada por meio virtual, com exceção de estupro e estupro de vulnerável.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Mídia nacional destaca atuação parlamentar para implantar medidas de

acolhimento e prevenção em casos de violência doméstica colocando em xeque a atuação da

SSP na investigação dos casos e proteção das vítimas.

Ações sugeridas: Sugestão de artigo do seuetário de Segurança Pública na imprensa

enfatizando as ações adotadas pela pasta para conter a violência doméstica e aumentar a

prevenção por meio de novos canais para o registro de ocorrências. Designação de porta-voz

parafalar sobre assunto em emissoras de rádio e TV.

*noticiário relevante do dia*

Deputada propõe diálogos por Whatsapp entre assistentes sociais e vítimas de violência

doméstica na pandemia

Online lEstadão
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09 DE ABRIL DT,2O2O

O Imparcial aponta que a proteção à mulher também é prioridade durante o período de

isolamento social. As queixas de violência podem ser denunciadas pelo celular e registradas

pela intemet, através da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ainda

em O Imparcial, os registros pessoais de violência doméstica durante isolamento caem em

Araraquara. A diminuição dos registros não significa que os casos tenham cessado e sim que

as mulheres podem estar reféns de seus agressores na quarentena.

A delegada Meirelene de Castro Rodrigues, da Delegacia da Mulher (DDM), de Araraquara,

diz que não tem números ou estatísticas fechadas, mas os registros pessoais diminuíram. O

texto reforça que vítimas de violência doméstica podem fazer boletins de ocorrência através

do site da Delegacia Eletrônica.

Com foco em outra temâtica, Gl relata que a comunidade escolar da Escola Municipal Oziel

Alves Pereira, em Campinas, divulgou na tarde desta quinta-feira (9) uma nota de repúdio

sobre a morte do aluno Jordy Moura Silva, de 15 anos. O adolescente foi baleado na região do

bairro Reforma Agrátria, no dia 5, e um guarda foi preso em flagrante suspeito de homicídio,

de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP). A Pasta acrescenta que a

Polícia Civil também analisa a conduta de um segundo guarda.

Pontos positivos: Abordagem positiva em reportagem de veículo regional sobre a

implantação da Delegacia Eletrônica para o recebimento de registros de violência doméstica.

Riscos à imagem: Veículo de repercussão regional destaca afalta de esclarecimento de um

crime envolvendo a morte de um adolescente em Campinas e coloca em xeque a capacidade

de atuação da polícia na resolução do crime.

Ações sugeridas: Publicação de nota referente a morte do adolescente enfatizando o apoio às

investigações e descrevendo as ferramentas de apuração utilizadas para o esclarecimento do

crime.

rt'

*noticiário relevante do dia*
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Protecão à mulher também é prioridade durante o período de isolamento social

Online I O Imparcial

Diminui registros pessoais de violência doméstica durante isolamento em Araraquara

Online I O Imparcial

de maneira brutal': guarda foi preso

Online lGl

Comunidade escolar divulga nota de repúdio sobre morte de aluno em Campinas: 'vida tirada
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11 DE ABRIL Dß.2O2O

Estadão aponta que policiais do Departamento de Operações Estratégicas (Dope) detiveram,

neste sábado, 11, mais de 14 suspeitos de integrar uma quadrilha que roubou 15 mil testes

para COVID-19 e 2 milhões de máscaras, macacões e outros EPIs do Aeroporto Internacional

de Guarulhos. As informações foram divulgadas pela a Secretaria de Segurança Pública do

Estado (SSP), que também relata que os assaltantes guardavam os materiais em um galpão no

baino do Ipiranga,zona sul da Capital.

Gl reporta que um roubo a residência na Vila União, em Campinas, terminou com troca de

tiros entre suspeitos e policiais militares, um morto e dois detidos, segundo a SSP. A
assessoria da Pasta informou que o confronto ocoffeu entre policiais e cinco suspeitos. Em

nota, diz que um dos participantes do crime ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do

Samu até um pronto-socorro da região, enquanto que um deles fugiu e não foi localizado até

esta publicagão. A Polícia Militar, por outro lado, informou à reportagem que ninguém fugiu

após o crime. Segundo a SSP, as circunstâncias dos fatos são apuradas por meio de um

inquérito da Polícia Militar.

Pontos positivos: Veículo de repercussão nacional abre nova janela de visibilidade positiva

para a SSP ao destacar a atuação do Departamento de Operagões Estratégicas (Dope), que

deteve 14 suspeitos de integrar quadrilha que roubou 15 mil testes para COVID-I9 e 2
milhões de máscaras, macacões e outros EPIs do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Riscos à imagem: O desencontro de informações entre a Polícia Militar e a SSP se sobrepõe a

mais um caso que coloca em evidência a letalidade de operações policiais no Estado.

Ações sugeridas: Publicação de nota para veículo regional esclarecendo o processo de

investigação do caso envolvendo morte de suspeito em Campinas e quais são os

procedimentos para a apuragão da atuação da polícia.

*noticiário relevante do dia*

Polícia de SP nrende 14 oor roubo de 2 milhões de

Online I Estadão

SSP: família foi feita refem

Online lGl f
-t
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13 DE ABRIL DE 2O2O

IstoÉ e Jornal de Piracicaba, com conteúdo da Agência Brasil, apontam que 7 em cada l0
vítimas de feminicídio no Estado de São Paulo, em 2019, foram mortas dentro de casa. Um

total de 125 mortes ocorreram nas residências das vítimas no ano passado, o que representa

um aumento de 40Yo em relagão a2018, quando foram 89 mortes em casa. O levantamento foi
revelado pelo Instituto Sou daPaz, com base nos números disponibilizados pela Secretaria de

segurança Pública do Estado e corregedorias das polícias civil e Militar.

Gl relata que casos de violência contra mulher aumentam 30Yo durante a quarentena em Sp,

diz o Ministério Público de São Paulo. De acordo com os dados, em março foram decretadas

2500 medidas protetivas em caráter de urgência, no mês anterior foram I.934. De acordo

com a SSP, as Delegacias de Defesa da Mulher permanecem abertas durante a quarentena,

pois são consideradas serviços essenciais.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Embora a matéria destaque que as delegacias de Defesa da Mulher

peflnanecem abertas, o aumento de mais de 40% no número de mortes coloca em xeque a

atuação dos órgãos de segurança com relação às medidas protetivas destinadas à mulheres

vítimas de violência, podendo fazer reverberar em outros órgãos de mídia regional e estadual.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para falar das ações adotadas pela pasta para

conter a violência doméstica e aumentar a prevenção por meio de novos canais para o registro

de ocorrências.

*noticiário relevante do dia*

sete em cada 10 vítimas de feminisídio em SP foram mortas em casa

Impresso I IstoÉ

Sete em cada 10 vítimas de feminicídio em SP foram mortas em casa

Online I Jornal de Piracicaba

Casos de violência contra mulher aumentam 30olo durante a quarentena em SP" diz MP

Online lGl
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14 DE ABRIL DE 2O2O

Na mídia nacional, Estadão relata que prisões em flagrante por violência contra a mulher

crescem 5lYo em março, indica Ministério Público de São Paulo. O texto aponta que em São

Paulo, desde o último dia 2 as ocorrências de violência doméstica podem ser registradas pela

internet, por meio da Delegacia Eletrônica. A maioria dos crimes pode ser noticiada por

meio virtual, com exceção de estupro e estupro de vulnerável.

Depois do registro, a delegacia responsável entrará em contato com a vítima para saber da

necessidade de realização de perícia e solicitação de medidas protetivas. A Polícia Civil
orienta as vítimas a guardarem provas dos crimes, como conversas por meios digitais, fotos de

ferimentos, dentre outras provas.

Pontos positivos: Mídia nacional destaca de forma positiva o aumento nas prisões em

flagrante por violência doméstica e destaca com detalhes o registro de casos de violência por

meio da Delegacia Eletrônica.

Riscos à imagem: Não há,

Ações sugeridas: Publicação de artigo do secretário de Segurança Pública destacando a

atuação da polícia que resultou no aumento de mais de 40o/o no número de prisões em

flagrante em casos de violência doméstica, reforçando o combate a violência doméstica como

uma prioridade durante a pandemia. Artigo pode destacar ainda as ferramentas criadas, como

a Delegacia Eletrônica,para facilitar e agilizar o acesso dos registros de violência.

*noticiário relevante do dia*

Prisões em flagrante por violência contra a mulher crescem 50%o em março. indica Ministério

Público de São Paulo

Online lEstadão
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15 DE ABRIL DE 2O2O

Na mídia impressa, O Diário (Mogi das Cruzes) aponta que, vivendo em plena pandemia

causada pelo novo coronavírus, o público tem atendido aos alertas das autoridades de

segurança pública e da saúde, optando pela elaboração de ocorrências online através da

Delegacia Eletrônica, no site da Polícia Civil.

O método de acionar o órgão de segurança via internet deve permanecer e esvaziar os

plantões de delegacias de todo o Estado de São Paulo, possibilitando que a Polícia Civil fique

focada em ocorrências mais graves, como os autos de prisão em flagrante.

Gl descreve que duas perseguições policiais na Rodovia Anhanguera terminaram com dois

suspeitos mortos na noite desta terça-feira (14) em Limeira (SP). Um dos carros onde estavam

quatro criminosos também atingiu um caminhão de combustível na fuga. A rodovia precisou

ser interditadapara atender o acidente. Segundo a Polícia Civil, oito pessoas foram detidas.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que a Polícia Militar
instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar todas as circunstâncias da ocorrência. A
SSP disse ainda que oito pessoas foram detidas e apresentadas no plantão policial de Limeira,

onde o boletim de ocorrência foi elaborado.

Pontos positivos: Reportagem em mídia regional destaca de forma positiva a Delegacia

Eletrônica, cujo serviço possibilita que a Polícia Civil fique focada em ocorrências mais

graves, como os autos de prisão em flagrante.

Riscos à imagem: Reportagem destaca que a SSP deu uma resposta "padrão" paraocorrência

com dois suspeitos mortos, relatando que foi instaurado inquérito policial para apurar todas as

circunstâncias da ocorrência, o que pode colocar em xeque os procedimentos adotados para

apurar a abordagem policial.

Ações sugeridas: Encaminhamento de nota esclarecendo como será apurada atroca de tiros

relatada pela Polícia Militar e esmiuçando melhor as causas da perseguição. Divulgação

balanço regionalizado sobre conclusão de inquéritos envolvendo confrontos com a polícia.
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*noticiário relevante do dia*

B.O. via internet reduz público no plantão

Impresso I O Diário

Perseguigão termina em troca de tiros na Anhanguera e dois suspeitos mortos em Limeira

Online lGl
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17 DE ABRIL DE 2O2O

Os veículos Estadão e Folha de S.Paulo trazemque é enganoso o vídeo que circula nas redes

sociais acompanhado de um texto sobre um idoso que estaria sendo agredido por policiais

militares de São Paulo por estar apenas caminhando na rua. O conteúdo, que viralizou em 14

de abril, foi retirado de contexto.

Como verificado pelo projeto Comprova, as imagens foram captadas e publicadas no

Facebook pela primeiravez em 3 de dezembro de 2019, antes do primeiro caso de Covid-l9

no Brasil. Não há qualquer relação do vídeo com a pandemia, ao contr¿ário do que diz o texto

que acompanha as postagens sobre essa ser uma medida adotada pela "Ditadura TraiDoria". O

governador João Doria defende o isolamento social e já cogitou prender aqueles que

desobedecerem às regras.

De acordo com a Seøetaria de Segurança Pública do Estado (SSP), as imagens foram feitas

quando dois policiais militares tentavam deter um homem acusado de agredir a companheira

em um posto de combustível. Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar a

conduta dos profissionais no ato da prisão. A investigação foi frnalizad,a, e o inquérito foi
encaminhado ao Tribunal de Justiça Militar (TJM).

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Embora veículos de porte nacional indiquem que vídeo é utilizado fora de

contexto para relacionar ação da PM, em São Paulo, à pandemia de covid- 19, a circulação de

material nas redes sociais politiza a questão da segurança pública no Estado e tem potencial

para repercussão negativa em emissoras de rádio e sites regionais.

Ações sugeridas: Publicação de comunicado nos principais jornais e nas redes sociais e site

da SSP-SP com repúdio à circulação do vídeo fora de contexto e à tentativa de politizar a

segurança pública no contexto da pandemia.

*noticiário relevante do dia*

Vídeo é usado fora de contexto para relacionar acão da PM em SP à pandemia de Covid-l9

Online I Folha de S.Paulo

Vídeo é usado fora de contexto oara Àr
covid-19

Online lEstadão

acão da PM em São Paulo à pandemia de
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18 DE ABRIL DE,2O2O

Diário da Região situa que o isolamento social decretado desde o dia 23 de março reduziu a

criminalidade em Rio Preto. Levantamento da Secretaria de Segurança Pública (SSP) aponta

uma queda de até 85,7Vo em crimes recorrentes como furtos de residências.

Por outro lado, houve um aumento no roubo de veículos, chegando a I66,6Yo de acréscimo,

ligando um alerta para as medidas de segurança a serem adotadas pela população. Matéria

aborda ainda redução em indicadores como furto de veículos (queda de 68,2Yo); furto de

celular (queda de mais de 50%); roubo de celular (queda de 29 para 9) e redução da

criminalidade geral com queda de 56,3%o.

Pontos positivos: A imagem da SSP é associada indiretamente à queda em v¿írios indicadores

criminais na cidade de Rio Petro.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Designagão de porta-voz paru entrevistas em emissoras de rádio e TV
locais explorando os bons indicadores de segurança pública na cidade. Balanço sobre os

números de veículos já recuperados e ações para recuperação dos demais também devem ser

apresentadas.

*noticiário relevante do dia*

Isolamento 'freia'bandidos em Rio Preto

Impresso I Diario da Região
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19 DE ABRIL DE 2O2O

Gl relata que a violência física e sexual contra mulheres aumenta durante o isolamento social

provocado pelo coronavírus. A Organização das Nações Unidas e Organização Mundial de

Saúde pedem que os govemos tratem o tema como prioridade durante a pandemia. O texto

acrescenta que em São Paulo, o registro pela intemet de boletim de ocorrência de violência

doméstica começou a valer desde 2 de abril.

A delegada Jamila Jorge Ferrari, coordenadora estadual das Delegacias de Defesa da Mulher

(DDMs) de São Paulo, afirma que ao registrar o boletim de ocorrência na Delegacia

Eletrônica, avítima deve informar a melhor maneira de a polícia entrar em contato sem que o

agressor fique sabendo,jaque ele passa 24horaspor dia em casa.

Pontos positivos: Veículo de repercussão nacional sugere que o trabalho da Delegacia

Eletrônica atende às recomendações da ONU e Organização Mundial de Saúde para que os

governos tratem o tema como prioridade durante a pandemia.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Publicação de balanço das medidas protetivas em execução, detalhamento

das ações policiais no combate à violência doméstica e reforçar os canais de denúncia e seu

passo a passo em todos os canais de comunicaçáo da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

*noticiário relevante do dia*

Violência física e sexual contra mulheres aumenta durante isolamento social provocado pelo

coronavírus

Online lGl
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20 DE ABRIL DE}O2O

Gl e A Cidade On expõem que policiais militares são suspeitos de agredir um casal na

manhã desta segunda-feira (20) em Campinas (SP). A mulher, gravida de oito meses, foi

encaminhada ao hospital após passar mal na delegacia e entrou em trabalho de parto. De

acordo com a unidade de saúde, mãe e bebê estão estáveis.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou, em nota, que o caso está sendo investigado

pelo 11o Distrito Policial de Campinas e também pela própria Polícia Militar. A ocorrência foi

registrada como porte ilegal de armas, desacato, resistência, dano ao patrimônio e abuso de

autoridade.

Com conteúdo da Agência Brasil, Istoli, A Tribuna, O Vale, Jornal Cruzeiro do Sul,

Jornal da Franca e Jornal de Piracicaba repercutem que os atendimentos da Polícia Militar

a mulheres vítimas de violência aumentaram 44,9Yo no Estado de São Paulo durante a

pandemia.

Em relatório divulgado hoje (20), o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) informa

que o total de socorros prestados passou de 6.775 paru9.817, na comparação entre março de

2019 e março de 2020. A quantidade de feminicídios também subiu no Estado, de 13 para 19

casos (46,2Yo).

Para facilitar o registro do boletim de ocorrência, que, em geral, exige presença fîsica das

vítimas em r¡ma delegacia, o FBSP recomenda que os governos façam adaptações no serviço,

a exemplo do que fez São Paulo. O Estado mudou as regras vigentes até o início da pandemia

e agora permite que a vítima preste queixa mediante o preenchimento de um formulário via

Delegacia Eletrônica.

Folha de S.Paulo relata que, segundo dados inéditos da SSP, as ocorrências de violência

doméstica saltam 20Yo em SP na quarentena. A medição utiliza como base os atendimentos

realizados pela Polícia Militar no Estado entre os dias 20 de março e 13 de abril deste ano

comparados com período semelhante do ano passado. Foram 7.933 nessa quarentena, contra

6.624 no ano passado.
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Pontos positivos: Reportagens em diversos veículos de peso regional e nacional ressaltam

que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) aponta São Paulo como um exemplo no

atendimento às vítimas de violência doméstica ao permitir o registro de casos por meio

eletrônico.

Riscos à imagem: Caso de suposto abuso de poder em abordagem feita por policiais em

Campinas coloca em xeque o modelo de abordagem policial e também os mecanismos de

proteção às vítimas de violência.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento com balanço das medidas protetivas

em execução e detalhamento das ações policiais no combate à violência doméstica. Nota

complementar sobre as investigações em curso sobre a abordagem policial.

*noticiário relevante do dia*

Policiais militares são suspeitos de agredir mulher grávida e marido em Campinas; veja vídeo

Online lGl

SP: violência contra mulher aumenta 44"9olo durante pandemia

Online llstoÉ

violência contra mulher aumenta 44.9oá durante pandemia em São paulo

Online I A Tribuna

ocorrências de violência doméstica saltam 20olo em sP na quarentena

Online I Folha de S.Paulo
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2I DE ABRIL Dß.2020

Gl noticia que o Comando da Polícia Militar e a OAB apuram as agressões de um Policial

Militar a jovens aglomerados na zona norte de Ribeirão Preto (SP) no fim de semana. Em um

vídeo, é possível ver o momento em que um grupo de pessoas na Rua Marcelo Perdiza sai

correndo com a chegada de uma viatura. Na sequência, um policiat militar desce do carro e

começa a atingir algumas delas com um bastão. Os jovens estavam aglomerados e não

usavam máscaras, contrariando as determinações de isolamento social da cidade contra a

pandemia do novo coronavírus.

A EPTV, afiliada da TV Globo, procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para saber

se algum boletim de ocorrência foi registrado após o fato, mas não obteve resposta. A
reportagem também entrou em contato com a PM, que apenas confirmou a abertura de uma

sindicância.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Sem resposta da SSP, a repercussão de vídeo de operação policial nas

redes sociais e em veículo nacional retoma a percepção negativa das abordagens da Polícia

Militar.

Ações sugeridas: Divulgação de nota de esclarecimento sobre a abordagem policial em

Ribeirão Preto e sobre ferramentas existentes para apurar eventuais abusos da polícia.

*noticiário relevante do dia*

investigam

Online lGl
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22 DE ABRIL DE 2O2O

Folha de S.Paulo reporta que o governador João Doria (PSDB) afirmou hoje que reforçou

orientação à Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) para impedir

que manifestantes fechassem ruas e avenidas, como adiantou em entrevista à Folha.

Doria descarta proibir atos que questionam medidas anticoronavírus, mas disse que polícia

deve impedir que manifestantes fechem ruas, pedindo para que a população se manifeste pela

internet. A fala de Doria causou surpresa dentro da Polícia Militar, que se preocupa com a

elaboração de um novo plano para acompanhar carreatas. Organizadores de carreatas

classificaram a fala do govemador como autoritária e houve também reação negativa na

Assembleia. Deputados bolsonaristas protocolaram pedido de impeachment do governador.

Por nota, a SSP afirmou 'ser legalista e atuar para garantir respeito às leis e à dignidade

humana, preservar a ordem e a segurança dos cidadãos'. A PM afirmou agir para garantir a

segurança de todos e o direito de ir e vir.

Gl aponta que o MP de Araraquara pediu à Polícia Civil a instauração de inquérito para

apurar supostos crimes de abuso de autoridade e lesão corporal por parte de agentes da

Guarda Civil Municipal (GCM) durante a abordagem da administradora de empresas Silvana

Tavares Zavatti, que caminhava îa praça, descumprindo a decisão de quarentena no

município.

Em nota, a SSP informou que a Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as denúncias

após solicitação do MP. O 3o Distrito Policial vai ser o responsável pelas investigações.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Desalinhamento na estratégia de comunicação sobre as manifestações

amplia o risco de ruídos e de cobranças à SSP. As reações negativas na Assembleia acentuam

a ameaça de politização do debate sobre a segurança pública no Estado.

Ações sugeridas: Designação de porta-vozpara entrevista em emissoras de râdio, TV e mídia

impressa, explicando o novo modelo de atuação da PM durante as manifestações, sem afetar o

direito de se manifestar. O plano deve ser detalhado para evitar dúvidas sobre as ações da PM.
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*noticiário relevante do dia*

PM terá que tracar novo plano para carreatas após Doria falar em desobstruir vias

Online I Folha de S.Paulo

MP pede apuração de supostos crimes de abuso de autoridade e em abordasem de

mulher

Online lGl
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24DE ABRIL DE2O2O

IstoÉ e Jornal de Piracicaba reverberam, com informação da Agência Brasil, que os

homicídios dolosos aumentaram 23Yo em março de 2020 no Estado de São Paulo, na

comparação com o mesmo mês de 2019, passando de 23I para285 casos.

O número de vítimas desse tipo de crime passou de 255 parc 296. As estatísticas criminais

foram divulgadas na tarde desta sexta-feira (24) pela Secretaria de Segurança Pública do

Estado de São Paulo (SSP-SP). Os números mostram ainda que o número de latrocínios -
roubo seguido de morte - dobrou no mês passado ante o ano de 2019.

Gl e A Cidade On apontam que, durante a quarentena, os furtos de veículos têm queda de

33%;o na região de Sorocaba. Já os casos de roubo na região de Ribeirão Preto caíram 30Yo,

segundo dados da SSP. O levantamento de dados comparou os dados de março de2020 com o

mesmo período de2019.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Mesmo no contexto da pandemia, conteúdos de alcance nacional

reverberam um aumento em indicadores sensíveis para a percepção da segurança pública no

Estado.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para entrevistas em emissoras de Tv e rádio

pontuando os índices de resolutividade dos homicídios dolosos e destacando outros dados

positivos no levantamento da SSP, como a queda no roubo de veículos, que desde o início da

série histórica, em 200I, ficou abaixo de 4 mil ocorrências. Jáno caso dos dados positivos,

nas cidades de Sorocaba e Ribeirão Preto, designar porta-voz para entrevistas em emissoras

de rádio e TV regionais, destacando os bons números e detalhando o balanço que traz outros

dados positivos.

*noticiário relevante do dia*

Homicídios dolosos aumentam em margo no estado de São paulo

Online llstoÉ
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Homicídios dolosos aumentam em marco no estado de São Paulo

Online I Jornal de Piracicaba

Número de roubos cai quase 30Vo na resião de Ribeirão Preto

OnlinelACidadeOn

Durante a quarentena. furtos de veículos têm queda de 33oá na região de Sorocaba. aponta

SSP

Online lGl
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26 DE ABRIL Dß,2020

Gl e O Vale apontam que março é o mês mais violento no Vale do Paraiba desde junho de

2018, segundo dados da SSP. O mês registrou um aumento de20Yo no número de homicídios,

em comparação com o mesmo período do ano anterior. Com esses dados, a região fecha o

primeiro trimestre de 2020 com 88 vítimas de mortes violentas - somando os dados de

homicídio doloso e latrocínio, um aumento de 5Yo na comparação com 2019.

Questionada pelo Gl sobre o motivo da alta nos assassinatos e quais trabalhos estão sendo

desenvolvidos para reduzir este número, a SSP respondeu por meio de nota que no primeiro

trimestre do ano "indicadores criminais importantes foram reduzidos, em março, na região do

Vale do Paraíba". A Pasta enfatizou que não foram registrados latrocínios no período e que

foi a primeiravez que não há registro de vítimas dessa modalidade criminosa, desde o início

da série histórica, em 2001.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A persistência de indicadores criminais negativos na região do Vale do

Paraíba expõe a imagem da SSP e a capacidade da secretaria de articular políticas consistentes

de enfrentamento ao crime.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para entrevistas em emissoras de râdio, TV e

mídia impressa destacando os investimentos e ações para rcduzir os índices de criminalidade

na região.

*noticiário relevante do dia*

Marco é o mês mais violento no Vale do Paraíba desde junho de 2018" segundo dados da SSP

Online lG1

Homicídios avancam na RMVale em 2020; número de mortes dobra em São José

Online I O Vale
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28 DE ABRIL DE 2O2O

Gl relata que, durante quarentena,60%o dos boletins de ocorrência são feitos virtualmente no

Estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, 70Yo dos casos registrados pela

Delegacia Eletrônica são esclarecidos. É possível acompanhar os desdobramentos da

ocorrência que foi registrada. Cerca de 50% das ocorrências registradas virtualmente são de

acidente de trânsito sem vítimas e de extravio de documentos.

Pontos positivos: Reportagem em veículo de alcance nacional destaca de forma positiva os

números da Delegacia Eletrônica e os índices de resolutividade da polícia, conferindo

visibilidade às alternativas encontradas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) para

assegurar o atendimento da população durante a pandemia.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Designagão de porta-voz para entrevistas em emissoras de TV e rádio

destacando o balanço de atuação da Delegacia Eletrônica. Números podem ser explorados

também nos canais de comunicação da SSP.

*noticiário relevante do dia*

Durante quarentena. 600á dos boletins de ocorrência são feitos virtualmente

Online lGl

IT
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01 DE MAIO DE 2O2O

Folha de S.Paulo expõe que o vendedor ambulante David Nascimento dos Santos, de 23

anos, foi encontrado morto após abordagem policial na noite do dia 24 de abril em uma favela

na região do Jaguaré, zona oeste da capital paulista. Segundo a mãe, ele tinha marcas de

tortura e tiros no rosto e no peito. Doze policiais militares foram afastados. A primeira versão

da PM foi a de que houve troca de tiros, com registro de morte decorrente de intervenção

policial, resistência e excludente de ilicitude.

Porém, as imagens gravadas por câmeras de segurança podem desmentir o que foi dito pelos

agentes, pontua a abordagem. As gravações mostram vm rapaz, que a família afirma ser

David, sendo abordado por PMs e colocado numa viatura do 5o Batalhão de Ações Especiais

de Polícia (Baep) às 19h48. Ele foi encontrado morto pela família no Hospital Regional de

Osasco por volta das22 horas.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que a Corregedoria da PM apura

o caso por meio de inquérito policial militar e que 12 agentes foram afastados do

policiamento operacional. A ocorrência também é investigada pelo 93o Distrito Policial,

responsável pela érea.

De acordo com as estatísticas divulgadas pela SSP, o número de mortos pela polícia em São

Paulo no primeiro trimestre de 2020 foi o maior da série histórica, iniciada em 1996. Foram

255 pessoas mortas em supostos confrontos, o que revela um aumento de 23o/o em

comparação com o mesmo período do ano passado.

A Cidade On reporta que o Estado de São Paulo registrou o maior número de pessoas

desaparecidas nos últimos três anos em2019.F;m2019,25.149 pessoas sumiram e não foram

encontradas nos municípios paulistas. Em média, duas pessoas desapareceram a cada hora.

Os dados são da SSP, que registrou que a maioria desses desaparecidos são homens (I5.672

pessoas).

Pontos positivos: Não há.
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Riscos à imagem: Nova morte em abordagem policial recoloca em evidência a letalidade

policial em São Paulo e deve repercutir em emissoras de rádio e TV. As estatísticas

divulgadas pela SSP, revelam o aumento de 23% nas mortes em conflitos envolvendo

policiais, reforçando a percepção de uma violência policial fora de controle.

Ações sugeridas: Sugestão de artigo de representante do comando da Polícia Militar falando

sobre as medidas que são adotadas para orientar o trabalho dos policiais e investigar situações

de abuso de poder ou uso excessivo de força.

*noticiário relevante do dia*

Jovem é encontrado morto após abordagem: PMs são afastados

Impresso I Folha de S.Paulo

São Paulo tem maior número de em 3 anos

OnlinelACidadeOn
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03 DE MAIO DE 2O2O

Gl situa que o número de estupros em Piracicaba (SP) teve um aumento de 266,7Yo no

primeiro trimestre de 2020, na comparação com o mesmo período de 2019. Foram 11 crimes

do tipo neste ano contra três no ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública

do Estado de São Paulo (SSP-SP) e foram atualizados na última sexta-feira (24).

Ainda na mídia regional, o jornal Cruzeiro do Sul aponta que enquanto os registros de

violência doméstica tiveram aumento de 44,9Yo em todo o Estado de São Paulo, os dados da

Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba revelam uma redução de 63,340/0 nesse tipo de

crime no primeiro trimestre.

Porém, crimes violentos como homicídios, estupros e roubos aumentaram em março em

Sorocaba, segundo dados da SSP. O jornal questionou a pasta sobre os números, que

informou, por meio de nota, que o'o trabalho conjunto das polícias Civil e Militar, em

Sorocaba, possibilitou, no primeiro trimestre deste ano, a prisão de 1.206 criminosos,

recuperagão de 2I7 veículos roubados ou furtados e a retirada de 40 armas ilegais das ruas".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O aumento de crimes violentos na cidade de Piracicaba e o aumento de

estupros em Sorocaba expõem indicadores que contradizem ananativa de redução contínua

dos crimes no Estado.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-vozpara falar às emissoras de rádio e TV regionais sobre

os índices de resolutividade dos casos e o balanço de prisões e recuperagão de veículos, entre

outros dados, para conferir visibilidade à atuação da polícia na região.

*noticiário relevante do dia*

Número de casos de estuoro tem aumento de 266.7o/o no primeiro trimestre de 2020 em

Piracicaba

Online lGl
Violência doméstica tem queda em Sorocaba

Online I Jornal Cruzeiro do Sul

Homicídios. estupros e roubos aumentam em março na cidade

Online I Jornal Cruzeiro do Sul
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08 DE MAIO DE 2O2O

Gl situa que o projeto Justiceiras - uma iniciativa mantida pelo Instituto Nelson Wilians,

Instituto Justiça de Saia e Instituto Bem Querer Mulher - recebe diariamente contatos de

mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil. Entre os dias 27 de março e 5 de maio,

376 mulheres do Brasil inteiro registraram pedido de ajuda. Destas, 59%o säo do Estado de

São Paulo. O veículo ressalta que, desde 25 de março, o governo de São Paulo permitiu que

denúncias de violência doméstica fossem realizadas por meio eletrônico, através do site da

Delegacia Eletrônica da Polícia Civil.

O Imparcial relata que, para facilitar o acesso à Delegacia Eletrônica e orientar as mulheres,

a Polícia Civil elaborou um manual virtual com o passo a passo para comunicar crimes de

violência doméstica à polícia, bem como pedir medidas para garantir sua segurança em

relação aos agressores.

Pontos positivos: O registro de denúncias de violência doméstica por meio da Delegacia

Eletrônica volta a ser apresentado como ferramenta que pode servir de apoio às vítimas e a

criação de um manual para facilitar a comunicação sobre os casos é uma oportunidade de

ampliar a repercussão regional da iniciativa.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-vozpaïaentrevistas em emissoras de rádio e TV sobre o

passo a passo para registrar casos de violência doméstica pela Delegacia Eletrônica. Esse

passo a passo também pode ser explorado nas redes sociais e site da Secretaria de Segurança

Pública.

*noticiário relevante do dia*

Projeto 'Justiceiras' recebe denúncias de violência contra mulher durante quarentena: Sp

concentra casos

Online lGl
Saiba como denunciar violência doméstica na Delegacia Eletrônica

Online I O Imparcial
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12 Dß, MAIO DE 2O2O

Gl noticia que, no Guarujá, o soldado da Polícia Militar Edgar de Oliveira Fonseca, de 33

anos, foi preso em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de homicídio, na noite desta

segunda-feira (11), por matar a tiros a ex-companheira e balear o atual namorado dela. O PM

negou envolvimento no crime, mas foi reconhecido pelo namorado de sua ex-companheira.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi requisitado perícia para o local

dos fatos, exames residuográficos, além de imagens de câmeras de monitoramento da região.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O envolvimento de um policial em um crime passional expõe a imagem da

corporação, embora seja um caso pontual.

Ações sugeridas: Publicação de nota, com informações sobre os procedimentos adotados para

apurar o crime.

*noticiário relevante do dia*

PM mata a ex-namorada e atira no dela oor crise de ciúme em SP

Online lG1
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14 DE MAIO DE 2O2O

O veículo impresso A Tribuna reporta que, em decorrência do isolamento social, há aumento

da violência contra a mulher e o feminicídio em São Paulo. A reportagem menciona que o

Estado conta com 133 Delegacias de Defesa da Mulher, das quais 10 são 24h. Há também o

telefone 180 para efetuar denúncia de forma anônima, além do aplicativo SOS Mulher.

Adicionalmente, para facilitar e incentivar o registro do boletim de ocorrência, o Governo de

São Paulo alterou as regras e agora permite que a vítima preste queixa de violência online

através da Delegacia Eletrônica.

A Cidade On e Diário do Grande ABC apontam que a Polícia Civil de São Paulo fem 225

policiais afastados por Covid-l9, segundo dados divulgados na véspera. Os número são

oficiais do Governo de São Paulo e 50Yo superiores a um levantamento realizado pelo

Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) no dia 2 de abril.

A Secretaria de Segurança Pública informou que iria iniciar no dia 15 a testagem de todos os

policiais civis que trabalham na cidade de São Paulo. Para os que também moram na cidade, o

teste será ampliado para seus familiares.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O aumento no número de policiais afastados emrazão da Covid

sinaliza despreparo e falta de planejamento no enfrentamento da pandemia e abre brecha para

questionamentos sobre a falta de equipamentos de proteção.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para falar das ações para garantir a segurança

pública na capital, mesmo com o afastamento do efetivo e ações de prevenção de novos casos,

como a testagem e a aquisição dos EPIs necess¿írios para a proteção dos servidores. Em outra

frente, sugestão de artigo de representante da Polícia Civil para veículos impressos regionais

pode destacar os serviços oferecidos por meio da Delegacia Eletrônica no registro de

denúncias de violência doméstica.

*noticiário relevante do dia*

Violência contra a mulher
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Impresso I A Tribuna

Polícia Civil de SP tem 225 policiais afastados por Covid-19

Online I Dirário do Grande ABC

Polícia Civil tem 225 policiais afastados devido à covid-19

OnlinelACidadeOn
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15 DE MAIO DE 2O2O

Diário do Grande ABC relata que o colombiano Maxwell Gutierrez, estudante da

Universidade Federal do Grande ABC (UFABC), acusa policiais militares de o terem

agredido, na noite do dia 27 de abril, em região próxima à Faculdade de Medicina do ABC

(FMABC), em Santo André. O colombiano fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil,

procurou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e também o consulado da Colômbia

panrelatar o caso.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou, por meio de nota, que o caso foi

registrado como lesão corporal pela Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 4o Distrito

Policial de Santo André para prosseguimento nas investigações. Segundo o comunicado,

exame pericial foi solicitado ao IML e o jovem será chamado para prestar depoimento.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Denúncia de abordagem policial violenta pode repercutir em emissoras de

rádio e TV.

Ações sugeridas: Publicação de nota atualizando a investigação do caso e os procedimentos

que serão adotados em caso de comprovação das denúncias, além de atualização das

estatísticas sobre policiais afastados em rczão de agressão ou uso de força excessiva em

abordagens.

*noticiário relevante do dia*

Estudante da UFABC acusa Polícia Militar de agressão

Impresso I Diário do Grande ABC
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16 DE MAIO DT,2O}O

O Imparcial situa que a Delegacia de Defesa da Mulher de Presidente Prudente registrou

aumento de 38,5o/o na abertura de inquéritos de violência doméstica entre 2018 e 2019. Os

números saltaram de 903 para 1.251. O veículo reitera que, conforme anunciado pelo

governador João Doria, a Delegacia Eletrônica passou a registrar casos de violência

doméstica para que a vítima evite se deslocar para a unidade policial e diminua o risco de

contaminação pelo novo coronavírus. A medida também é vâlidapara incentivar aquelas que

têm receio em sair de casa para fazer a denúncia - seja por medo ou constrangimento.

Pontos positivos: Veículo regional aborda de forma positiva a possibilidade de registro de

denúncias de violência doméstica por meio da Delegacia Eletrônica, fixando a iniciativa

como uma alternativapara as vítimas que temem passar por constrangimento.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-voz para entrevistas em emissoras de rádio e TV
regionais sobre o passo a passo para registrar casos de violência doméstica pela Delegacia

Eletrônica. Produção de release com "cases" de violência doméstica solucionados a partir da

denúncia na Delegacia Eletrônica, ressaltando situações em que a vítima buscou ajuda

depois que o canal foi criado.

*noticiário relevante do dia*

Online I O Imparcial
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19 DE MAIO DE 2O2O

Jornal da Franca expõe que o Estado de São Paulo reforçou as ações para mulheres vítimas

de violência doméstica e, em meio à pandemia, as Delegacias da Mulher ganharam opção

online. O serviço online está ativo desde 3 de abril e possibilita que a mulher rcalize a

denúncia pelo site da Delegacia Eletrônica.

Pontos positivos: A percepção positiva da Delegacia Eletrônica ganha capilaridade regional,

com repercussão em veículos impressos e online.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-voz para entrevistas em emissoras de rádio e TV
regionais sobre o passo a passo para registrar casos de violência doméstica pela Delegacia

Eletrônica. Produção de releases com dados regionalizados da evolução das denúncias online

de violência doméstic a a partfu da liberação dos registros na Delegacia Eletrônica.

*noticiário relevante do dia*

Estado de SP reforca acões para mulheres vítimas de violência doméstica

Impresso I Jornal da Franca

ryII

t32



FSE Dt\/ULGAaÄO LTt)À - CNpJ Lrì 76.1 969/OL)(ll-OL)

23 DE MAIO DE 2O2O

Diário da Região reproduz nota da Assessoria de Imprensa e Comunicação da Secretaria de

Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) em resposta a reportagem que teria

apresentado índices de elucidação de crimes inferiores aos números reais. A nota cita, por

exemplo, que em Rio Preto o número de elucidação de latrocínios foi de 100% e de

homicídios de 90%. A SSP esclarece ainda que o registro de fatos criminais é atribuição

exclusiva da polícia civil conforme determina a legislagão federal e que é a partfu desse

registro que se dá o início da investigação.

Diz ainda que a comunicação de ilícitos à autoridade policial pode ser feita por qualquer

cidadão, em qualquer tempo, tanto nas delegacias territoriais quanto pela Delegacia

Eletrônica, que foi ampliada em março para permitir que mais crimes possam ser registrados

pela internet, em um momento em que é importante permanecer em casa para salvar vidas

devido à pandemia.

Gl repercute que o inquérito policial sobre a morte de Débora Raquel Silva, de 28 anos, ex-

esposa do soldado da Polícia Militar Edgar de Oliveira Fonseca, de 33, foi encerado e aponta

que o PM é autor do feminicídio. A informação foi confirmada pela Polícia Civil ao Gl neste

sábado (23). O crime ocolreu no último dia 11, em Guarujá.

Em nota, a SSP informou que o inquérito foi relatado após reconhecimento do suspeito por

parte da vítima sobrevivente e da análise de objetos pessoais e da arma utilizadano crime. O

policial, lotado no 6o Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/D, permanece preso no

Presídio Militar Romão Gomes, na Capital.

Pontos positivos: Nota de esclarecimento da SSP em jornal regional reposiciona informações

sobre dados de elucidação de homicídios e latrocínios na região de São José do Rio Preto.

Riscos à imagem: A comprovação de que um PM é autor de um feminicídio em um momento

de aumento dos casos de violência doméstica expõe de forma negativa a imagem da SSP.

Ações sugeridas: Publicação de nota atualizando os procedimentos adotados para a apuração

do crime no Guarujá e as punições previstas

II
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*noticiário relevante do dia*

Ocorrências

Impresso I Diário da Região

Inquérito aponta que PM é autor do srime que vitimou a ex em SP

Online lGl
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24DE MAIO DEaO2O

Gl registra que a Prefeitura de Arujá informou que casos de violência doméstica e familiar

contra a mulher podem ser denunciados por telefone, pelo número 180, ou através da

Delegacia Eletrônica, acessando o site da instituição. As vítimas também podem notificar a

Guarda Civil Municipal (GCM), pelo telefone 153, e a Polícia Militar (PM), discando 190. As

denúncias de estupro devem ser realizadas presencialmente na delegacia de polícia.

Pontos positivos: Veículo destaca parceria com prefeitura na divulgação dos canais de

registro de denúncias de violência doméstica por meio da Delegacia Eletrônica, abrindo um

novo campo para atuação da Secretaria de Seguranga Pública (SSP).

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: A iniciativa da Prefeitura de Arujá sugere a oportunidade de a assessoria da

SSP fazer a interlocução com as assessorias de comunicação de prefeituras pala a divulgação

conjunta dos canais de denúncia contra a violência doméstica da Delegacia Eletrônica.

*noticiário relevante do dia*

Casos de violência doméstica e familiar contra a mulher podem ser denunciados por telefone

ou site em Arujá

Online lGl
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25 DE MAIO DE 2O2O

EstadÍio, IstoÉ, Gl, X'olha de S.Paulo, Correio Popular e Diário do Grande ABC

repercutem que o presidente Jair Bolsonaro deu oþarabéns" à Polícia Militar de São Paulo

nesta segunda-feira, 25, apos um apoiador comentar notícia de que policiais prestaram

continência a manifestantes durante atos pró-governo no domingo,24, na capital paulista. Um

vídeo que mostra os agentes na Avenida Paulista, prestando continência foi compartilhado

pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Nas imagens, pessoas que participavam dos atos

aparecem saudando os policiais.

Segundo a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP)

informou, no entanto, é falso que o episódio se tratou de qualquer deferência aos

manifestantes. "A Polícia Militar homenageou, na tarde deste domingo (24), o soldado Lucas

Alexandre Leite, de 25 anos, que faleceu em serviço na noite de ontem, na zona leste da

cidade de São Paulo", diz, em nota, a secretaria. ooDurante a tarde, em todo o Estado, os

policiais do serviço operacional, que não estavam no atendimento de emergência, pararam as

viaturas, acionaram as sirenes e prestaram continência ao soldado durante um minuto."

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A veiculação de fake news sobre a postura de apoio da polícia militar

durante manifestação pró-Bolsonaro repercute de forma negativa e traz a ameaça de

politização do debate sobre a atuação das forças policiais no Estado.

Ações sugeridas: Designação de porta-vozpala falar sobre ações de segurança durante os

atos pró-bolsonaro pontuando a neutralidade da corporação e focada em dados e indicadores

de atuação e seguranga.

*noticiário relevante do dia*

Ao comentar fake news sobre PM de SP" gohonaro diz que'

Online lEstadão

Online llstoÉ

#F

descumpriram ordem de Doria durante ato

Online lGl
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26 DE MAIO Dß,2O2O

A coluna Painel, na Folha de S.Paulo, situa que a cerimônia de prestar continência e ligar as

sirenes, como visto durante a manifestação na Avenida Paulista, no dia 24, é umatradição da

Polícia Militar de São Paulo que é colocada em prática desde 2015 sempre que um membro

da corporação morre em serviço.

No momento em que o soldado Lucas Alexandre Leite estava sendo sepultado, como manda a

tradição da homenagem, os policiais em serviço ligaram as sirenes de suas viaturas e

prestaram continências. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo

também disse que os policiais prestavam homenagem ao colega falecido no sábado (23).

Pontos positivos: Veículo de repercussão nacional reforça narrativa de que houve uma

tentativa de uso político de homenagem tradicional da PM paulista.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para falar sobre ações de segurança durante os

atos pró-Bolsonaro pontuando a neutralidade da corporação e focada em dados e indicadores

de atuação e segurança.

*noticiário relevante do dia*

Continência da PM que dizem que foi oara eles acontece desde 201 5 e em todo

o estado de SP

Online I Folha de S.Paulo
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27 DE MAIO DN2O2O

A Cidade On publica que São Carlos registrou um aumento de mais de 166% nos casos de

estupro de vulnerável de janeiro até abril de 2020, se comparado com o mesmo período de

2019. Nos primeiros quatro meses do ano passado, apenas três ocorrências foram registradas.

F;m2020, o número saltou para oito. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança

Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP).

De acordo com o capitão da Polícia Militar, Renato Gonzalez, o aumento nos casos de

estupros de vulnerável está ligado ao aumento das denúncias. "Na verdade, a gente acredita

que a coragem dos próprios familiares em identificar a mudança de comportamento nas

crianças e em denunciar tem colaborado muito com esse aumento. É um trabalho de difícil
prevengão para a polícia, mas o papel da família é realmente muito importante em estar

acompanhando a criança", disse.

Pontos positivos: O posicionamento de representante local da PM trazfiansparência e indica

comportamentos que podem ser incentivados para que as famílias denunciem crimes.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento reforçando os mecanismos de

denúncia dos casos e os procedimentos de investigação e punição dos criminosos.

*noticiário relevante do dia*

Casos de estupro de vulnerável crescem 1660lo em São Carlos

Online lA Cidade On
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28 DE MAIO DE 2O2O

GL aponta que os números de fuitos e roubos caem, e homicídios aumentam durante a

quarentena em Ribeirão Preto. Já em Franca, não houve mudança em relação ao número de

homicídios, enquanto fi.lrtos e roubos reduziram, de acordo com a Secretaria de Segurança

Pública (SSP).

O especialista em segurança Guelfo Pescuma Júnior diz que a queda de furtos e roubos está

relacionada ao isolamento social imposto pelas autoridades para tentar frear o avanço do novo

coronavírus (Covid- 1 9).

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A divulgação de dados específicos de estatísticas criminais, pincelados por

um portal de notícias de alcance regional, pode estimular repercussões que resultem em

aumento da sensagão de insegurança.

Ações sugeridas: Envio de comunicado às emissoras de rádio da cidade reforçando os

números que indicam queda de furtos e roubos e dados sobre a resolutividade dos casos de

homicídio, colocando o comando das polícias Civil e Militar à disposição para

esclarecimentos.

*noticiário relevante do dia*

Números de furtos e roubos caem. e homicídios aumentam durante quarentena em Ribeirão

Preto. SP

Online lG1
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29 DE MAIO DE}O2O

Gl situa que um policial militar reformado de 45 anos morreu após ser baleado em

Sertãozinho (SP) na tarde de quinta-feira (28). Ele foi atingido por um tiro depois de uma

confusão com uma equipe da Polícia Militar em diligência pelo Jardim Alvorada. De acordo

com a PM, o homem, que sofria de problemas psiquiátricos, ameaçou policiais com um facão,

agrediu o agente na cabeça e acabou atingido por um tiro.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o homem sofria de problemas psiquiátricos

e estava afastado da corporagão desde 20lL A Pasta também informou que os fatos serão

investigados.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A reportagem sugere uma abordagem policial inadequada que resulta em

mais uma situação de confronto e morte com envolvimento da PM.

Ações sugeridas: SSP deve divulgar nota de esclarecimento ao portal ressaltando os cuidados

que devem ser observados nas abordagens policiais e como será investigadaa conduta da PM

no episódio.

*noticiário relevante do dia*

Policial militar reformado morre após ser baleado em sertãozinho" Sp

Online lGl
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30 DE MAIO DE2OaO

Gl expõe que imagens de câmera de segurança mostram a ação da polícia que terminou com

a morte de dois assaltantes em Mogi Guaçu. De acordo com a investigação, eles invadiram

uma casa, renderam os moradores e na fuga foram abordados pela corporação, sendo baleados

após troca de tiros. As imagens mostram o momento em que os policiais rendem os

criminosos. Não é possível ver os disparos feitos pelos criminosos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que todas as circunstâncias sobre

as mortes dos suspeitos estão sendo apuradas em inquéritos abertos pelas polícias Civil e

Militar.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A impossibilidade de confirmar a hipótese de confronto nas imagens de

câmera de segurança coloca em dúvida a versão da PM, em mais um caso associado à

letalidade policial no Estado.

Ações sugeridas: Publicação de nota sobre os procedimentos adotados para a apvrar a

conduta dos policiais e atualização de balanços de afastamento e de conclusão de inquéritos

envolvendo abordagens policiais na região de Jundiaí.

*noticiário relevante do dia*

Vídeo mostra acão da polísia que terminou com a morte de dois assaltantes em Mogi Guacu

Online lGl
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31 DE MAIO DE 2O2O

O impresso Jornal de Jundiaí aponta que o isolamento social derrubou os índices de

criminalidade em Jundiaí em abril, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP)

divulgados nesta semana. A comparação foi feita com abril de 2019 e com os três primeiros

meses de 2020. Em todas as situações houve queda nos índices, e para o delegado assistente

da Seccional, Luis Carlos Duarte, não há outra explicação, que não a quarentena.

Duarte explica também guo, embora as delegacias estejam funcionando apenas para

atendimentos emergenciais de casos graves e flagrantes, todo e qualquer tipo de tipificação

deve ser elaborada através do sistema da Delegacia Eletrônica, ressaltando que as pessoas

não estão deixando de ser atendidas.

Pontos positivos: Repercussão de indicadores criminais se torna mais um fator de visibilidade

para os atendimentos da Delegacia Eletrônica.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Reforçar, por meio de releases regionalizados, todos os serviços que podem

ser feitos por meio da Delegacia Eletrônica, incluindo balanço dos números de registros.

*noticiário relevante do dia*

Isolamento social demrba índices de criminalidade

Online I Jornal de Jundiaí
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01 DE JUNHO Dß,2O2O

Folha de S.Paulo situa que o número de policiais civis e militares de São Paulo afastados por

suspeita de contaminação pelo novo coronavírus quase quadruplicou nas últimas três

semanas. Saltaram de 800 para 3.000 os profissionais da segurança colocados em quarentena

para tratamento da doenga no período, uma alta de 275%. Uma das explicações para essa

explosão de casos é a testagem em massa dos efetivos das três polícias, iniciada no último 15

pelo governo paulista na capital.

Durante a quarentena, a possibilidade de registro na Delegacia Eletrônica foi ampliada para

quase todos os tipos de crime. De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública

(SSP), o número de registros de crimes pela internet teve alta de l8,78yo entre 25 de março a

24 de maio deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Pontos positivos: A testagem de policiais paru a Covid-19 sinaliza a preocupação da SSP em

respeitar e seguir os protocolos das autoridades de Saúde Pública para o enfrentamento da

pandemia.

Riscos à imagem: A redução do atendimento presencial em ruzão da pandemia pode gerar

insatisfagão por parte da população e eventuais reportagens "testes" sobre a capacidade de

resposta digital da SSP.

Ações sugeridas: O aumento do registro de crimes pela intemet é uma oportunidade para a

divulgação de release, com sugestão de porta-voz, para falar da praticidade e eficiência do

atendimento digital implantado pela SSP por meio da Delegacia Eletrônica.

*noticiário relevante do dia*

SP chega a 3.000 policiais afastados por suspeita de contaminacão por Covid-19

Online I Folha de S.Paulo
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02 DE JUNHO DE 2O2O

Com conteúdo da Agência Brasil, IstoE, A Tribuna e Jornal de Piracicaba relatam que

mais de 4 mil policiais estão afastados no Estado de São Paulo por suspeita ou diagnóstico de

covid-I9. O número corresponde a3,6Yo do efetivo, que tem cerca de l13 mil agentes. Até

hoje, foram 16 agentes mortos pela covid-l9, sendo 10 militares e seis civis.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que começou a

testagem massiva no dia 15 de maio na capital paulista nas três polícias. Até ontem (1u),

foram feitos mais de 68 mil testes em policiais que moram ou trabalham na capital e em

parentes que vivem com eles.

De acordo com a SSP, as atividades das três corporações não se reduziram. Delegacias,

batalhões e atividades de investigação continuam com funcionamento normal, como antes da

pandemia. Apesar disso, a recomendação é que os boletins de ocorrência sejam feitos pela

Delegacia Eletrônica, exceto para casos de homicídio, latrocínio e estupro.

Em outra frente, Gl reporta que a Corregedoria da Polícia Militar afastou os policiais

envolvidos naaçäo que terminou com a morte de dois suspeitos de assalto, de 18 e 19 anos,

no dia 27, em Mogi Guagu (SP). De acordo com a SSP, o afastamento dos agentes ocorre

enquanto diligências são realizadas para esclarecer os fatos.

Pontos positivos: A testagem em massa de policiais segue os protocolos recomendados pelas

autoridades de Saúde para o enfrentamento da Covid-l9 e indica proatividade por parte da

SSP.

Riscos à imagem: O número expressivo de policiais contaminados (4 mil) tem amplo

potencial para repercussão em rádios e canais de notícias regionais e para questionamentos

sobre a capacidade de a ssP manter a qualidade do atendimento à população.

Ações sugeridas: Articulação de campanha publicitária de divulgagão dos atendimentos

digitais da SSP, assim como divulgação de releases, designação de porta-vozparafalar sobre

o tema e sugestão de entrevistas sobre o assunto para as principais emissoras de TV.

{
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*noticiário relevante do dia*

SP: mais de 4 mil policiais estão afastados por suspeita de covid-19

Online llstoÉ

Mais de 4 mil policiais estão afastados por suspeita de Covid-19 em São Paulo

Online lA Tribuna

SP: mais de 4 mil ooliciais estão afastarlos nor de covid-l 9

Online I Jornal de Piracicaba

da PM sna

Guaçu

Online lGl
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03 DE JUNHO DE,zOzO

O dia é mercado por uma presença restrita da Secretaria de Seguranga Pública do Estado de

São Paulo (SSP-SP) na mídia regional. Jornal Cruzeiro do Sul situa que dados da Pasta

apontam que, em Sorocaba, a quarentena reduziu os furtos em 38%o e roubos em 10oá em

abril, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O levantamento da SSP também informa que o número de acidentes de trânsito com vítimas

caiu 64Yo, de 7l para25, em comparação com o mesmo mês de 2019. Neste mesmo período,

os furtos de veículos caíram45Yo,recuando de 117 casos para64. Os estuprosrecuaram4l%o,

caindo de 17 para 10.

Pontos positivos: A redução expressiva dos crimes em Sorocaba, ainda que associada à

restrição de circulação imposta pela pandemia, impulsiona a sensação de segurança no

município e deve ser objeto de repercussão em sites e emissoras de rádio locais.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-vozparu entrevistas a emissoras de rádio e TV regionais

sobre a queda nos indicadores de criminalidade, reforçando que as forças de segurança

pública seguem atuando no policiamento preventivo, mesmo na pandemia.

*noticiário relevante do dia*

Quarentena reduz furtos e roubos em Sorocaba

Online I Jornal Cruzeiro do Sul
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05 DE JUNHO DE 2O2O

Estadão relata que, após um ato contra o governo Jair Bolsonaro ter terminado em confronto

entre manifestantes e apoiadores do presidente e também com aPolíciaMilitarno dia 31, o

Instituto Sou da Paz enviou uma carta ao governo de São Paulo na qual alefta sobre

"tratamento desigual pelas forças de ordens à grupamentos políticos divergentes" e cobra'ofiel

observância" da lei, sobretudo em relação à atuação das polícias durante manifestações.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou, por meio de nota enviada na

quinta-feira,4, que ooestá atenta às diferentes manifestagões de grupos ideológicos distintos e

tem atuado, juntamente com as polícias,paraproteger as pessoas e garantir o direito à livre

manifestação."

A SSP disse ainda que estava em contato com o Ministério Público para a organização e o

planejamento das ações de policiamento dos eventos e afirmou que os organizadores dos

protestos haviam sido convidados para uma reunião com representantes do Poder Público no

dia 5. A reunião que tentava chegar a um acordo entre os apoiadores e os opositores do

presidente para definir detalhes da realização dos atos, como dia e horário, não deu certo.

Segundo o secretário da Segurança Pública, João Campos, outra reunião serâ realizada ainda

na tarde desta sexta. o governo estadual proibiu atos rivais simultâneos.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Em matéria de jornal de circulação nacional, Instituto Sou da Paz

questiona tratamento da polícia paulista durante manifestações de grupamentos políticos

divergente e cobra observância fiel da lei, o que expõe negativamente a SSP e sua conduta por

questões políticas e abre espaço para repercussão em outros veículos.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para falar sobre ações de segurança durante os

atos pró e contra Bolsonaro pontuando a neutralidade da corporação, além de apresentar

balanço com dados e indicadores de atuação e segurança.

*noticiário relevante do dia*

divergentes

Online lEstadão

de SP ll n
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06 DE JUNHO DE 2O2O

Repercutindo informação daAgência Brasil, IstoÉ e Jornal de Piracicaba apontam que as

forças de segurança do Estado de São Paulo preparam um esquema reforçado de policiamento

para as manifestações deste domingo (7), informou a Secretaria de Segurança Pública. Mais

de quatro mil policiais estarão a postos para gararttir a segurança da população, a preservação

do patrimônio e o direito de livre manifestação.

Aos que forem para a manifestação, a SSP alerta que não será permitido portar: bandeiras e

faixas com mastro ou hastes; guarda-chuvas; bastão para tirar fotos; materiais, objetos

cortantes ou pontiagudos; bebidas alcoólicas; arma de fogo ou branca de qualquer espécie;

fogos de artificio; taco de beisebol, golfe e similares; e outros objetos que possam causar

riscos, dano ou importunação as pessoas. Revistas pessoais serão realizadas.

Pontos positivos: Abordagem em veículos de repercussão nacional e regional destaca reforço

no policiamento e detalha regras que serão adotadas durante as manifestações em São Paulo.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-vozpara entrevistas em emissoras de rádio e TV para

falar sobre as operações da polícia durante as manifestações e sobre as regras do que é

permitido ou não para preservar a segurança.

*noticiário relevante do dia*

Manifestacões amanhã em SP terão esquema reforcado de seguranE

Online llstoÉ

Manifestações amanhã em SP terão esquema reforcado de seguranga

Online I Jornal de Piracicaba
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07 DE JUNHO Df'zO2O

Gl reporta que a Polícia Militar usa bombas de gás para dispersar grupo após ato pacífico em

favor da democracia em São Paulo.

O porta-voz da Polícia Militar de São Paulo, tenente-coronel Emerson Massera, disse que os

policiais ftzeram uso da força com bombas de gás em Pinheiros, neste domingo (7), porque

houve depredação de uma agência bancária e um pequeno grupo atirou objetos contra os

policiais.

Balanço da Secretaria de Segurança Pública (SSP) aponta que seis ocorrências foram

registradas na cidade neste domingo (7) e 32 pessoas foram conduzidas a três distritos

policiais até as20h.

Também em GL, manifestantes distribuem flores para a polícia durante protesto contra

Bolsonaro na zona oeste de São Paulo. A distribuição das flores foi feita por um grupo de

estudantes dos colégios Vera Cruz, Bandeirantes e Santa Cruz. O gesto foi muito aplaudido

pelos participantes do ato e, segundo um dos estudantes, foi inspirado na Revolução dos

Cravos, em Portugal.

A Secretaria de Segurança montou um esquema especial de policiamento, com cerca de

quatro mil policiais nas regiões onde acontecem os protestos. Policiais de batalhões

territoriais e especializados, como o BAEP, Trânsito e Choque, estão atuando nas regiões da

Avenida Paulista e também do Largo daBatata.

A operação conta com apoio de três helicópteros, seis drones e 150 viaturas, além de quatro

veículos guardiões e um veículo lançador de água.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Embora a SSP tenha antecipado reforço no efetivo e divulgado orientações

pata garantir a segurança nas manifestações, a cobertura sobre os protestos assume narrativas

que acentuam uma suposta falta de habilidade da PM para evitar confrontos com os

manifestantes.
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Ações sugeridas: Reforçar, por meio de nota, os registros de casos de depredação após a

manifestação, detalhando os números durante e após a manifestação. Destacar também todo

efetivo e equipamentos disponibilizados para as operações durante as manifestagões.

*noticiário relevante do dia*

Polícia Militar usa bombas de para disoersar após ato oacífico em favor da

democracia em São Paulo

Online lGl

Manifestantes distribuem flores para a polícia durante protesto contra Bolsonaro em São

Paulo

Online lGl
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08 DE JUNHO DE 2O2O

Gl situa que um policial militar foi afastado pela corporação ao publicar foto em rede social

segurando um cassetete, ameaçando agredir manifestantes contrários a Bolsonaro em SP. A
denúncia contra ele foi feita pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados

do Brasil em São Paulo (OAB-SP) à PM, que considerou a mensagem do policial uma

'incitação à violência'.

Procurada pela reportagem, a SSP divulgou nota informando que, ao tomar conhecimento da

denúncia, a Polícia Militar afastou imediatamente o cabo das ruas.

Conforme a pasta, o policial não chegou a atuar diretamente com o público que se

concentrava no Largo da Batata para protestar. Ainda segundo a SSP, o cabo poderá

responder a processo disciplinar administrativo na Corregedoria da pM.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A manifestação de policial nas redes sociais, embora individual, acentua o

clima de politização do debate sobre a segurança pública no Estado e pode gerar repercussão

em sites e emissoras de rádio.

Ações sugeridas: Publicação de nota de posicionamento contrário à conduta do policial e

detalhando as penalidades adotadas, com ênfase também no caráter político neutro do

trabalho de segurança pública.

*noticiário relevante do dia*

PM é afastado após publicar em rede social oue asrediria contrários a

Bolsonaro em SP

Online lGl
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10 DE JUNHO DE 2O2O

Gl expõe que o Ministério Público de São Paulo fechou, nesta quarta-feira (10), acordo com

grupos opositores para implementar rodízio de manifestações pró e contra o governo de Jair

Bolsonaro na Avenida Paulista, na região central da cidade. O objetivo é evitar confronto

entre os manifestantes e com a Polícia Militar.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que houve confusão na parte final das

manifestações, em São Paulo, no domingo, entre manifestantes e a Polícia Militar. O balanço

da Secretaria de Segurança Pública apontaque seis ocorrências foram registradas e 32 pessoas

foram conduzidas a três distritos policiais até as20h.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O noticiario mantém em evidência narrativas que associam a PM à

dispersão violenta de manifestação contra o governo, o que pode estimular questionamentos

sobre a politização da atuação da polícia.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-vozpara entrevistas em emissoras de rádio e TV para

detalhar o plano de ação durante as manifestações. Apresentação de balanço das operações

anteriores, reforçando preocupação em conter atos de vandalismo.

*noticiário relevante do dia*

MP fecha acordo com grupos contrários para implementar rodízio de protestos na Avenida

Paulista aos domingos

Online lGl
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13 DE JUNHO DE 2O2O

O portal Gl. expõe que dois casos de violência policial foram registrados neste sábado (13)

em SP. Ao todo, foram afastados 14 policiais militares e o governador João Doria condenou

publicamente o abuso de força por parte da PM.

A primeira agressão, na zona norte da capital paulista, oconeu quando "durante um

patrulhamento, o rapaz coneu ao avistar a viatura policial", segundo boletim registrado pelos

policiais. Por suspeitarem, um dos PMs foi atrás dele e ao aganát-lo, em um escadão, o rapaz

se debateu para se desvencilhar. Após o vídeo que mostra a ação dos PMs ser divulgado, o

delegado responsável registrou um novo boletim contra dois policiais que apresentaram a

ocorrência por tortura e falso testemunho.

Em Barueri, na Grande São Paulo, houve o relato de mais cenas de violência policial. Em um

vídeo, é possível observar um homem sentado quando uma viatura encosta. Os policiais

começam a revistá-lo e um dos PMs pula nas costas dele e dá uma gravata. Vizinhos que

tentam soconer avítimatambém são agredidos.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo declarou que a corregedoria

acompanha de perto as investigações e que o Ministério Público será notificado.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Casos de violência policial durante abordagem divulgados nas redes

sociais colocam em evidência as denúncias de abuso da forga policial em São Paulo, com alta

possibilidade de exposição negativa da SSP junto a outros veículos, como emissoras de rádio

e TV da região

Ações sugeridas: Divulgação de comunicado reforçando o compromisso da SSP em apurar

eventuais casos de abusos de poder ou uso excessivo de força por parte da Polícia Militar.

*noticiário relevante do dia*

Dois casos de violência policial são registrados neste sábado (13) em sp

Online lGl
PMs agridem homem durante abordagem e batem em vizinhos que tentam socorrer a vítima

na Grande SP

Online lGl
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15 DE JUNHO DE2O2O

Folha de S.Paulo relata que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-

SP) informou, em nota diwlgada na noite de hoje a prisão de oito policiais militares

envolvidos no espancamento de um jovem rrazona norte de São Paulo, no sábado (13). No

comunicado, a SSP-SP afirma que a PM solicitou a prisão preventiva dos agentes. "A Justiça

deferiu o pedido e a Corregedoria da PM cumpriu os mandados."

O governador João Doria descreveu como "absolutamente condenáveis as atitudes dos

policiais militares que abusaram da força". "Os policiais envolvidos foram afastados e serão

submetidos a inquérito. O Governo de SP não compactua com qualquer tipo de violência",

acrescentou. Reproduzindo conteúdo da Agência Brasil, os portais IstoÉ, A Tribuna, A
Cidade On e Jornal de Piracicaba situam que a Secretaria de Segurança Pública do Estado

de São Paulo informou hoje (15) que afastou 14 policiais militares envolvidos na agressão de

pessoas já rendidas em dois casos ocorridos no último final de semana, no Jaganã, na capital

paulista, e em Barueri (SP). Os casos vieram a público após a divulgação de vídeos,

registrados por moradores, da ação policial.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: As reportagens que abordam medidas adotadas contra policiais por uso

excessivo de força atribuem um caráter reativo da atuação da Secretaria de Segurança Pública.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-voz para entrevistas em emissoras de rádio e TV

destacando o manual de condutas da corporação e as penalidades impostas aos policiais por

abuso de poder ou uso de força excessiva. Lançamento de campanha para denúncia de

eventuais situações de abuso policial, destacando os canais de acesso às ouvidorias das

polícias.

*noticiário relevante do dia*

Secretaria de Seguranca de SP prende oito policiais militares envolvidos em espancamento de

jovem

Online I Folha de S.Paulo

Governo de São Paulo afasta 14 PMs por agressão a pessoas rendidas

Online I IstoÉ

Governo de São Paulo afasta 14 PMs por agressão a rendidos

Online lA Cidade On
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16 DE JUNHO DE 2O2O

Com conteúdo da Agência Brasil, os veículos IstoÉ, O Vale e Jornal de Piracicaba relatam

que após manifestação, Polícia Civil investiga se PMs mataram jovem em Jabaquara, zona sul

de SP.

A suspeita de que policiais militares tenham executado um jovem negro, identificado como

Guilherme, de 15 anos, nanoite de domingo (14), mobilizoua comunidade do baino Vila
Clara na noite desta segunda-feira (15). Durante a manifestação, foram incendiados sete

ônibus e outros três foram depredados.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSp-Sp), um

adolescente que participava do protesto foi detido e encaminhado ao 26o Distrito policial, no

sacomã. Ele deve responder por dano qualificado e pelo crime de incêndio.

O ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Elizeu Soares Lopes, afirma que atualmente há

uma "exacerbação" na postura dos policiais. Ele defende que os agentes que cometem

excessos sejam punidos conforme prevê a lei e que as arbitrariedades sejam devidamente

monitoradas pelas autoridades governamentais.

O Estadão detalha que o ouvidor da Polícia de São Paulo, Elizeu Soares Lopes, assumiu o

papel de mediador entre as forças de segurança e os movimentos contra e a favor do governo

Jair Bolsonaro, que têm ido às ruas durante a pandemia.

Em entrevista ao Estadão, Lopes elogia o governo de Doria, defende as polícias paulistas,

mas admite que "individualmente" entre os militares há uma "predileção maior" pelo governo

federal.

Gl expõe que um subtenente da Polícia Militar, de 47 anos, foi preso na noite de segunda-

feira (15) por suspeita de estupro de vulnerável, em Vargem Grande do Sul (SP). Segundo

apuração da EPTV, o homem foi denunciado por sua esposa após a filha dela, uma criança de

11 anos, contar que o padrasto foi até o seu quarto e mostrou filmes pornográficos para ela,

enquanto a mãe dormia.

ñ
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A menina ainda relatou que o suspeito ateria tocado indevidamente naquela ocasião e em

outras. Após ouvir o relato da criança, a mãe encontrou duas câmeras escondidas na

residência, a primeira com imagens da filha no banheiro e em outros pontos da casa, e a
segunda com cenas da menina com mais duas primas de 13 anos.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Reportagens descrevem de formanegativa a atuaçáo das forças policiais

em atos de repressão e em conduta pessoal em meio a uma onda de denúncias de abuso de

poder da categoria, dando brecha para novos desdobramentos.

Ações sugeridas: SSP deve se manifestar por meio de nota em todos os casos de denúncia de

violência policial, reforçando o compromisso da instituição com a segurança pública e

detalhando os procedimentos de apuração das ocorrências.

*noticiário relevante do dia*

Após manifestacão. Polícia Civil investisa se PMs mataram i em SP

Online I IstoÉ

oAs

Online lEstadão

PM

do

vulnerável

Online lGl
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17 DE JUNHO DE 2O2O

Folha de S.Paulo situa que a Polícia espera apresentação de PM suspeito de matar

adolescente de 15 anos, enquanto ao menos mais seis ônibus foram alvos de vandalismo na

noite desta terça-feira (16) em Americanópolis (zona sul de São Paulo), após o segundo dia de

protestos por causa da morte de Guilherme Silva Guedes, l5 anos.

Dois policiais militares são suspeitos da morte do garoto, que desapareceu próximo de sua

casa na madrugada de domingo. Seu corpo foi encontrado próximo a um terreno em Diadema

(Grande SP) e reconhecido pela família no IML (Instituto Médico Legal). Guilherme tinha

duas marcas de tiros, uma na testa e outra na mão.

Devido aos protestos, a Secretaria de Segurança Pública afirma que "equipes do Corpo de

Bombeiros foram acionadas para combater múltiplos focos de incêndio". Ainda segundo a

pasta, um estabelecimento comercial foi furtado.

"Foram registradas também tentativas de roubos e furtos a motoristas e pedestres. Policiais da

fuea e de batalhões especializados reforçaram as ações de patrulhamento na região para cessar

os atos de vandalismo e garantir a segurança das pessoas", diz a secretaria, em nota.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A resposta lenta das autoridades policiais em relação à morte de

adolescente gera um clima de convulsão social rLa zoîa sul de São Paulo, com ampla

possibilidade de repercussão em rádios e emissoras de TV.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz parc acompanhar as investigagões do caso e

atualizar a imprensa. Divulgação de nota de esclarecimento complementar da Secretaria de

Segurança Pública informando os procedimentos que serão adotados para apurar a denúncia

de suposta execução do jovem pela polícia e quais as penalidades aplicadas aos policiais em

casos como esse.

*noticiário relevante do dia*

Online I Folha de S.Paulo

IIT
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18 DE JUNHO DE 2O2O

IstoÉ e Jornal de Piracicaba reportam que a polícia de São Paulo prendeu na noite de ontem

(17) o policial militar Adriano Fernandes de Campos, sargento da PM suspeito de ter sido o

executor do adolescente negro Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, em Vila Clara, distrito do

Jabaquara, zona Sul da capital paulista.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) solicitou a prisão e as

investigações prosseguem pelo DHPP, com acompanhamento da Conegedoria da Polícia

Militar.

Pontos positivos: A prisão de policial suspeito de matar jovem negro de 15 anos e as

investigações da Corregedoria recebe tratamento neutro na imprensa e ajuda a minimizar as

cobrangas em relação à SSP.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de comunicado atualizando medidas que vêm sendo adotadas

para punir os policiais envolvidos em crimes no Estado e com balanço de prisões e

afastamentos já efetivados.

*noticiário relevante do dia*

PM suspeito de matar adolescente de 15 anos é preso em São paulo

Online llstoÉ

PM suspeito de matar adolescente de 15 anos é preso em São paulo

Online I Jornal de Piracicaba
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19 DE JUNHO DE 2O2O

Valor Econômico traz que letalidade policial aumenta em meio à pandemia, tendo como alvo

jovens negros de regiões pobres. No ano de 2018, o bairro Vila Prudente, em São Paulo,

registrou uma marca incomum até para os padrões paulistanos e brasileiros. Ao longo daquele

ano, l00Yo dos homicídios cometidos no bairro foram realizados por agentes das forças

públicas de seguranga.

Os dados da SSP apontam que em 2019, o número de mortes provocadas por policiais em

serviço de São Paulo cresceu l2Yo, enquanto o total de homicídios caiu 6,4yo.

Exame, IstoÉ e Jornal de Piracicaba repercutem que o secretário de Segurança Pública de

SP está com coronavírus. O general João Camilo Pires de Campos está assintomático e

cumprirá o período de isolamento com acompanhamento médico, de acordo com as

orientações das autoridades de saúde. Segundo a secretaria, o general testou positivo para

covid-19 em um teste feito ontem (18).

Gl situa que o Governo de SP anuncia nova fase de testes de grupo para Covid-l9 em

servidores públicos e populações vulneráveis. Segundo o governo paulista, serão aplicados

233 mil novos exames em profissionais da Segurança Pública, funcionarios públicos e grupos

vulneráveis, como indígenas e idosos em abrigos.

Os testes em massa começaram a ser realizados em 15 de maio em SP. A expectativa da

Secretaria de Segurança Pública na época era que 130 mil pessoas fossem testadas até 29 de

maio. Porém, nesta sexta-feira (19), o diretor-geral do Instituto Butantan, Dimas Covas,

afirmou que cerca de 70 mil policiais foram submetidos aos testes até agora e 18% deles

tiveram contato com o coronavírus.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Secretário de Segurança Pública infectado com coronavírus e atrasos na

aplicação de testes nos policiais repercutem de forma negativa a prevenção da pandemia no

contexto da SSP. O aumento da letalidade policial no Estado ganha destaque em veículos de

qr

relevância nacional.
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Ações sugeridas: Designação de porta-voz e publicação de comunicado para explicar os

dados de letalidade, enfatizando o compromisso da SSP com a investigação dos casos de

letalidade policial e a estrutura existente para apurar as mortes em confronto com a polícia.

Sugestão de artigo sobre medidas que têm sido adotadas para aprimorar o treinamento e

orientação das forgas policiais no Estado.

*noticiário relevante do dia*

Secretário de Segurança Pública de SP está com coronavírus

Online lExame

Secretário de Seguranca Pública de SP está com covid-l9

Online llstoÉ

Governo de SP anuncia nova fase de testes de grupo para Covid-l9 em servidores públicos e

populagões vulneráveis

Online lGl

Letalidade policial tem jovens negros da periferia como os mais atingidos

Online I Valor Econômico
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22DE JUNHO Dß,2020

Agora São Paulo aponta que a PM de São Paulo tem um apagão de cargos e há um déficit de

l5Yo pata tenentes e de 29Yo para sargentos, segundo dados do governo paulista. Os

recorrentes casos de violência envolvendo PMs em SP teriam ligação direta, segundo

especialistas, com a distribuição do efetivo, que provocou uma espécie de apagão no comando

da instituição.

A SSP informou que a gestão João Doria (PSDB) investiu mais de R$ 400 milhões para

modernizar a estrutura policial, melhorar as condições de trabalho dos agentes de segurança e

reforçar o efetivo policial para ampliar acapacidade de ação das polícias.

IstoÉ, Exame, O Vale e Jornal de Piracicaba situam que, após atos de violência policial

cometidos nos últimos dias, o governador João Doria, disse que a polícia do Estado passará

por um novo treinamento. O programa, chamado de Retreinar, começará em julho pelo alto

comando da Polícia Militar, mas será estendido para os policiais que trabalham nas ruas de

todo o Estado paulista.

Doria voltou a dizer que o governo paulista não é condescendente com a violência policial e

que os atos violentos são cometidos por uma pequena parcela de policiais. Hoje pela manhã, o

govemador disse ter conversado sobre o programa de novo treinamento com o secretário de

Segurança Pública, João Camilo Pires de Campos, que está em isolamento domiciliar, após

diagnóstico positivo de coronavírus.

Pontos positivos: Reportagens em veículos de alcance nacional e regional destacam o

programa Retreinar como uma resposta efetiva do governo estadual para tentar reduzir os

índices de letalidade.

Riscos à imagem: O déficit no efetivo policial e os recoffentes casos de excesso de violência

repercutem de forma negativa para a SSP, mesmo com os investimentos apontados pela pasta.

Ações sugeridas: Artigo do secretário de segurança pública, João Camilo Pires de Campos

detalhando o programa Retreinar e reforçando o posicionamento da SSP contrário a atos de

violência pt-rlicial. Os procedimentos adotados aos policiais também devem ser abordados.
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*noticiário relevante do dia*

Polícia Militar tem apagão de cargos

Impresso I Agora São Paulo

Após atos de violência" PM de São Paulo passará por novo treinamento

Online llstoÉ

Após casos de violência policial em SP, Doria diz que vai PMs

Online lExame
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23 DE JUNHO DE 2O2O

Gl expõe que moradores de ocupação no Centro de SP denunciam ameaças e agressões de

PMs para desocupar edifício sem mandado judicial. Segundo os relatos, policiais agrediram

moradores e deram prazo até esta terça (23) para que o prédio seja desocupado.

Procurada pelo Gl, a SSP informou que "a Polícia Militar afirma que não há planejamento

para ações de reintegragão de posse no endereço citado". A SSP não respondeu sobre as

denúncias de agressões e ameaças que teriam sido cometidas por policiais.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Reportagem de veículo nacional sobre denúncias de agressões de policiais

em ocupagão no Centro de São Paulo tem ampla possibilidade de repercussão em sites e

emissoras de rádio regionais.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento sobre as denúncias de agressões e

ameaças que teriam sido cometidas por policiais e procedimentos de investigação do caso.

*noticiário relevante do dia*

PMs

desocupar edifício sem mandado judicial

Online lGl
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26 DE JUNHO DE 2O2O

Reproduzindo conteúdo da Agência Brasil, os veículos IstoÉo A Tribuna e Jornal de

Piracicaba relatam que o Estado de São Paulo registrou uma alta de 5,60/o no número de

homicídios dolosos no mês de maio, em comparação com o ano anterior, segundo dados

divulgadospela SSP. Os latrocínios caíram de 15 para 10, os estupros caíram de 1.078 para

669 e os roubos em geral tiveram queda de 28,5o/o, com 15.285 ocorrências, o menor da série

histórica.

GL aponta que um policial militar foi filmado imobilizando um jovem pelo pescoço durante a

sua prisão em Ibaté (SP), no Jardim lcarai, na terça-feira (23). A ação gerou revolta dos

familiares do rapaz e repercutiu nas redes sociais.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e vai analisar se houve excesso. A
Secretaria de Segurança Pública disse em nota que ojovem tentou fugir e "o uso da força foi
proporcional".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Mais uma denúncia de abordagem supostamente violenta por parte da

polícia ganha repercussão e a resposta da SSP, alegando ouso de força proporcional', gera a

percepção de legitimação da atuação dos policiais.

Ações sugeridas: Publicação de nova nota de esclarecimento informando que o caso de abuso

de força policial será investigado e que a SSP tem investido em treinamentos para a

corporação.

*noticiário relevante do dia*

VÍDEO: PM imobiliza foragido pelo pescoço em Ibaté e gera revolta: 'está ficando roxo'. diz

mãe

Online lGl
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29DE JUNHO DE2OaO

O Estadão reporta que a Polícia Militar abriu uma investigação para apurar aparticipação de

policiais em um atentado a bomba contra a casa da presidente municipal do PT em

Nuporanga, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira,2g.Imagens de uma

câmera de segurança mostram uma viatura da PM sendo usada na fuga e um homem logo

após a explosão na casa da dirigente, Mariene Guioto.

Os policiais envolvidos foram afastados do serviço operacional, segundo a Secretaria de

Segurança Pública (SSP) estadual. O caso foi denunciado por deputados estaduais petistas nas

redes sociais. Segundo a PM, a instituição instaurou o inquérito "assim que tomou

conhecimento das imagens".

O Gl rcIafa que um policial militar de Presidente Prudente foi preso temporariamente durante

investigação sobre tráfico de drogas. Conforme informou a Secretaria de Segurança Pública

(SSP), por meio de nota, ooa prisão foi decretada pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de

São Paulo, como resultado de investigação contra o tráfico de drogas originada pela Dise do

município".

O policial militar foi conduzido ao Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista. "Cabe

esclarecer que a SSP e a PM não têm compromisso com o effo e não compactuam com

desvios de conduta de seus agentes", informou ainda em nota a secretaria.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O suposto envolvimento de policiais em atentado contra dirigente político

no interior de São Paulo é abordado em veículo de relevância nacional, com ampla

possibilidade de repercussão em sites e emissoras de rádio regionais, além de possíveis

desdobramentos políticos e judiciais. Em outra matéria, a prisão de policial por tráfico de

drogas repercute negativamente para a imagem da polícia.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento sobre a denúncia formulada por

deputados da oposição sobre suposto atentado em casa de liderança política e informagões

sobre o inquérito instaurado para apurar o caso. Em outra frente, publicação de nota

enfatizando apoio às investigações do MP e detalhando os procedimentos internos

para apvração dos desvios de conduta do policial.
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*noticiário relevante do dia*

PM investisa oarticioacão de noliciais em a bomba contra nresidente de diretório do

PT

Online lEstadão

Policial militar de Presidente Prudente é preso durante investisacão sobre o tráfico de drogas

Online lGl
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01 DE JULHO Dß,2020

Folha de S.Paulo situa que o número de pessoas mortas por policiais militares no estado de

São Paulo durante confrontos cresceu 6Yo em maio na comparação com o mesmo período de

2019, segundo dados da secretaria de Segurança Pública da gestão Doria (PSDB).

E a quarta alta nas mortes ocasionadas em decorrência de intervenção policial nos cinco

primeiros meses deste ano no estado. Em números absolutos, a quantidade de vítimas passou

de 67, em maio do ano passado, paraTI no mesmo período de 2020.

A Secretaria da Segurança Pública diz, por nota, que desde o início da atual gestão, tem

reforçado ooas ações de combate à criminalidade e proteção às pessoas em todo o estado".

A Secretaria afirma que o compromisso das forças de segurança "é com a vida, razão pela

qual medidas para a redução de mortes são permanentemente estudadas e implementadas".

"Por determinação da SSP, todos os casos são investigados pela Polícia Civil e pela PM, além

de comunicados ao Ministério Público.

Estadão aponta que os furtos e roubos de veículos caem quase 50o/o em São Paulo em abril.

Furto apresentou queda de 49Yo e roubo de 45%. Estudo realizado pela Fundação Escola de

Comércio Álvares Penteadoalega avalia que a queda foi causada por redução da

movimentação na pandemia. A base de dados é da Secretaria de Segurança Pública de SP.

Com conteúdo do Estadão, os portais IstoÉ e Diário do Grande ABC relatam que a

deputada estadual Isa Penna (PSOL) encaminhou oficio ao procurador-geral de Justiça de São

Paulo, Mario Sarrubbo, pedindo que o Ministério Público apure o aumento de violência

policial em SP.

O objetivo da representação é apurar se houve aumento de violação de direitos humanos

decorrente de 'alguma mudança normativa, de orientação ou comando da polícia militar e/ou

nova diretriz da Secretaria de Segurança Pública'.

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a letalidade policial registrada entre

janeiro a abril é 3I% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Somente em

abril, a alta foi de 50Yo em comparação ao mesmo mês de 2019.
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Pontos positivos: A queda no número de furtos e roubos de veículos traz uma percepção

favorável sobre a segurança pública no Estado em um dos indicadores mais sensíveis para a

população.

Riscos à imagem: O aumento da letalidade policial no Estado ganha repercussão em veículos

de relevância nacional, com ampla possibilidade de repercussão em sites e emissoras de rádio

regionais. Possíveis desdobramentos políticos e judiciais levam o tema para a esfera da

violação dos direitos humanos e colocam em xeque as diretrizes da SSP.

Ações sugeridas: Publicação de nota sobre a denúncia formulada por deputada do PSOL,

enfatizando o compromisso da SSP com a investigação dos casos de letalidade policial e a

estrutura existente para apurar as mortes em confronto com a polícia. Sugestão de artigo sobre

medidas que têm sido adotadas para aprimorar o treinamento e orientação das forças policiais

no Estado.

*noticiário relevante do dia*

Mortes causadas por policiais em SP têm quarta alta no ano e chegam a 442 casos

Online I Folha de S.Paulo

Furto e roubo de veículos caem quase 500á em São Paulo em abril

Online I Estadão

Deputada estadual pede à Promotoria que apure aumento de violência policial em SP

Online llstoÉ

Deputada estadual pede à Promotoria que apure aumento de violência policial em SP

Online I Diário do Grande ABC
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02 DE JULHO DE 2O2O

Estadão reporta que o delegado Fabio Caipira diz que um adolescente de 15 anos, morto na

zona sul de SP, foi executado por policial e ex-PM.

De acordo com o delegado, a investigação está "praticamente elucidada". Um dos policiais

suspeitos, o sargento Adriano Fernandes de Campos, identificado por câmeras de segurança

no momento do sequestro, está preso. O outro, Gilberto Eric Rodrigues, segue foragido - ele é

procurado desde 2015 depois de fugir da prisão, acusado de envolvimento em uma chacina

que vitimou sete pessoas dois anos antes.

O delegado ressalta que foi uma execução, pois o jovem Guilherme Silva Guedes, de 15 anos,

estava desarmado e foi levado para um local bem distante, a mais ou menos 6 quilômetros de

distância de onde foi pego. As investigações apontam que ele estava com a mão na nuca,

rendido, quando levou um tiro na nuca, além de ter recebido também um tiro no rosto.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O envolvimento de policiais militares na possível execução de um

adolescente em São Paulo associa a imagem da Polícia Militar à violência e ao 'Justiçamento"

de suspeitos à margem da lei.

Ações sugeridas: Secretaria de Segurança Pública deve publicar nota enfatizando apoio às

investigações conduzidas pela Polícia Civil e antecipando punições que devem ser

estabelecidas para o policial militar envolvido no caso.

*noticiário relevante do dia*

Delegado diz que adolescente morto na zona sul de SP foi executado por policial e ex-pM

Online I Estadão
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03 DE JULHO DN 2O2O

GL aponta que um jovem de 18 anos foi ferido após ação de policiais militares durante

operação contra o tráfico de drogas na comunidade da Favela do Moinho, perto da

Cracolândia, em SP, nesta quinta-feira (2). O rapaz disse que tentaram matá-lo, com três

facadas, e o torturaram.

O jovem conta que levou 45 pontos na mão direita e que passará por cirurgia. Ele alega que

coffe o risco de perder o movimento da mão devido à gravidade do corte que sofreu durante a

agressão.

A Secretaria de Segurcnça Pública afirmou que a Corregedoria da Polícia Militar vai "apurar

a ocorrência na comunidade do Moinho" e "todos os fatos relacionados".

Folha de S.Paulo relata que a operação da Polícia Militar na Favela do Moinho nesta quinta-

feira(2) terminou com um garoto cadeirante mordido por um cão e um jovem encaminhado à

Santa Casa, de acordo com moradores do local.

Membros da Comissão de Direitos Humanos afirmaram à Folha que os policiais da operação

se recusaram a apresentar mandados que autorizassem a entrada nas casas dos moradores.

Folha de S.Paulo reporta que um homem suspeito de homicídio foi morto pela PM após

tentar agredir policiais. O homem estava armado com uma faca e cruïegava a cabeça

decapitada dentro de uma sacola.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: As operações policiais nas regiões próximas à Cracolândia voltam a ser

associadas a condutas violentas e a questionamentos sobre autorização legal por parte de

grupos de direitos humanos, havendo possibilidade de repercussão negativa em emissoras de

rádio da capital.

Ações sugeridas: Designação de porta-vozparafalar em emissoras de rádio sobre o trabalho

de policiamento preventivo nos bairros próximos à Cracolândia e divulgação de canais de

interlocução com a comunidade, como a Ouvidoria da Polícia.

*noticiário relevante do dia*
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(-
Homem que carregava cabeca decapitada é morto após tentar agredir policiais. diz PM

Online I Folha de S.Paulo

'Tentaram me matar. me deram três facadas'- diz iovem sobre acão de PMs na Favela do

Moinho em SP; Corregedoria apura caso

Online lGl

Ação da PM em favela de SP termina com jovem ferido e garoto cadeirante mordido. dizem

moradores

Online lFolha de S.Paulo

(

(

l7r ñ



FSB DIVULGÀ'Ä.tr LTDÀ - CNPJ L)I 76.1 969/OLIOI-Ù(-I

04 DE JULHO DE,2O}O

Folha de S.Paulo expõe que, em um protesto em Cidade Tiradentes, na capital paulista,

organizado por 15 coletivos da periferia, manifestantes reivindicaram respostas para a morte

de cinco jovens assassinados pela polícia e para a falta de acesso à saúde na zona leste de São

Paulo durante a pandemia.

Segundo a organização, entre 150 e 200 pessoas participaram do ato, entre eles familiares dos

jovens Felipe Santos Miranda, Brayam Ferreira dos Santos e Igor Bernardo dos Santos,

assassinados durante a pandemia.

A quantidade de pessoas mortas por policiais militares no estado de São Paulo cresceu 6Yo em

maio deste ano em comparação com 2019, segundo a secretaria de Segurança Pública. Desde

janeiro, foram 442 pessoas. A Polícia Militar foi procurada, mas não respondeu à reportagem.

Gl e A Cidade On situam que a Polícia Militar afastou um major, em São Carlos (SP), após

ele ser denunciado por seus filhos por suposto abuso sexual. O militar îega a acusação e diz

se tratar de rebeldia do filho adolescente.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A manifestagão contra a violência policial em Cidade Tiradentes amplifica

os questionamentos sobre a letalidade das agões policias na periferia de São Paulo e não

recebe resposta das autoridades de Segurança Pública.

O afastamento de major da PM suspeito de abuso sexual, embora seja um episódio isolado,

tem amplo potencial de repercussão negativa em emissoras de rádio e sites regionais.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento colocando a Secretaria de Segurança

Pública à disposição da comunidade para falar sobre os procedimentos de apuração e

investigação da operação policial em questão. Divulgação de balanço periódico de apurações

e das punições estabelecidas para os PMs comprovadamente envolvidos em excessos nas

abordagens policiais.

*noticiário relevante do dia*
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NOSSO sassinatos

Online I Folha de S.Paulo

Maior da Polícia Militar de São Carlos é afastado aoós ser oelos filhos oor

suposto abuso sexual

Online lGl

SSP afasta Major da PM de São Carlos acusado de assédio pelos filhos

Online lGl

II
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06 DE JULHO DE 2O2O

Gl reporta que um estudante de 17 anos morreu em uma operação da Polícia Militar na

comunidade Vila Rã, em Guarujá, no litoral paulista.

De acordo com relatos da família neste domingo (5), ele havia ido ver alguns amigos quando

começou o tiroteio. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro que o atingiu. Segundo

testemunhas, o jovem foi alvejado ao correr para se esconder durante uma troca de tiros.

O Gl entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, questionando maiores

detalhes sobre a operação e por que teria ocorrido a morte do jovem. Mas a Secretaria de

Segurança Pública (SSP) apenas informou que o caso foi registrado como morte decorrente de

intervenção policial e legítima defesa e está sob investigação. Já a Polícia Militar se limitou a

dizer que apura os fatos por meio de Inquérito Policial Militar (IpM).

IstoÉ relata que dois policiais foram presos em flagrante e estão detidos por suspeita de

atingir duas pessoas com tiros no último domingo (5), em um baile funk no Jardim dos

Manacás, naZona Sul da capital paulista.

Conforme apuração do jornal Agora, a PM informou que os disparos foram efetuados durante

uma incursão policial no local. Entretanto, os dados das vítimas, quadro de saúde e para onde

foram socorridas não foram divulgados.

Os policiais foram encaminhados para o presídio militar Romão Gomes, na Zona Norte da

cidade de são Paulo, segundo a Secretaria de Segurança pública (ssp).

Dados da SSP mostram que na capital paulista, os ferimentos causados pela PM tiveram um

aumento de 64Yo no primeiro trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período do

ano anterior. A violência contra os policiais também cresceu23vo.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Novos relatos de mortes em confronto com a polícia ou em decorrência de

operações policiais reforçam a percepção negativa em relação à letalidade das forças policiais

e podem ganhar repercussão em emissoras de rádio da capital e do litoral.
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Ações sugeridas: A resposta "padrão" das Polícia Militar e da Secretaria de Segurança

Pública para os casos de mortes envolvendo ações policiais precisa ser acrescida da descrição

dos procedimentos paru a investigação de situações similares e balanço de casos em apuração

e/ou concluídos pelos órgãos de segurança púbtica.

*noticiário relevante do dia*

Estudante é morto a tiros após correr durante operacão policial em SP

Online lGl

sP: Policiais são presos por suspeita de atirar em duas pessoas em baile funk

Online I IstoÉ

Manifestacões amanhã em SP terão esquema reforçado de segurança

Online I Jornal de Piracicaba
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07 DE JULHO DE 2O2O

Na mídia impressa, Diário de Suzano relata que, com 859 registros de assaltos no mês de

maio, a região do Alto Tietê atingiu a marca de 4.450 assaltos em2020. De abril para maio,

houve um aumento de9,9Yo. Os dados são da SSP-SP.

O portal online Gl reporta que um policial militar à paisana, e de folga, reagiu a um roubo e

matou atiros o assaltante armado quefazia 'arrastão'nas ruas daZona Oeste de São Paulo.

Uma câmera de seguranga gravou parte da ação criminosa e da reação do policial, na tarde do

último sábado (4), no Jaguaré. Um vídeo com as imagens circula nas redes sociais.

O ladrão morto foi identificado como Pedro Henrique da Cunha, de 26 anos. Ele estava com

uma anna com numeração raspada, em uma moto roubada e era procurado pela Justiça desde

2019 por outros três crimes, de acordo com o boletim de ocorrência (BO). O agente da PM

não se feriu.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram um aumento de 53Yo da letalidade

policial durante a quarentena, comparando abril de 2019 com o mesmo período de 2020.

Também em Gl, a Polícia Civil prendeu 57 pessoas no Sul de MG durante a operação

Divisas, realizada nesta terça-feira (7).Na região, alvo da operação foram quadrilhas de

ataques a bancos.

Participam das ações a Sejusp, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, a

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o Exército Brasileiro, a

Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal.

Pontos positivos: A ação integrada com outras forças de segurança resultou em operação de

impacto positivo na mídia envolvendo os crimes de roubo a banco, com ampla possibilidade

de repercussão positivas em sites regionais e emissoras de rádio.

Riscos à imagem: O aumento do número de assaltos na região do Alto Tietê coloca em

xeque a estratégia de segurança pública na região no início do ano, com potencial de novos

questionamentos à SSP e aos comandos regionais das polícias. r
o\.I¡
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Ações sugeridas: Sugestão de artigo para mídia impressa regional do Alto Tietê e de porta-

vozpara as emissoras de rádio, com objetivo de destacar outros números mais positivos para a

área de segurança pública na região.

*noticiário relevante do dia*

Número de roubos cresce 9.9olo e chega a 869 ocorrências em maio

Impresso I Diário de Suzano

PM de folga reage a roubo e mata a tiros assaltante que fazia 'arrastão' em ruas da Zona Oeste

de SP: veja vídeo

Online lGl

Polícia civil prende 57 pessoas no Sul de Minas durante operação Divisas

Online lGl

d
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14 DE JULHO DE,}O2O

Gl, A Tribuna e Diário do Grande ABC situam que a Polícia Civil realizou, na manhã

desta hoje, a Operação 1791, para cumprir 15 mandados de prisão e27 mandados de busca e

apreensão relacionados ao desvio de cargas de hipoclorito de sódio e outros derivados

químicos, segundo a SSP. Quatro pessoas foram presas na Baixada Santista, litoral de SP.

Gl reporta que dois homens invadiram uma casa e ftzeram uma família refem no Butantã,

Zona Oeste de São Paulo, nesta segunda-feira (13). Vizinhos acionaram a polícia, que chegou

quando a dupla tentava fugir. Um dos suspeitos foi morto em uma troca de tiros.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), de janeiro a maio deste ano, foram

registrados 438 roubos na região.

Valor Econômico relata que uma agressão da PM divulgada pelo "Fantástico", da TV Globo,

se soma às dezenas de denúncias recentes de abusos de agentes da corporação, e tensionam

ainda mais a relação entre Doria e a PM.

A ação violenta ocorreu no fim de maio, quando uma senhoranegfa foi sufocada por um

policial com um pé em seu pescoço, lembrando a morte de George Floyd nos Estados Unidos,

e reforçou as críticas à política de segurança do Estado, comandado pelo governador João

Doria (PSDB).

A Secretaria de Segurunça Pública e a PM informaram, em nota, que os policiais envolvidos

no caso foram afastados e permanecerão "fora das atividades operacionais até a conclusão das

investigações".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A denúncia de abuso e agressão da polícia contra uma senhora negra se

soma aos recentes casos de letalidade policial e colocam em dúvida a capacidade da

Secretaria de Segurança Pública de liderar a atuação da polícia dentro dos marcos legais e

evitar um desgaste político para o governo do Estado. É grande a possibilidade de repercussão

em sites regionais e emissoras de rádio.
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Ações sugeridas: Sugestão de artigo do secretário de Segurança Pública para veículos de

alcance nacional esmiuçando as ferramentas existentes para apurar eventuais denúncias de

abuso policial e reforgando o compromisso das polícias com a transparência e o respeito aos

procedimentos legais na abordagem de moradores. Sugestão de porta-voz para falar a

emissoras de rádio sobre a estrutura existente para apttração de denúncias de abuso policial.

*noticiário relevante do dia*

Operacão contra desvio de cargas de hipoclorito de sódio prende quatro pessoas no litoral de

SP

Online lGl

Homem morre baleado após tentativa de assalto na Zona Oeste de SP

Online lGl

Aqressãe da PM em SP acinarelacão com Doria

Online I Valor Econômico

(
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18 DE JULHO Dß,2O2O

Gl e Folha de S.Paulo relatam que mais de 8 toneladas de maconha foram apreendidas pela

PM na noite de ontem (I7) na rodovia Castelo Branco (município de Itatinga). O motorista de

32 anos foi preso em flagrante. O entorpecente estava escondido em meio a uma carga de

milho a granel. Essa foi a maior apreensão de drogas do ano, segundo o governo do estado.

A SSP-SP detalhou que uma equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), do 5o BPRv,

estava em patrulhamento quando desconfiou do condutor de um caminhão que apresentava

placas do cavalo-trator de Dourados (MS) e semirreboque de Ponta Porã (MS).

Pontos positivos: A operação contra o tráfico de drogas ganha repercussão em veículos de

alcance nacional, o que pode prolongar a exposição positiva do trabalho de enfrentamento ao

tráfico nas rodovias em sites e emissoras de rádio regionais.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: A divulgação de balanços regionais de operagões realizadas e do total de

drogas apreendidas em rodovias do Estado traz a oportunidade de mostrar proatividade dos

órgãos de segurança no combate ao tráfico nas estradas estaduais.

*noticiário relevante do dia*

Apreensão de 8.2 toneladas de maconha em caminhão com milhq é a maior no estado de Sp

neste ano

Online lGl

PMfaz a maior apreensão de drosas do ano

Online I Folha de S.Paulo

-¡

interior de SP
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22DE, JULHO DE}O2O

Folha de S.Paulo,IstoÉ, Jornal de Piracicaba e Jornal da Cídade (Bauru) descrevem que

o govemador João Doria (PSDB) anunciou, nesta quarta-feira (22), a abertura de pregão

internacional para compra de 2.500 câmeras portáteis para filmar ações policiais.

A medida ocoffe depois que diversos casos de violência policial contra pessoas negras vieram

a público recentemente. O governo estadual pretende que os policiais militares passem a

utilizar os aparelhos durante as abordagens.

Segundo a gestão, será feito um investimento anual de R$ 7 milhões nos aparelhos. A
Secretaria de Seguranga Pública jâ conta com 585 câmeras corporais que passarão a ser

usadas pela Polícia Militar.

Pontos positivos: Embora de carâter reativo, o pregão internacional aberto pelo governo do

Estado permite à Secretaria de Segurança Pública estabelecer uma nova narrativa sobre

mecanismos de controle da violência policial em São Paulo.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de artigo do secretario de Segurança Pública sobre o uso de

tecnologia na prevenção à violência policial. Sugestão de entrevistapara emissoras de TV

com ênfase no trabalho de monitoramento já implementado por meio das 558 câmeras

corporais.

*notici¿irio relevante do dia*

SP lanca amanhã edital para compra de câmeras corporais para pMs

Online llstoÉ

Governo de SP anuncia compra de 2.5 mil câmeras oortateis para filmar acões policiais

Online I Folha de S.Paulo

sP langa amanhã edital para compra de câmeras corporais para pMs

Online I Jornal de Piracicaba
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23 DE JULHO DE 2O2O

Folha de S.Paulo relata que um novo vídeo que circula nas redes sociais mostra mais um

episódio de violência protagonizado pela Polícia Militar de São Paulo. Nele, um rapaz é

enforcado pelas costas ("gravata") por um policial e arrastado para fora de uma casa.

Uma mulher começa a gritar em tom de voz desesperado que ele não consegue respirar e que

não há motivo para apertár-lo assim. Outro homem diz que ele está sendo tirado de dentro da

residência -o que não é permitido sem mandado ou flagrante delito no local. Segundo a

Secretaria de Segurança Pública da gestão João Doria (PSDB), o episódio oconeu na segunda

(20), no município de João Ramalho. O rapaz estaria trafegando com uma moto sem placa e,

ao ser abordado pelos PMs, teria fugido.

Após perseguigão, diz o boletim de ocorrência, ele teria sido alcançado pela PM na frente do

imóvel que aparece no vídeo. O documento afirma que ele foi puxado para dentro do imóvel

por seus familiares, que também teriam pego a moto. Também diz que o rapaz, então, resistiu

à abordagem, e foi "contido posteriormente".

Entre cerca de uma dezena de casos de violência protagonizados pela PM paulista nos últimos

meses e filmados, este se soma a outros três recentes semelhantes ao caso de George Floyd,

assassinado por um policial branco nos EUA que ajoelhou em seu pescoço.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A repercussão de vídeo de operação policial nas redes sociais e em veículo

nacional retoma a percepção negativa das abordagens da Polícia Militar, que voltam a ser

associadas ao caso de George Floyd, nos Estados Unidos.

Ações sugeridas: Divulgação de nota de esclarecimento complementar da Secretaria de

Segurança Pública informando os procedimentos que serão adotados para apurar a denúncia

de abuso de autoridade sugerida pelo vídeo mencionado pelo jornal.

*noticiário relevante do dia*

PM euforca iovem neqro e o arrasta no

interior de SP

Online I Folha de S. Paulo r
ryII
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24 DE JULHO DN 2O2O

Veja, IstoÉ, A Tribuna e Jornal de Piracicaba, com conteúdo da Agência Brasil, apontam

que, apesar do período de quarentena contra a Covid-l9, com menor movimentação nas ruas,

o estado de São Paulo registrou, no primeiro semestre, elevação no número de homicídios e

latrocínios. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública do estado.

Houve um aumento de 4,7Vo nos homicídios e de 6,8Vo casos de latrocínio em comparação

com o mesmo período de2019.

Por outro lado, houve redução de t4,9Yo nos casos de estupro, 8,3Yo de decréscimo em roubos

e o estado registrou também queda no número de furtos em geral e de veículos, que recuaram

26,60/o e 27Vo, respectivamente.

Folha de S.Paulo registra que o rapaz que aparece em vídeo preso por uma "gravata" e

arrastado paraforc de uma casa pelo pescogo por um policial militar, divulgado pelo Painel

nesta sexta-feira (24), responderápor resistência, desacato e desobediência.

As acusações foram registradas pelos policiais em boletim de ocorrência feito no município

de João Ramalho, a 505 km dacapital,no interior de São paulo.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A associação das estatísticas de crimes com a quarentena e restrições de

circulagão impostas pela Covid amplifica o potencial negativo do aumento dos casos de

homicídio e de latrocínio no Estado, mesmo com o recuo de outros indicadores de

criminalidade.

Ações sugeridas: Divulgação de release com dados regionalizados e informações mais

abrangentes sobre o balanço de estatísticas criminais no primeiro semestre, enfatizando

números positivos como a queda no furto de veículos. Sugestão de porta -voz para as

emissoras de rádio.
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*noticiário relevante do dia*

Casos de homicídio e latrocínio sobem em SP no primeiro semestre

Online lVeja

Casos de homicídio e latrocínio sobem em SP no primeiro semestre

Online llstoÉ

Rapaz que levou'gravata' da PM de SP responderá por resistência" desobediência e desacato

Online I Folha de S. Paulo
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25 DE JULHO DE 2O2O

O impresso Diário da Região descreve que o município de Rio Preto terminou o primeiro

semestre de 2020 com redução nos roubos e furtos em geral e de veículos. Os homicídios e

estupros também caíram. Os dados foram divulgados pela SSP nesta sexta-feira (24).

Nos roubos em geral, a redução foi de 2l,3yo. No indicador de roubos de veículos, a queda foi

de 31,4%o. Os furtos em geral e de veículos caíram 28,6yo e 20,9Yo, respectivamente.

Por fltm, os estupros recuaram l5,I8o/o, passando de 79 para 67, comparando o primeiro

semestre de 2020 com o mesmo período do ano anterior. Foi registrado 1 caso de latrocínio e

os homicídios caíram de 14 para Il.

Gl situa que um policial militar foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (25) na

ZonaLeste de São Paulo após atirar em um motociclista pelas costas. A vítima morreu horas

depois no Hospital Tide Setúbal, também naZonaleste.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o homem conduzia uma

motocicleta que havia sido roubada horas antes e foi reconhecido pelo dono da moto como

autor do roubo.

Imagens da câmera de um comércio mostram que durante a perseguição, o motociclista se

desequilibra e surge um policial militar fardado com a arma em punho, que persegue a moto a
pé e efetua dois disparos. O primeiro tiro acontece quando a moto já estava parada e o homem

estava de costas para o policial, descendo do veículo.

O Gl reitera que o número de pessoas mortas por policiais militares no estado de São paulo

cresceu 2IYo no primeiro semestre de 2020 comparação com o mesmo período de 2019,

segundo dados da Secretaria de Segurança pública (SSp).

Foram 435 pessoas mortas por PMs em serviço no primeiro semestre de 2020 contra 358 do

ano anterior.

Pontos positivos: Dados regionalizados sobre as estatísticas criminais no Estado conferem

uma percepção positiva à atuação dos órgãos de segurança pública, com destaque

redução de roubos e furtos de veículos.
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Riscos à imagem: A letalidade em abordagens policiais no Estado volta a ficar em evidência

a partir do relato de motociclista que teria sido morto com um tiro nas costas por um PM em

São Paulo. O caso tem potencial de repercussão negativa em emissoras de rádio e de TV.

Ações sugeridas: Ampliação da regionalização das estatísticas criminais, com releases

destacando os indicadores positivos em cada região administrativa. Divulgação de nota

complementar de esclarecimento sobre a apuração envolvendo policial militar em São Paulo

que foi preso após atirar em motociclista.

*notici¿irio relevante do dia*

Criminalidade cai em Rio Preto

Impresso I Diário da Região

Policial é preso em flagrante na Zona Leste de SP após matar motociclista em abordagem

Online lGl

Mortes cometidas pela Polícia Militar de SP crescem 210lo no primeiro semestre

Online lGl

À.-\L
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26 DE JULHO Dß, 2O2O

Gl expõe que o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Elizeu Soares Lopes, afirma que

não há justificativa para ooeste aumento significativo da violência policial" durante a pandemia

de Covid-l9. O comentário foi feito em entrevista à GloboNews sobre o caso do policial

militar que foi preso em flagrante neste sábado (25), após atirar em um motociclista pelas

costas naZonaleste da cidade. O homem morreu horas depois.

Segundo Elizeu Soares Lopes, a Ouvidoria da Polícia vai instaurar um procedimento para

acompanhar as investigações dos órgãos competentes sobre o caso.

A Secretaria da Segurança Pública informou, por meio de nota, que demitiu ou expulsou, de

janeiro a maio deste ano, 80 policiais civis e militares por desvios de conduta. A pasta

informou ainda que iniciou um curso no último dia I paratodos os níveis hierárquicos da PM

com o objetivo "de aprimorar os processos da corporação".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: As declarações do ouvidor da polícia sugerem falta de controle e

ineficiência nas medidas de prevenção à violência policial no Estado.

Ações sugeridas: A demissão de 80 policiais civis e militares e o curso para aprimorar os

processos da Polícia Militar podem ser tema de artigo sobre medidas de governança adotadas

pela secretaria de segurança Pública com relação à violência policial.

*noticiário relevante do dia*

diz

de SP após PM matar motociclista

Online lGl
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27 DE JULHO DEzOzO

O Vale relata que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) disse nesta tarde que "nada
justifica um tiro pelas costas" e apoiou a medida tomada contra o policial envolvido em mais

um caso de suposto excesso policial ocorrido no estado. Doria reitera que o vídeo gravado por

uma câmera de um comércio é suficiente para colocar aquele policial na posição de

assassinato, pois não havia nenhuma necessidade de ele agir daquela maneira.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que "medidas para reduzira incidência

desses casos são permanentemente avaliadas e implementadas" e que "o policial envolvido na

ocorrência foi preso em flagrante e encaminhado ao Presídio Romão Gomes, onde permanece

preso. A Polícia Militar instaurou IPM e trabalha no esclarecimento dos fatos".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Veículo regional repercute a violência na abordagem de motociclistas por

policial militar em São Paulo, amplificando a percepção negativa da letalidade policial no

Estado, o que pode manter o assunto em evidência em sites e emissoras de rádio.

Ações sugeridas: Sugestão de artigo do secret¿irio de Segurança Pública na imprensa

regional enfatizando as medidas de controle e de governança adotados pela pasta para conter e

prevenir a violência policial. Assunto também pode ser explorado em rádio regionais.

*noticiário relevante do dia*

'Nada iustifica um tiro nelas costas'- diz Doria sobre acão de em SP

Online I O Vale
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29Dß, JULHO DE2O2O

Gl noticia que a letalidade da Polícia Militar na capital paulista cresceu 100/o durante o

segundo trimestre deste ano na cidade de São Paulo (de 109 para 120 pessoas mortas),

enquanto os crimes contra o patrimônio e a quantidade de prisões caíram de forma expressiva.

É o que aponta levantamento feito pela GloboNews com base em dados da Secretaria

Estadual da Segurança Pública.

Em todo o estado, o número de pessoas mortas por policiais militares cresceu 2lVo no

primeiro semestre deste ano na compaÍação com o mesmo período de 2019, segundo dados da

Secretaria de Segurança Pública (SSP). Foram 435 pessoas mortas por PMs em serviço neste

ano contra 358 do ano passado.

Para Bruno Langeani, do Instituto Sou da Paz, as explicações trazidas pela Secretaria de

Segurança para o aumento da letalidade "são insuficientes". Procurada, a Secretaria Estadual

da Seguranga Pública (SSP) afirmou, em nota, que ooas forças de segurança estaduais atuam

para proteger as pessoas e reduzir a criminalidade" e que "a SSP, em parceria com as polícias,

desenvolve ações parareduzir a letalidade como um todo".

A pasta acrescentou que "todos os casos desta natureza são investigados pelas polícias Civil e

Militar, além de comunicados ao Ministério Público" e que "de janeiro a junho, 125 policiais

civis e militares foram demitidos ou expulsos das instituições por desvios de conduta".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O aumento de 2lYo no número de pessoas mortas por policiais militares

no primeiro semestre do ano transforma a letalidade policial em foco principal de

questionamento à atuação da Secretaria Estadual de Segurança Pública e tem amplo potencial

de repercussão negativa em sites e emissoras de rádio e de TV.

Ações sugeridas: Sugestão de artigo de representante da SSP para abordar a questão da

violência policial de forma preventiva, com ênfase no uso de tecnologia, como as câmeras

corporais, e nas ações de treinamento da corporação. Designação de porta-vo zpaïafalar sobre

o tema a emissoras de rádio e TV, com narrativa que procure enfatizar o rigor do Estado

punição de condutas ilegais por parte dos policiais
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*noticiário relevante do dia*

Letalidade policial cresce 100/o durante a pandemia na cidade de SP: crimes e prisões

registram queda

Impresso lGl

Após atos de violência. PM de São Paulo passará por novo treinamento

Online I IstoÉ

Após casos de violência policial em SP. Doria diz que vai retreinar PMs

Online lExame(_
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30 DE JULHO Dß.2O2O

Gl, IstoÉ, Jornal de Piracicaba e O Vale publicam que criminosos atacaram pelo menos

três agências bancárias e explodiram uma delas em Botucatu (SP), na noite desta quarta-feira

(29). O ataque durou cerca de três horas e causou pânico na cidade.

Pelo menos 40 homens teriam participado do ataque aos bancos. Eles trocaram tiros com a

polícia e incendiaram veículos, um deles em frente ao batalhão da PM, para atrapalhar a ação

dos policiais. Outros cinco veículos foram incendiados em rodovias nos acessos a cidade.

Dois policiais ficaram feridos no confronto e um bandido morreu.

A Secretaria de Segurança Pública informou que foram apreendidos fuzis, veículos, dinheiro e

munições, que estão sendo contabilizados e periciados.

As polícias civil e Militar realizambuscas para localizar os criminosos.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A atuação do crime organizado no roubo a bancos em Botucatu repercute

em veículos de alcance nacional e na imprensa regional, gerando uma percepção de

vulnerabilidade da população frente à atuação das quadrilhas.

Ações sugeridas: Divulgação de nota atualizando as investigações do crime em Botucatu e

trazendo também um balanço de operações policiais realizadas com sucesso contra quadrilhas

de roubo a banco, como a megaoperação que resultou em 57 pessoas presas no sul de Minas.

*noticiário relevante do dia*

Bandidos invadem casa e fazem moradores reféns durante ataque a bancos em Botucatu:

vÍoBo

Online lGl

Polícia procura criminosos que explodiram agência bancária em Botucatu

Online I IstoÉ

Polícia procura criminosos que explodiram agência bancária em Botucatu

Online lO Vale
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31 DE JULHO Dß,2O2O

Gl e Folha de S.Paulo reportam que a família de Ivan de Almeida,2g anos. morto por ser

suspeito de integrar a quadrilha fortemente armada que atacou agências bancarias, em

Botucatu (SP), afirma que ele era inocente e que não participava do grupo que causou

momentos de terror na quarta-feira (29).

De acordo com a polícia, o suspeito moffeu em uma troca de tiros com policiais militares

horas depois da agão criminosa. A corporação afirmou que os policiais se depararam com

uma parte da quadrilha que tentava fugir pela rodovia Marechal Rondon e encurralaram os

criminosos.

Uma parente afirmou que Ivan de Almeida nem estava armado e que não participava do

grupo. Segundo ela, ele havia saído da prisão em março e tinha passagens por furto.

A reportagem do Gl questionou a Secretaria de Segurança Pública sobre a morte do suspeito

e, em nota, a SSP informou que todas as mortes decorrentes de intervenção policial, por

determinação da própria pasta, são investigadas pelas delegacias especializadas, pelas

Corregedorias e comunicadas ao Ministério Público.

Gl relata também que a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou nesta

sexta-feira (31) que o manual de defesa pessoal da Polícia Militar está passando por revisão e

o procedimento de imobilização chamado chave cervical, a popular "mataleão", está proibido

nas abordagens policiais no estado.

A proibição do "mata leão" acontece dias depois que um vídeo circulou nas redes sociais, em

24 de julho, mostrando policiais militares dando uma chave de braço e arrastando para fora de

sua casa um jovem negro na cidade de João Ramalho.

Pontos positivos: A revisão do manual de defesa da Polícia Militar confere pró-atividade à

Secretaria de Seguranga Pública na mudança dos procedimentos de abordagem policial, e

pode ser uma oportunidade para a divulgagão de boas práticas policiais.
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Riscos à imagem: A SSP deu uma resposta "padräo" parc a denúncia de execução de um

suspeito de integrar a quadrilha de roubo a banco em Botucatu, o que pode colocar em xeque

os procedimentos para apuração do crime e paraa abordagem dos suspeitos.

Ações sugeridas: Sugestão de artigo e de entrevista sobre a revisão do manual de defesa da

Polícia Militar, com designaçáo da representante da corporação para atuar como porta-voz nas

emissoras de rádio e TV, indo além de posturas "reativas" sobre o tema. Encaminhamento de

nota complementar sobre a denúncia de suposta execução de suspeito em Botucatu,

enfatizando como será apurada a troca de tiros relatadapela Polícia Militar.

*noticiário relevante do dia*

'Meu irmão não era assaltante'. diz irmã de homem morto pela polícia em Botucatu durante

noite de terror

Online I Folha de S.Paulo

Família de morto após ataque de quadrilha a bancos diz que ele não participou do crime

Online lGl

Polícia Militar proíbe uso de 'mata-leão' em abordagens policiais no estado de São Paulo

Online lGl
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01 DE AGOSTO DE 2O2O

Gl relata que policiais militares da capital começaram a usar neste sábado (1") 585 câmeras

de segurança acopladas aos uniformes depois que casos de violência policial no Estado de São

Paulo vieram à tona, durante a pandemia de coronavírus, com a divulgação de vídeos nas

redes sociais. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Secretaria da

Segurança Pública (SSP).

O programa "Olho Vivo", apresentado em 22 de julho pelo govemador João Dória (PSDB),

pretende implantar 3 mil câmeras nos uniformes policiais até o fim do ano.

"As gravações preservam a atuação dos policiais e os direitos individuais dos cidadãos, além

de fortalecer a produção de provas judiciais", informa a nota da assessoria de imprensa da

Secretaria da Segurança Pública.

Com conteúdo do Estadão, os portais IstoÉ, Exame, Correio Popular e Diário do Grande

ABC reverberam que a quadrilha que atacou três agências bancárias em Botucatu (SP) na

madrugada da quinta-feira, 30, usou, segundo a Polícia Civil, armamento de guerra na ação e

é a mesma que promoveu ações semelhantes em Bauru, em 2018, e Ourinhos, em maio

passado. Ainda segundo a polícia, foi recuperado R$ 1,7 milhão roubado do Banco do Brasil.

O suspeito Ivan de,Almeida foi morto e a SSP informou que o caso será investigado por

delegacias especializadas, corregedorias de polícia e também informado ao Ministério

Público. A SSP não comentou as declarações de familiares - que dão a entender que Ivan era

morador de rua e inocente. Segundo o boletim de ocorrência, no entanto, ele estava com um

fuzil e um colete a prova de balas quando foi atingido. Diante das contradições entre o

registro policial e a versão da família foi aberta uma apuração.

Pontos positivos: A implantação do Programa Olho Vivo é uma resposta efetiva para os

casos de letalidade e uso excessivo de força por parte da polícia, com ampla possibilidade de

repercussão em sites e emissoras de rádio regionais.

Riscos à imagem: A morte de um suspeito de roubo a banco durante uma operação policial é

abordada em diversos veículos de relevância nacional e também pode repercutir em emissoras

de rádio e TV regionais. Apesar da recuperação do dinheiro, a SSP não responde às

de que a vítima era morador de rua e não teria relação com o assalto.
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Ações sugeridas: Designação de porta-vozpara falar sobre o novo programa Olho Vivo em

resposta ao crescimento de casos de letalidade e violência envolvendo policiais. Falar ainda

sobre treinamentos e orientações dadas às forças policiais no Estado, com possibilidade de

repercussão em veículos regionais. Produzir nota de esclarecimento sobre as investigações

envolvendo a morte de um homem durante assalto à banco.

*noticiário relevante do dia*

PMs da caoital comegam a usar 585 câmeras em uniformes após casos de violência policial

durante a pandemia em SP

Online lGl

Quadrilha de Botucatu já atacou outras 2 cidades

Online I IstoÉ

com armamento de guerra. quadrilhajá atacou duas cidades em São paulo

Online lExame
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02 DE AGOSTO DE 2O2O

Folha de S.Paulo situa que uma jovem de 19 anos moffeu após ser atingida por um tiro

durante uma ação da Guarda Civil Municipal em um baile funk em Rio Claro, na madrugada

deste domingo (2). Um homem de 29 anos também foi ferido e permanece internado, mas seu

estado de saúde não foi divulgado. Segundo o guarda envolvido no caso, o disparo foi

acidental.

O GCM envolvido na ocorrência foi preso em flagrante e teve sua arrna apreendida. O caso

foi registrado pelo plantão da Delegacia Seccional de Rio Claro como homicídio culposo e

lesão corporal culposa.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Publicação de nota afualizando informações sobre a investigação e

colocando a Polícia Civil à disposição das vítimas para esclarecimentos.

*noticiário relevante do dia*

Jovem morre após ser baleada por GCM em baile funk no interior de sp

Online j Folha de S.Paulo
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03 DE AGOSTO DE 2O2O

No GL, abordagens posiciona que o Estado de São Paulo contabilizou 5.559 boletins de

ocorrência de violência doméstica feitos pela internet entre abril e junho deste ano, o que

representa uma média de 62 registros por dia. A Delegacia Eletrônica, sistema que permite o

registro de boletins de ocorrência pela internet, foi criada em São Paulo em 2000, e vem

sendo remodelada desde então.

O registro de casos de violência doméstica é permitido desde 3 de abril deste ano. A mudança

foi feita para ajudar vítimas que não conseguem sair de casa para registrar queixa contra o

agressor.

Pontos positivos: Destaque positivo em veículo de relevância nacional com balanço da

atuação da Delegacia Eletrônica no registro de casos de violência doméstica, com

possibilidade de repercussão em sites e emissoras de rádio.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: O aumento no número de registros de violência doméstica pela internet é

uma oportunidade para a divulgação de release e para sugestão de pauta para emissoras de

rádio e TV, com designação de de porta-voz, para falar da praticidade e eficiência do

atendimento digital implantado pela SSP.

*noticiário relevante do dia*

Estado de SP registra 62 casos de violência doméstica por dia pela intemet durante quarentena

Online lGl
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04 DE AGOSTO DT,}O2O

Gl publica que uma mulher de 39 anos registrou boletim de ocorrência alegando que foi

vítima de violência doméstica pelo companheiro, que é policial militar.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado na segunda-

feira (3) como violência doméstica e lesão corporal no plantão da Delegacia Seccional de

Itapeva (SP). Em seguida, foi encaminhado ao 1o Distrito Policial de Itararé (SP), que vai

investigar o caso.

A SSP disse que a Polícia Militar acompanha a apuração dos fatos. O portal entrou em

contato com a Polícia Militar para saber se a corporação vai apurar a denúncia, mas não

obteve retorno.

Também em GL, moradores de São Vicente colocam avisos de 'perigo' em região com alto

índice de assaltos. Um morador da região do Deck dos Pescadores escreveu com giz no chão
ooRoubo, perigo" por estar cansado do alto número de assaltos na região.

A Polícia Militar explicou, em nota, que o policiamento é realizado por meio de planejamento

estratégico, analisado com base em boletins de ocorrência registrados. De janeiro a junho de

2020, ações conjuntas entre as polícias Civil e Militar teriam resultado na queda de l9,90yo

dos roubos em geral, 4l,67yo dos roubos de veículos e l8,29Yo dos furtos em geral em São

Vicente. Neste mesmo período, 577 pessoas foram presas/apreendidas e 69 armas de fogo,

retiradas das ruas.

Por fim, o site Gl relata que mais de 500 quilos de maconha foram encontrados no

compartimento secreto de um caminhão abordado no quilômetro 280 da Rodovia Castello

Branco, em Iaras (SP), na segunda-feira (3).

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública, equipes da Dise

tealizararn trabalho investigativo e obtiveram informações sobre um caminhão que

transportaria drogas do Mato Grosso e Paraná e tinha a capitalpaulista como destino.
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Pontos positivos: O trabalho de inteligência da polícia fica evidenciado em reportagem sobre

apreensão de drogas, que deve ter repercussão regional.

Riscos à imagem: Situações pontuais de cobrança por mais policiamento e de envolvimento

de PM com em caso de violência doméstica reforçam uma percepção negativa da Secretaria

de Segurança Pública.

Ações sugeridas: Produção de nota esmiuçando o procedimento de investigação envolvendo

um policial militar num crime de violência doméstica e pontuando a criação de um canal de

denúncias por meio da Delegacia Eletrônica para combater esse tipo de crime. No caso de

São Vicente, designar porta-voz parafalar sobre os números positivos das ações da polícia na

região e reforçar a importância do boletim de ocorrênciapara que a PM possa mapear as áreas

de maior risco

*noticiário relevante do dia*

Mulher denuncia companheiro policial militar oor violência doméstica no interior de SP

Online lGl

Polícia encontra quase 500 kg de maconha em compartimento secreto de caminhão e dupla é

presa em Iaras

Online lGl

Moradores colocam avisos de 'perigo'em região com alto índice de assaltos em Sp

Online lGl
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05 DE AGOSTO Dr,2020

Com conteúdo da Agência Brasil, IstoÉ e Jornal de Piracicaba reportam que o número de

boletins eletrônicos de ocorrência de violência doméstica chegou a 5,5 mil no estado de São

Paulo, no período de abril ajunho. O índice representa cerca de20% do total de boletins deste

tipo de crime registrado no período. Os dados, divulgados hoje (5), são da Secretaria de

Segurança Pública (SSP).

Segundo a coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher em São Paulo, Jamila Ferrari, a

iniciativa da Polícia Civil de ampliar os crimes que podem ser registrados por meio da

Delegacia Eletrônica tem encorajado vítimas de violência doméstica a denunciarem seus

agressores, especialmente neste período de quarentena.

Segundo a SSP, além do boletim eletrônico, as mulheres podem utilizar o aplicativo SOS

Mulher, que permite que as vítimas de violência doméstica - que possuam medida protetiva

expedida pela Justiça - peçam ajuda quando estiverem em situação de risco.

Pontos positivos: Veículos de relevância nacional e regional destacam de forma positiva que

a Delegacia Eletrônica contribuiu para o aumento de registro de casos de violência

doméstica, como uma nova ferramenta de combate ao crime.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de artigo da coordenadora da Delegacias de Defesa da Mulher

para veículos impressos regionais, falando da importância da Delegacia Eletrônica no

combate à violência doméstica. Reforçar o passo a passo para o registro por meio eletrônico e

destacar todos os meios de denúncia e também as penalidades previstas em crimes como

este.

*noticiário relevante do dia*

SP: boletins eletrônicos de violência doméstica chegam a 5.5 mil

Online llstoÉ

SP: boletins eletrônicos de violência doméstica chegam a 5.5 mil

Online I Jornal de Piracicaba

Deic detém homem e apreende 65 tabletes de cocaína

Online I O Imparcial
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08 DE AGOSTO DE 2O2O

Reproduzindo abordagem do Estadãoo IstoÉ, Correio Popular e Diário do Grande ABC

reverberam que três policiais militares morreram, em uma troca de tiros na madrugada deste

sábado, 8, na região da Avenida Politécnica, zona oeste de São Paulo. Um dos suspeitos foi

detido e outro morreu.

De acordo com a SSP, um homem tentou abordar um motociclista, o que chamou a atenção

dos policiais. Ao perceber a situação, a equipe da PM chegou no local, quando o passageiro

do carro desceu se identificando como policial civil. Ele entregou uma pistol a para o PM, que

se dirigiu à viatura parafazer a consulta do armamento.

Enquanto o policial checava os documentos, o criminoso sacou uma segunda arma e atirou

contra os policiais militares, sendo ferido também. Todos foram socorridos, mas não

resistiram. Um suspeito foi detido.

No portal GL, o número de mortos em ações policiais entre janeiro e junho deste ano no Vale

do Paraíba é o maior dos últimos 15 anos, segundo dados da Secretaria de SeguraîçaPública

de São Paulo. Foram mortas 25 pessoas em ações da polícia.

A SSP informou que apura todos os casos e implanta medidas para combater a morte de

pessoas em ações da polícia. Em nota, disse ainda que "de janeiro até junho deste ano, 125

policiais civis e militares foram presos e 96 agentes foram demitidos ou expulsos".

O governo estadual informou também que tem adotado ações, como cursos de atualização

com abordagem de direitos humanos e a implantação de câmeras no uniforme policial para

conter possíveis abusos.

O Gl reporta também que dois policiais militares de Guarujá são investigados pelo

desaparecimento de um vendedor da cidade, segundo informações confirmadas pela polícia

Civil neste sábado (8). Conforme apurado pelo Gl, a suspeita é de que Cristian Domingos de

Almeida, de 33 anos, tenha sido morto, já que não foi mais visto desde janeiro, quando

câmeras de monitoramento flagraram ele sendo sequestrado. A motivação

investigada.

)i
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Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O recorde de 15 anos em mortes em operações policiais no Vale do

Paraíba reverbera para regiões do Estado a questão da letalidade policial.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz da SSP para falar sobre ações par3 rcduzir a

letalidade nas abordagens das polícias por meio de treinamentos e da acoplagem de câmeras

de vídeo nos uniformes.

*noticiário relevante do dia*

Três PMs São mortos durante abordagem em SP

Online llstoÉ

Dois dos três policiais militares mortos em abordagem na Zona Oeste de SP seriam pais nos

ptóximos dias

Online lGl

PMs são suspeitos de matarem rapaz que sumiu após jogo de futebol em sp

Online lGl
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11 DE AGOSTO DE 2O2O

Folha de S.Paulo publica que o estudante Rogério Ferreira da Silva Júnior morreu no dia de

seu aniversário de 19 anos após ser ferido por um tiro, disparado por um policial militar

durante uma abordagem na zoîa sul de São Paulo. Dois PMs foram afastados das ruas

enquanto o caso é investigado.

Um amigo do estudante afirmou que ele comemorava o aniversário e lhe pediu a moto

emprestada. Sem capacete, Rogério Silva circulou pelo bairro por dez minutos, quando foi

abordado. Em depoimento, os policiais afirmaram que o suspeito estava em alta velocidade e,

ao ser abordado, fez menção de estar armado. Por isso, um dos policiais atirou uma única vez.

Nenhuma arma foi encontrada com o rapaz e imagens da câmera de monitoramento mostram

o estudante circulando em baixa velocidade.

O secretário estadual da Segurança Pública, general João Campos, afirmou que o caso está

sendo investigado com rigor. Segundo Campos, o1ambém temos que considerar a tensão

policial em uma perseguição de uma motocicleta que tudo indicava que estaria como fruto de

um roubo".

Em nota, a SSP informa que foi instaurado inquérito policial militar e que os policiais

envolvidos foram afastados do policiamento operacional.

Folha de S.Paulo e O Imparcial apontam que o roubo a celulares cresceu 600/o ap6s

reabertura do comércio em São Paulo. É o que aponta um estudo realizadopelo Departamento

de Pesquisas em Economia do Crime da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares

Penteado).

Questionada sobre os dados do levantamento, a SSP afirma que não comenta "pesquisa cuja

metodologia desconhece". Segundo a pasta, as polícias Civil e Militar atuam para combater os

crimes contra o patrimônio, inclusive os roubos e furtos de aparelhos celulares. Ainda

segundo nota, "diversas ações são desencadeadas, como Operagão São Paulo Mais Seguro,

que amplia o policiamento em pontos estratégicos para coibir todas as naturezas criminais,,.

\(
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Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Em meio a uma onda de letalidade envolvendo a polícia, a morte de mais

uma vítima alvo de abordagem policial ganha repercussão em veículos de relevância nacional,

com ampla possibilidade de repercussão em sites e emissoras de rádio regionais.

Ações sugeridas: Publicação de nota enfatizando o compromisso da SSP com a investigação

dos casos de letalidade policial e a estrutura existente para apurar as mortes em confronto com

a polícia. Sugestão de artigo sobre medidas que têm sido adotadas para aprimorar o

treinamento e orientação das forças policiais no Estado. Produção de nota complementar com

balanço da SSP sobre dados de roubos e furtos de celulares e as ações adotadas para combater

esse tipo de crime

*noticiário relevante do dia*

Jovem é morto no dia do aniversário durante abordasem da PM em Sp

Impresso I Folha de S.Paulo

Roubo a celulares cresce após reabertura do comércio em Sp

Online I Folha de S.Paulo

Roubo de celulares aumenta com reabertura da economia no Estado

Online I O Imparcial
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12 DE AGOSTO DE 2O2O

Examer lstoÉ, Jornal da Regiäo e Jornal de Piracicaba relatam que a Polícia Civil de São

Paulo lançou aplicativo para versão digital do RG. Válido em todo o território nacional, o

documento integra uma série de medidas adotadas para a modernização da Polícia Civit. O

documento eletrônico não substituirá a necessidade de emissão do RG fisico, mas segundo a

Polícia Civil, pode agilizar processos.

A Polícia Civil acrescenta que "no caso de roubo ou furto, apesar da existência de sistema de

segurança baseado em biometria, senhas e criptografia, que impede acesso a estranhos, o

cidadão deve registrar o fato na Delegacia Eletrônica ou pessoalmente nas delegacias de

polícia. Se for extraviado ou quebrado, basta reinstalar o aplicativo e emitir novamente o RG

Digital".

Pontos positivos: O lançamento de aplicativo para versão digital do RG amplia o leque de

serviços digitais que a Secretaria de Segurança Pública disponibilizaaos cidadãos, reforçando

compromisso com modernização e melhoria do atendimento.

Riscos à imagem: Não há

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para falar sobre novo aplicativo que permite a

versão digital do RG e outros processos de modernização da polícia civil no atendimento à

população

*noticiário relevante do dia*

Polícia civil de sõo Paulo lanca aplicativo para versão digital do RG

Online I IstoÉ

Estado de são Paulo lanca versão digital do RG: saiba como acessar

Online I Folha de S.Paulo
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14 DE AGOSTO DN 2O2O

Veja descreve que a Polícia Militar de São Paulo concordou em participar de um grupo de

trabalho para discutir a revisão de protocolos empregados nas abordagens de rua. A

corporação e a Secretaria de Segurança Pública do estado designaram cinco oficiais para

integrar um comitê que terá duração de um ano e contarâ com a participação de acadêmicos

de oito universidades.

Os trabalhos foram articulados por José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares,

com o objetivo de coibir casos de violência policial contra pessoas negras.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Publicação de comunicado informando todas as ações adotadas para

reduzir os índices de letalidade nas abordagens policiais, como treinamentos, acoplagem de

câmeras de vídeo nos uniformes, entre outras ações e a abertura para dialogar com a
sociedade sempre em busca de oferecer o melhor atendimento à população.

*noticiário relevante do dia*

PM de SP vai dialosar com acadêmi Dara rever orotocolos de abordasens

Online lVeja

X
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17 DE AGOSTO DE2OaO

Gl informa que a Polícia Civil de Botucatu (SP) identificou dois irmãos suspeitos de

liderarem o ataque da quadrilha que explodiu agência bancéria e atenorizou moradores no

último dia 30. Os homens continuam foragidos e, até agora, oito pessoas foram presas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), "as investigações realizadas até o presente

momento conseguiram arrecadar provas sólidas da participação de ambos no roubo a banco

ocorrido nesta cidade de Botucatu".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de nota complementar atualizando as investigações sobre

ataque a bancos em Botucatu.

*noticiário relevante do dia*

Polícia identifica irmãos suspeitos de liderarem ataque a bancos em Botucatu; eles estão

foragidos

Online lGl
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18 DE AGOSTO Dß,2020

GL aponta que um policial militar foi preso por suspeita de ter matado um vendedor em

Guarujá, no litoral de São Paulo, que está desaparecido desde janeiro deste ano. Além dele,

outro policial também é investigado pelo sumiço de Cristian Domingos de Almeida, de 33

anos, após um jogo de futebol.

A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça,

conforme informado pela Polícia Civil, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública do

Estado de São Paulo (SSP-SP).

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A prisão de um policial por suspeita de assassinato e a suspeita do

envolvimento de um segundo policial no desaparecimento de outra vítima conferem

visibilidade negativa à atuação da PM no litoral paulista.

Ações sugeridas: Publicagão de nota de esclarecimento sobre a condução das investigações

do envolvimento de dois policiais em dois crimes; além de informagões sobre as ações da SSp

no treinamento da corporação e da aquisição de câmeras acopladas nos uniformes para acabar

com os casos de violência.

*noticiário relevante do dia*

PM suspeito de matar vendedor que sumiu após jogo de futebol é preso em sp

Online lGl
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19 DE AGOSTO DE 2O2O

Gl repercute que um homem foi morto durante uma troca de tiros com uma equipe do Baep

em Rio Claro (SP), na noite de terça-feira (18). Segundo a corporação, ele disparou contra os

policiais após tentar fugir de carro e bater contra um mourão. Os policiais buscavam suspeitos

de roubo com reféns.

De acordo com a corporação, as equipes estavam em patrulhamento no município, quando

foram informadas de que cinco pessoas, entre elas duas crianças, estavam sendo feitas de

refens em um rancho, por dois homens armados.

Os policiais seguiram para o condomínio de chácaras, mas os suspeitos fugiram por uma mata

ao lado das casas. As vítimas foram liberadas sem ferimentos. O Gl aguarda posicionamento

da Secretaria de Segurança Pública sobre o caso.

Também em GL, abordagem situa que PM é gravado assumindo que matou vendedor em SP:

O vídeo foi gravado por uma das testemunhas e é considerado uma das principais provas a

serem analisadas pela Polícia Civil. A vítima sumiu após um jogo de futebol.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A veiculagão de vídeo onde um policial confessa a morte de uma vítima

atestando "que não vai dar em nada", repercute de maneira negativa e expõe a imagem da

ssP com possibilidade de ampla repercussão em sites e emissoras

Ações sugeridas: Divulgação de nota de esclarecimento complementar da Secretaria de

Segurança Pública informando os procedimentos que serão adotados para apurar a denúncia

de abuso de autoridade sugerida pelo vídeo mencionado.

*noticiário relevante do dia*

Homem morre em troca de tiros com a Polícia Militar em Rio claro

Online lGl

PM é gravado assumindo que matou vendedor em Sp: 'Não vai dar nada'

Online lGl
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20 DE AGOSTO DE 2O2O

Com conteúdo da Agência Brasil, IstoÉ e Jornal de Piracicaba descrevem que a Polícia

Civil capturou um dos envolvidos no roubo de mais de 700 quilos de ouro ocorrido no

aeroporto de Guarulhos, em 25 de julho do ano passado. Ele foi detido no bairro Jardim Alice,

na cidade de Fenaz de Vasconcelos (SP). As informações são da Secretaria de Segurança

Pública de São Paulo (SSP).

Segundo a SSP, o suspeito, de 52 anos, deu inicialmente um nome falso, mas logo foi

identificado como um dos criminosos mais procurados de São Paulo. Havia um mandado de

prisão contra ele relacionado ao roubo, além de ordem judicial referente ao comércio de

drogas.

O Vale traz que o governo de São Paulo vai remodelar o sistema de câmeras corporais que

começaram a ser usadas por policiais militares esse mês no estado. Os PMs deixarão de ter o

controle no acionamento das gravações, que passará a ser feito automaticamente pela sala de

comando da polícia militar. Outra mudança será a transmissão online das imagens registradas

nas ruas paraa central da PM.

As duas mudanças foram apresentadas nesta segunda-feira por representantes da Secretaria de

Seguranga Pública a empresas do setor de tecnologia e segurança. A reunião aconteceu menos

de um mês depois do governador João Doria anunciar a adoção das câmeras corporais no

policiamento do estado.

Nos últimos meses, a gestão do governador João Doria tem sido alvo de denúncias de abuso

policial com vídeos circulando pela intcrnet de abordagens violentas e conclenáveis.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O anúncio de mudanças no sistema de acionamento das câmeras corporais

acopladas em uniformes sugere que a medida não surtiu o efeito desejado até o momento no

combate às letalidade das ações policiais ou uso de força excessiva.

Ações sugeridas: Sugestão de artigo do secretário de Segurança Pública na imprensa regional

enfafizando as medidas de controle e de governança adotadas pela pasta para conter e

.K

-¡ 210'h



FSg DIVULGAaA,:-ì LTt)À - ,:NpJ L)l 7Êr.1 969,OO(f t-i-)(f

a violência policial. Designação de porta-vozpara falar sobre assunto em emissoras de rádio

reglonals.

*noticiário relevante do dia*

Polícia prende homem suspeito roubo de ouro no aeroporto de Guarulhos

Online llstoÉ

homem de

Online I Jornal de Piracicaba

PMs de SP deixarão de ter controle sobre acionamento de câmeras corporais

Online j O Vale
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2IDT, AGOSTO Df,2O2O

A Tribuna e Gl relatam que quatro cidades da Baixada Santista estão entre as 10 mais

expostas à violência em SP, de acordo com um levantamento de dados realizado pelo Instituto

Sou da Paz, quie tem como base as estatísticas divulgadas pela SSP.

Itanhaém foi consideruda a cidade mais exposta à criminalidade violenta em todo o estado.

Mongaguá, Peruíbe e Praia Grande também aparecem no início do ranking.

Reproduzindo abordagem da Agência Brasil, IstoÉ, Jornal de Jundiaí e Jornal de

Piracicaba expõem que o metrô e a Polícia Civil do Estado de São Paulo promovem hoje

(21), até as 13h, uma ação de orientação às vítimas de violência doméstica na Estação Luz. A
iniciativa visa informar o público sobre canais de denúncia e redes de apoio às mulheres

durante a pandemia.

Apesar de o boletim de ocorrência por violência contra a mulher poder ser feito pela

Delegacia Eletrônica, as notificações caíram nos três primeiros meses da quarentena. Foram

registradas 655 ocorrências, sendo 306 em março, 179 em abril e 170 em maio. Em janeiro

foram 328 e em fevereiro foram 371. Com a flexibilização, houve aumento dos registros:

foram 247 em junho e29l em julho.

Pontos positivos: A campanha da Polícia Civil em parceria com o Metrô abre novo campo

para a divulgação dos serviços da Delegacia Eletrônica e pode ser explorada em campanhas

específicas de divulgação da SSP.

Riscos à imagem: O aumento da violência na Baixada Santista recebe resposta pr.otocolar por

parte da SSP.

Ações sugeridas: Ações de marketing nas redes sociais da SSP e publicidade em conjunta

com o Metrô em veículos impressos podem ampliar a divulgação dos novos canais de

denúncia de casos de violência doméstica. Produção de nota complementar com dados da SSp

sobre as ações adotadas para reduzir a criminalidade na região da Baixada Santista e dos

indicadores positivos da atuação das polícias na região
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*noticiário relevante do dia*

L{qal Sul exposto ao crime

Impresso I A Tribuna

Quatro cidades da Baixada Santista estão entre as 10 mais expostas à violência em SP

Online lGl

Metrô oferece orientacão às vítimas de violência doméstica

Online lGl
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23 DE AGOSTO DE 2O2O

Gl informa que o Comando da PM de Bauru instaurou um inquérito, segundo a Secretaria de

Segurança Pública (SSP), para investigar a conduta de uma tenente-coronel e de um policial

militar envolvidos em uma denúncia de tráfico de influência, após o policial guinchar o carro

de uma vereadora.

Na ligação a que a TV TEM teve acesso, o policial explica que constatou que o carro da

vereadora não tinha licenciamento e estava com os pneus gastos, motivo pelo qual decidiu

abordar a filha dela, que dirigia o veículo, na Rua Carlos Botelho. A tenente-coronel teria

interferido no caso e pedido ao policial que não criasse tumulto por se fratar do veículo de

uma vereadora.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A reportagem sobre apreensão de carro sugere que há tratamento

diferenciado da Polícia Militar em Bauru para fiscalizações de trânsito envolvendo políticos.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento colocando a Secretaria de Segurança

Pública à disposição parc falar sobre os procedimentos de apuração e investigação da ação

policial em questão.

*noticiário relevante do dia*

vereadora

Online lGl

-t 214

ù,



FSB DIvULGÄaÃ,1 LTDÀ - ,:NPJ i_)l 7(:-,.1 9rl9/Oo()ì-o(,)

24DN AGOSTO DE 2O2O

Folha de S.Paulo, IstoE, Jornal de Jundiaí e Jornal de Piracicaba noticiam que um

confronto entre torcedores do Santos e do Palmeiras terminou com duas pessoas mortas em

Mauá (ABC), na noite deste domingo (23).

O confronto ocorreu após uma partida entre os dois times, no domingo. Três suspeitos foram

detidos. Um deles, torcedor do Palmeiras, confessou ter atirado nas vítimas, dois santistas de

2l e22 anos.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Embora a PM de Mauá tenha alegado que atua preventivamente em dias de

clássicos de futebol, o serviço de inteligência policial não soube dimensionar a possibilidade

de confronto.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento sobre efetivo policial e ações

adotadas para evitar confronto entre as torcidas na região do ABC.

*noticiário relevante do dia*

Dois jovens morrem após briga entre torcedores de Palmeiras e santos

Online I Folha de S.Paulo

Polícia prende palmeirense suspeito de matar a tiros santistas em Mauá

Online llstoÉ
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25 DE AGOSTO DE 2O2O

IstoÉ, Jornal de Jundiaí e Jornal de Piracicaba registrando, com conteúdo da Agência

Brasil, que, segundo dados divulgados pela SSP nesta terça-feira (25), o estado de São Paulo

registrou, em julho, elevação de 16,6%o no número de homicídios dolosos.

Já o número de latrocínios (roubo seguido de morte) registrou leve queda, de 16 casos em

julho de 2019 para 14 no mês passado. Casos de estupros também diminuíram, de 223 para

220,na mesma comparação. Já os casos de estupro de vulneráveis subiram de 627 para70I,

uma alta de 11,8%.

IstoÉ, Jornal de Jundiaí e Jornal de Piracicaba também repercutem que o Procon-SP

inaugura hoje (25) o primeiro posto de atendimento e orientação ao consumidor em uma

delegacia de polícia na capital paulista. A ação é uma parceria do Procon com a Secretaria de

Segurança Pública do estado.

Segundo o Procon, apesar da prestação de serviços por meio da internet ser cada vez mais

frequente, parte do público ainda necessita de atendimento presencial. Atualmente, 40Yo das

demandas registradas são dessa natureza, principalmente realizadas por idosos e pessoas com

deficiência.

Pontos positivos: A parceria entre o Procon e a SSP para a instalação de postos de

atendimento do Procon em delegacias é abordado de forma positiva em veículos de relevância

nacional e regional com ampla possibilidade de repercussão em emissoras regionais

Riscos à imagem: Balanço divulgado sobre dados de criminalidade em veículos de relevância

nacional e regional tem ampla possibilidade de repercussão.

Ações sugeridas: Divulgação de release com dados e informações mais abrangentes sobre o

balanço das estatísticas criminais do mês de julho, enfatizando números positivos como a
queda de 2I% do roubo em geral. Sugestão de porta-vo z païa as emissoras de rádio.

*noticiário relevante do dia*

São Paulo tem alta de 16-

-¡

em homicídio s em iulho
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Online llstoÉ

Procon de SP inaugura 1o posto de atendimento em delegacia de polícia

Online I IstoÉ

Procon de SP inaugura 1o posto de atendimento em delegacia de polícia

Online I Jomal de Jundiaí

São Paulo tem alta de 16.6% em homicídios em julho

Online I Jornal de Piracicaba
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28 DE AGOSTO DE 2O2O

GL descreve que a Secretaria da Segurança Pública (SSP) vai adotar um protocolo único de

abordagem entre policiais de São Paulo, depois que três agentes da Polícia Militar foram

mortos a tiros por um falso policial civil, no último dia 8 de agosto, na capital.

As novas regras serão divulgadas na próxima semana, quando começarão a valer no estado. O

objetivo é que as revistas a suspeitos sejam mais seguras para os agentes de segurança. De

acordo com a SSP, esse será o primeiro protocolo conjunto da história, com padronização

única de abordagem entre policiais da PM e da Polícia Civil.

Pontos positivos: O novo protocolo conjunto da PM e da Civil sinaliza preocupação com a

governança da SSP e gerenciamento proativo de eventuais situações de conflito entre as

forças policiais.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para falar sobre as medidas adotadas pela pasta

para conter e prevenir a violência contra policiais em emissoras de rádio e TV regionais.

*noticiário relevante do dia*

PMs serem

falso

Online lGl

civil
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01 DE SETEMBRO DE 2O2O

Gl relata que a polícia registrou queda nos roubos e furtos de bicicletas nas dez maiores

cidades da região de Campinas. O levantamento com dados obtidos via Lei de Acesso à

Informação (LAÐ junto à Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo compara

registros de janeiro a julho com o mesmo período de2019. Em Campinas (SP), por exemplo,

aredução chegou a67Yo.

Depois de Campinas, a maior redução percentual foi de Sumaré (SP), com 65%.

Também em Gl, a Secretaria da Segurança publicou resolução nesta terça (1") com regras

únicas entre Polícia Civil e Polícia Militar, como resposta às mortes de 3 PMs por um falso

policial civil, no mês passado. Entidades de classe elogiaram medida, com ressalvas.

O primeiro protocolo de abordagem entre policiais de São Paulo entra em vigor a partir desta

terga-feira (1') no estado, permitindo, entre outras coisas, revistar e apreender as armas dos

agentes que não portarem a identificação funcional.

Pontos positivos: Os indicadores de queda no número de furtos de bicicletas, ainda que

obtidos via LAI, sinalizam um aumento da sensação de segurança em relação a esse tipo de

crime. O protocolo para abordagens entre policiais militares e civis fixa parâmetros que

podem servir de modelo para outros Estados.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de dados regionalizados sobre furtos e roubos de bicicletas,

ainda que este não seja um indicador usual nas estatísticas de crimes, pode ser uma

oportunidade de destacar o impacto positivo do policiamento preventivo para os ciclistas.

Resolução para abordagens entre policiais deve ser objeto de comunicado específico no site

da Secretaria de Segurança Pública e nas redes sociais da pasta, conferindo transparência à

iniciativa.

*noticiário relevante do dia*
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Online lGl

1o protocolo de abordagem entre policiais de SP entra em visor e determina revista e

apreensão de armas de agentes

Online lGl
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02 DE SETEMBRO DE 2O2O

Reproduzindo conteúdo do Estadão, IstoE, Exame e Diário do Grande ABC reportam que

30 municípios paulistas pediram reforço da Polícia Militar para ajudar no combate às

aglomerações durante o feriado de 7 de setembro. A informação foi dada pelo secretario

estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, em entrevista à Rádio Eldorado nesta

quinta-feira,3.'oA PM vai prestar apoio à vigilância sanitária, garantindo a ordem pública",

disse.

A Secretaria de Segurança Pública prestará apoio aos municípios que solicitarem ampliação

dos efetivos das polícias Militar e Rodoviária. Neste sentido, o governador João Doria

(PSDB) disse que PM vai agir apenas se for acionada.

Pontos positivos: A Polícia Militar aparece como referência de apoio para as ações dos

municípios no sentido de conter aglomerações e seguir os protocolos de prevenção à Covid-

19.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de comunicado no site e em redes sociais da SSp informando

os procedimentos recomendados para a solicitação de apoio da PM e como é feito o trabalho

de contenção de aglomerações em parceria com as Vigilâncias Sanitárias municipais.

*noticiário relevante do dia*

ao

feriado

Online I Estadão

Online I IstoÉ

Online I Exame
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03 DE SETEMBRO DE 2O2O

O Gf aponta que o número de pessoas mortas pela polícia cresce no Brasil no lo semestre em

plena pandemia; os assassinatos de policiais também sobem. O Rio de Janeiro é o estado com

mais pessoas mortas no primeiro semestre: 775.

São Paulo é o estado com mais policiais mortos: 28. O número surpreende, já que representa

um aumento de 75Yo em relação ao primeiro semestre do ano passado, quando 16 policiais

mofïeram

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que tem reforçado as ações de

inteligência, combate à criminalidade e proteção às pessoas, incluindo os policiais, em todo o

estado.

O trabalho policial resultou, nos primeiros sete meses do ano, em 82,2 mil criminosos presos,

sendo mais de 61 mil em flagrante. A SSP acrescenta também que iniciou a instalação de

câmeras corporais nos uniformes dos agentes de segurança "para dar mais segurança e

transparência às ações da polícia".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O aumento de 75o/o no número de policiais mortos projeta São Paulo como

o Estado onde os policiais estão mais vulneráveis, com amplo potencial de repercussão

negativa em emissoras de rádio e TV e nas redes sociais.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-voz para falar às emissoras de rádio para explicar o

funcionamento das câmeras corporais e como elas podem ajudar na prevenção a violência

contra os policiais. Divulgação de comunicado com balanço de esclarecimento de crimes

envolvendo a morte de policiais no Estado, com índices de resolutividade.

*noticiário relevante do dia*

assassinatos de policiais também sobem

Online lGl
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04 DE SETEMBRO DE 2O2O

Com conteúdo da Agência Brasil, IstoE, Jornal de Piracicaba e Jornal de Jundiaí expõem

que, para ajudar os municípios a evitar aglomerações de pessoas nas praias do litoral paulista

no feriado prolongado de 7 de Setembro, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo vai

implantar a Operação Independência. A ação tem início hoje (4) e vai até a próxima terça-

feira (8), mobilizando 20 mil policiais.

Esses policiais foram requisitados ao governo de São Paulo por prefeitos do litoral e de

estâncias turísticas do estado. Os prefeitos temem que, com o feriado prolongado, turistas se

desloquem para essas regiões e promov¿Ìm aglomeragões, o que facilita a disseminação do

novo coronavírus.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as ações no feriado prolongado vão envolver

também o uso de 7,2 mil viaturas, 880 motocicletas, 35 montarias, 11 helicópteros Águia da

PM e oito drones para monitoramento de pontos estratégicos nas rodovias e também nas ¿íreas

urbanas, como praias.

Gl publica que o policial militar morto durante uma troca de tiros com equipes da própria PM

em Bertioga, no litoral paulista, estava afastado da corporação e respondia a um processo

demissório por conduta incompatível com a função. A informação foi confîrmada ao portal

nesta sexta-feira (4), pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, o policial militar Willian Alves Elias era suspeito de participar de

uma tentativa de roubo a um bar. Na ocasião, ele foi morto ao confrontar policiais acionados

por comerciantes.

Na mídia regional, Jornal Cruzeiro do Sul aponta que A Polícia Rodoviária apreendeu quase

um milhão de maços de cigarros contrabandeados na rodovia Castelo Branco (Sp-280), em

Tatuí, na manhã desta sexta-feira (a). Os produtos eram transportados por dois caminhões.

A dupla foi detida em flagrante e os itens, apreendidos. A ocorrência foi registrada na

Delegacia de Polícia Federal de Sorocaba, segundo nota da SSp.

IIT
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Pontos positivos: A Operação Independência reforça o papel institucional das forças policiais

do Estado no apoio às medidas de prevengão ao coronavírus e tem amplo potencial de

repercussão positiva em emissoras de rádio e TV do litoral paulista.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de release sobre a Operação Independência e designação de

porta-voz para falar sobre a atuação em parceria com os municípios no feriado da

Independência, com sugestão de entrevistas para emissoras de rádio e TV.

*noticiário relevante do dia*

Municípios de sP terão apoio de 20 mil policiais no feriado prolongado

Online llsbÉ

Municípios de sP terão apoio de 20 mil policiais no feriado prolongado

Online lJornal de Piracicaba

Policial morto em troca de tiros com a PM respondia a processo demissório

Online lGl

Polícia apreende quase 1 milhão de macos de cigarros contrabandeados em Tatuí

Online lJornal Cruzeiro do Sul
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05 DE SETEMBRO DE 2O2O

Com alcance regional, Gl Campinas descreve que comerciantes de Santa Bârbara d'Oeste

relatam prejuizo e insegurança com uma onda de furtos na cidade. Em um dos casos, uma

hamburgueria aberta há dois meses foi alvo de duas invasões.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que as polícias

Civil e Militar realizam operações frequentes para combater todo tipo de crime contra o

patrimônio na cidade.

Também afirmou que, de janeiro a julho deste ano, houve redução de 18,42%o nos índices de

nos furtos no município em relação ao mesmo período do ano passado. E que em julho a

queda foi de 41,35Yo.

Nos primeiros sete meses deste ano, 283 pessoas foram detidas na cidade, acrescentou.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Ainda que localizado, o relato de aumento de furtos no comércio de Santa

Bârbarapode repercutir negativamente em redes sociais e emissoras de rádio.

Ações sugeridas: Envio de comunicado às emissoras de rádio da cidade reforçando os

números que indicam queda de 41,35o/o no volume de furtos em julho e colocando o comando

das polícias Civil e Militar à disposição para esclarecimentos ao comércio.

*noticiário relevante do dia*
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08 DE SETEMBRO DE 2O2O

Jornal Cruzeiro do SuI situa que os registros de boletins de ocorrência relacionados a golpes

de clonagem de WhatsApp e de cartões estão aumentando em Sorocaba, de acordo com o

delegado Rodrigo Ayres, da Deic. Ele afirma que o principal motivo é o fato de essas

ocorrências poderem ser registradas pela internet.

O texto descreve que além do site Delegacia Eletrônica, da Polícia Civil do Estado de São

Paulo, denúncias de golpes podem ser feitas pelo número de WhatsApp (15) 99805-1751, de

forma anônima. Ainda há o telefone do Disque-Denúncia (1sl) e da PM (190).

A publicação "Golpe? Tô Fora!", que pode ser encontrada no site da Secretaria de Segurança

Pública do Estado de São Paulo, reúne instruções sobre como as vítimas devem agir, caso se

deparem com uma tentativa de golpe.

Pontos positivos: A Delegacia Eletrônica aparece como ferramenta facilitadora para o

registro de queixas de golpes em Sorocaba, reforçando a percepção de modernização

tecnológica da secretaria de Segurança Pública no interior do Estado.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de balanços mensais regionalizados dos registros de golpes por

meio da Delegacia Eletrônica pode impulsionar e interiorizar a percepção positiva do

processo de digitalização dapolícia.

*noticiário relevante do dia*

Delegado afirma que internet facilita registro de ocorrências de golpes

Online j Jornal Cruzeiro do Sul
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13 DE SETEMBRO DE 2O2O

Gl Ribeirão Preto registra que três homens morreram após serem baleados na noite de

sábado (12) em uma casa no bairro Parque Ribeirão Preto, zona Oeste de Ribeirão Preto.

Segundo informações da Secretaria de Seguranga Pública (SSP), testemunhas disseram que as

vítimas participavam de um churrasco, por volta das 22h, quando quatro homens chegaram de

carro e desceram atirando.

Ainda de acordo com as testemunhas, os atiradores usavam colete balístico e aapuz. Um deles

estava com uma arma na mão e, aparentemente, carregava um fuzil. A Polícia Militar foi

acionada e chegou ao local quando as vítimas eram socorïidas. Um dos homens moneu na

hora. os outros dois receberam atendimento médico, mas não resistiram.

Folha de S.Paulo descreve que o avião de pequeno porte que caiu no interior de São Paulo,

na noite deste sábado (12),levava 5 tijolos de cocaína. O acidente ocorreu entre Tapiratiba

(276kúr de SP) e Casa Branca (279 krn de SP). Uma pessoa moneu carbonizada.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram chamados para atender

uma ocorrência de queda de aeronave e, no local, encontraram o avião em chamas. Segundo a

SSP, foi determinado a elaboragão da requisição de exame necroscópico para a vítima, bem

como eventual coleta de materialpara identificagão da vítima.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de nota para veículos regionais atualizando as investigações

sobre o crime ocorrido em Ribeirão Preto.

*noticiário relevante do dia*

Três morrem baleados durante churrasco na zona Oeste de Ribeirã.o Preto" Sp

Online lGl

Avião que caiu no interior de São Paulo transportava cocaína

Online I Folha de S.Paulo
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14 DE SETEMBRO DE 2O2O

Na mídia impressa, Folha de S.Paulo e Jornal de Jundiaí apontam que a Corregedoria da

Polícia Civil investiga uma confusão ocorrida na madrugada deste domingo (13) entre

policiais civis e policiais militares, em uma blitz realizada na ponte das Bandeiras, zona norte

da capital paulista.

O problema teÅa iniciado quando um policial civil, dirigindo um HB20 branco, foi parado

durante uma fiscalização da lei seca que acontecia no local. Segundo o boletim de ocorrência,

o condutor, que se identificou como policial do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção

e Repressão ao Narcotráfico), estava com sinais de embriaguez e se negou a apresentar os

documentos e fazer o teste do bafiômetro, de acordo com o relatado ao portal UOL.

Pouco tempo depois, um outro veículo, um Cobalt cirv;a, também dirigido por um policial

civil, foi parado pelos PMs. O condutor também apresentava sinais de embriaguez, segundo o

boletim de ocorrência, e se negou a apresentar os documentos. Mostrou apenas um cartão de

identificação dizendo que o veículo pertencia à Polícia Civil.

A Corregedoria foi acionada e os policiais envolvidos foram encaminhados para o órgão,

onde realizaram o teste. Os dois veículos foram apreendidos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os dois policiais civis realizaratn exame para

constatação alcoólica e ambos deram negativo. Os agentes foram liberados. Ainda de acordo

com a pasta, o "órgão corregedor apura todas as circunstâncias relativas à ocorrência e a
conduta dos policiais relacionados na ação".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Conflitos entre policiais civis e militares, em uma operação de rotina no

trânsito, trazem a possibilidade de questionamento sobre as diretrizes de governança da

Secretaria de segurança Pública em relação às forças policiais no Estado.

Ações sugeridas: Atualização, por meio de nota, dos procedimentos adotados pam a apurat a

conduta dos policiais civis e a utilização de veículo que deveria estar em depósito da

Civil.
I
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*noticiário relevante do dia*

Corregedoria investiga briga entre polisiais durante blitz na zona norte de SP

Impresso I Folha de S.Paulo

Conegedoria investiga briga de PMs e Civis

Impresso I Jomal de Jundiaí
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17 DE SETEMBRO DE 2O2O

Gl e IstoÉ repercutem a prisão de um dos criminosos mais procurados pela Justiça, Luciano

Castro de Oliveira, conhecido como "Zequinha", em Tejupá (SP).

A polícia encontrou R$ 18 mil escondidos na cozinha do sítio onde ele foi encontrado, em

Tejupá (SP), na manhã desta quinta-feira (17). Segundo a Polícia Civil, R$ l0 mil foram

achados dentro do pé de uma mesa e R$ 8 mil estavam em uma panela.

Conforme o Ministério da Justiça, Luciano, de 46 anos, era procurado por crimes contra o

patrimônio, organizaçäo criminosa e lavagem de dinheiro. Ele agia em todos os estados do

país e também no Mercosul.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foi realizado um esquema estratégico que

envolveu equipes da Força Tática, Polícia Militar, Delegacia de Investigações Gerais (DIG)

de Avaré, além da Polícia Ambiental e o efetivo especializado do Comando de Policiamento

do Interior, com apoio de drone e cães farejadores.

O jornal Cruzeiro do Sut relata que a Polícia Militar desencadeou, na terça-feira (15), a

Operação Interior Mais Seguro em todo o Estado de São Paulo, nas regiões em que há áreas

rurais, com a finalidade de garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais,

aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e

combater o crime. A ação se estendeu até a madrugada de ontem (16).

A ação resultou em 15.966 abordagens, sendo 1 19 pessoas presas e/ou apreendidas e sessenta

foragidos capturados. Também houve a apreensão de 128,6 quilos drogas. Mais de oito mil
veículos foram vistoriados e 22 motoristas autuados por consumo de álcool ou se recusar a

passar pelo teste do bafômetro.

Pontos positivos: A operação policial que resultou na prisão recebe abordagem que destaca o

esforço conjunto de diversos órgãos ligados à Secretaria de Segurança públicaparaprender

criminosos procurados em todo o país, e pode resultar em repercussão favorável em emissoras

de rádio e sites regionais
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Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Produção de release esmiuçando dados da investigação que levaram até o

criminoso capturado e designação de porta-vozparafalar sobre o tema em emissoras de rádio

e de TV regionais.

*noticiário relevante do dia*

Na lista dos mais procurados do país. preso em operacão escondia quase R$ 20 mil em pé de

mesa e panela

Online lGl

SP: Homem que está na lista dos mais procurados do Brasil é preso

Online I IstoÉ
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18 DE SETEMBRO DE 2O2O

Gl destaca que a Polícia Civil prendeu 100 pessoas îaéÍea de cobertura do Deinter 4,na
região de Bauru (SP), durante a Operação "Divisas Integradas II". O resultado foi divulgado

nesta quinta-feira (17). A ação foi realizada entre os dias 15 e 17 de setembro, coordenada

pelo Centro de Operações Integradas (COf da SSP de São Paulo, em conjunto com a SSP do

Paranâ.

Segundo a polícia, as forças de segurança trabalharam para combater organizaçöes criminosas

que atuam principalmente com o tráfico de drogas e de armas na divisa dos dois estados. Ao

todo, 405 policiais civis da região participaram da operação e foram utilizadas 149 viaturas.

Novamente em Gl, grupo com três homens e duas mulheres é preso em operação de combate

ao tráfico de drogas realizadapela Polícia Civil em Itapeva (SP). De acordo com a Secretaria

de Seguranga Pública (SSP), as prisões foram realizadas após o cumprimento de mandados de

busca. A ação apreendeu ainda 187 porções de cocaína, 110 porções de crack, 63 porções de

maconha, R$ 4,3 mil e 435 pinos vazios.

Pontos positivos: A megaoperação feita em parceria com forças policiais do Paraná abre

novo campo para reverberar as ações de combate às drogas lideradas pela Secretaria de

Segurança Pública.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Produção de release sobre as operações "Divisas Integradas"; sugestão de

porta-voz para farar sobre o tema em emissoras de rádio e TV Regionais.

*noticiário relevante do dia*

Polícia apreende mais de 500 porcões de drogas em ação de combate ao tráfico

Online lGl
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20 DE SETEMBRO DE 2O2O

Gl. situa que a Polícia Civil de Campinas (SP) registrou aumento nas ocolrências de tráfico e

porte de drogas e também de porte ilegal de armas durante a pandemia, nos meses de março a

julho. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

O maior aumento percentual ocorreu no número de apreensões de entorpecentes. Foram 57

ocorrências em cinco meses, 16,30/0 a mais do que as 49 registradas entre março e julho de

2019. Ocorrências de porte ilegal de armas subiram de 69 para 80, o equivalente a l5,9Vo de

aumento.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Dados específicos de estatísticas criminais, pincelados por um portal de

notícias de alcance regional, podem estimular repercussões que resultem em aumento da

sensação de insegurança.

Ações sugeridas: Divulgar nota e release com atualização do balango de apreensões de

entorpecentes, associando as ocorrências ao esforço da polícia para combater o tráfico de

drogas.

*noticiário relevante do dia*

Campinas tem aumento nas ocorrências de tráfico de drogas e porte de armas na quarentena

Online lGl

t

-¡ 233
ù



FSB DIVULGAÇÅC LTDA - CNPJ CI] 7€,J 969/OO()I-OLI

25 DE SETEMBRO DE 2O2O

Gl noticia que a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a abordagem realizada por

policiais militares após a perseguição que terminou com a morte de um suspeito de roubo no

Jardim Campo Belo, em Campinas (SP), na tarde de quinta-feira.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, as apurações também tratam

sobre o roubo antes da abordagem. Além disso, em nota, a pasta ressalta que a PM também

abriu um inquérito para investigar "todas as circunstâncias dos fatos".

Imagens da perseguição que durou 10 quilômetros mostram o momento exato da abordagem

da PM que terminou com a morte do suspeito. De acordo com a corporação, o homem

assaltou uma loja de pesca, fez lI pessoas reféns, roubou o carro de um dos clientes e fugiu

em seguida. As buscas contaram com o auxílio do helicóptero Águia, além de apoio da

Polícia Rodoviária.

Um dos vídeos mostra que uma equipe do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep)

encurrala o veículo em que estava o suspeito e, em seguida, os policiais descem do carro e

atiram. De acordo com a PM, o homem atirou primeiro e por várias vezes. Nas imagens, é

possível observar que o criminoso coloca a mão para fora. O resgate foi acionado, mas ele

morreu no local.

Também em Gl, Campinas teve aumento de 33%o nos casos de homicídios e 440á nos

estupros em agosto, na comparação com o mesmo período de 2019, de acordo com os dados

divulgados nesta sexta-feira (25) pela SSP. As estatísticas criminais apontam ainda que os

números de furtos, incluindo os de veículos, são os maiores desde março, início da quarentena

do novo coronavírus no estado.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Nova morte em confronto com a polícia recoloca em evidência a letalidade

policial em São Paulo e deve repercutir em emissoras de rádio e TV da região de Campinas.

O aumento em ocorrências criminais na região de Campinas atinge dados sensíveis,

homicídios, estupros e furtos, colocando em xeque a narrativa da SSP de que o Estado vem

registrando uma redução contínua de crimes.
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Ações sugeridas: Publicação de nova nota atualizando a investigação do caso e os

procedimentos que são adotados em casos de morte em confronto com a polícia. Designação

de porta-voz e publicação de comunicado para explicar os dados criminais de agosto em

Campinas, com ênfase para esforços que foram feitos ao longo do ano para reforçar a

estrutura da polícia.

*noticiário relevante do dia*

Polícia Civil apura abordagem da PM após perseguicão que terminou com morte de suspeito

de roubo em Campinasl vídeo

Online lGl

Campinas tem alta em homicídios e estupros em agosto: no de furtos é o maior desde início da

quarentena

Online lGl
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27 DE SETEMBRO DE 2O2O

Gl relata que o número de inquéritos policiais instaurados em Piracicaba (SP) de janeiro a

agosto de 2020 é I8,lo/o menor do que no mesmo período de 2019. Os dados foram

atualizados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) na sexta-feira (25).

De acordo com as estatísticas, nos oito primeiros meses de 2019 foram 2.0n procedimentos

do tipo instaurados, enquanto no mesmo período deste ano foram 1.647.

O número de homicídios consumados em Piracicaba em 2020 é 31,2o/o menor do que em

2019. Foram 16 no ano passado e 11 este ano. Os furtos de veículos, um dos crimes com mais

registros na cidade, caíram 46,5vo. Roubos de veículos tiveram queda de 13,2Yo.

Um dos únicos crimes com aumento de ocorrências na região foi o estupro. Foram 14

ocorrências em 2019 e 18 em 2020. Esse número já inclui os estupros e estupros de

vulneráveis.

Pontos positivos: O balanço dos indicadores criminais em Piracicaba traz números

favoráveis, que funcionam como contraponto para o aumento dos crimes em Campinas, na

mesma região.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de entrevista com porta-voz da Polícia Civil, para fazer um

balanço das ações rcalizadas no período e destacar o impacto da queda no número de

homicídios e furtos. A ação pode ser aplicadapara diversos tipos de mídia.

*noticiário relevante do dia*

de
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29 DE SETEMBRO DE 2O2O

Gl situa que criminosos furtaram 31 armas na madrugada desta terça-feira (29) após

invadirem o 3o Distrito Policial de Guaratinguetá (SP).

O crime aconteceu durante a madrugada na delegacia que fica no bairro Engenheiro Neiva.

Segundo a Polícia Civil, o distrito não funciona durante a noite.

De acordo com a Secretaria de Seguranga Pública (SSP), além das 31 armas de fogo,

munições, um par de alianças de ouro e uma televisão foram furtados. As armas levadas são

dos calibres22,32 e38.

Policiais das equipes da Delegacia de Investigações Gerais e Delegacia de Investigações

Sobre Entorpecentes atuam nas investigações. A Polícia Militar também apoia as buscas com

patrulhamento nas ruas. Ninguém foi preso.

Ainda segundo a SSP, a Corregedoria da Polícia Civil foi notificada e acompanha as

investigações

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O furto de armas em uma delegacia expõe falhas nos procedimentos de

segurança adotados nas unidades policiais, com possível repercussão negativa em sites e
emissoras de rádio regionais.

Ações sugeridas: Divulgação de nota e publicação de comunicado no site e nas redes sociais

da SSP informando como serão apuradas eventuais falhas de segurança e quais as punições

previstas se ficar comprovada negligência ou dolo por parte de funcionários da Polícia Civil.

*noticiário relevante do dia*

criminosos invadem delegacia e furtam 3l armas em Guaratinguetá. sp
Online lGl
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30 DE SETEMBRO DE 2O2O

A equipe de investigação da Polícia Civil vai ouvir vizinhos do casal encontrado morto dentro

de casa, no Itaim Paulista, ZonaLeste de São Paulo, na manhã de terça-feira (29), relatao Gl.
O portal recorda que as filhas do casal, duas meninas de 2 e 7 anos, foram encontradas com

vida na varanda da casa.

O caso é investigado pelo 50oDP. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), laudos

periciais foram solicitados e serão analisados pela autoridade responsável, assim que

finalizados. Ainda não é possível afirmar quando foi o crime e quantos dias as crianças

ficaram na casa com os pais mortos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), um líquido encontrado em uma garrafa e

outros objetos que estavam na casa foram apreendidos e encaminhados para a perícia.

Também foi solicitada perícia para o local e os corpos foram encaminhados ao IML.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de nota atualizando as linhas de investigação sobre o crime.

*noticiário relevante do dia*

Polícia vai ouvir vizinhos de casal morto em Sp: filhas de 2 e 7 anos foram encontradas vivas

na varanda da casa onde estavam corpos

Online lGl
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01 DE OUTUBRO DE 2O2O

Estadão relata que a violência e falfa de segurança em SP afetam saúde mental na capital.

Moradores do centro e da periferia não se sentem seguros na cidade; medo e traumas podem

desencadear transtornos como crises de pânico, segundo a psiquiatra Caroline Argento.

No baino Vila Missionétria, moradores reclamam da insegurança, porém o problema da

insegurança não decorre, necessariamente, da falta de policiamento. A 5 km da casa da

família de Vandersilva, funcionária da limpeza. por exemplo, há um batalhão da Polícia

Militar. Para a diretora-executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, o que o bairro

precisa é de espaços de convivência seguros.

Segundo a especialista, a iluminação pública, a poda de árvore e o recolhimento de lixo são

exemplos de cuidados que proporcionam um ambiente adequado para a circulagão das

pessoas.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que, nos sete primeiros meses deste

ano, as regiões abordadas pela reportagem registraram quedas nos índices de roubo e furto, se

comparados com o mesmo período do ano passado.

Pontos positivos: Os índices de roubo e de furto nos bairros focados pela matéria

apresentaram queda, sugerindo que o patrulhamento das ruas melhorou, gerando percepção

positiva da atuação da polícia.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: A assessoria de comunicação da SSP deve levantar dados sobre possíveis

intervenções positivas e buscar a articulação da divulgagão de ações integradas com a

Prefeitura para promover a melhoria da percepção de segurança nos bairros de São paulo.

*noticiário relevante do dia*

Violência e falta de segurança em SP afetam saúde mental

Online I Estadão
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02 DE OUTUBRO DE 2O2O

Gl relata que o morador de Sumaré (SP), Cleber Michel Alves, de 4T anos, foi solto após

adolescente que o acusava revelar que havia mentido sobre suposto crime sexual. Ele foi solto

em abril depois de ficar preso por 3,5 anos por um crime que não ocorreu.

Cleber foi acusado e condenado por um suposto crime sexual contra uma adolescente de 13

anos na cidade de Cerquilho (SP), em setembro de 2016. Ele obteve a liberdade após

intervenção do Innocence Project Brasil, braço nacional da ONG americana Innocence

Project, que revisa processos para provar inocência em casos de condenação injusta.

Procurada pelo Gl para comentar sobre os procedimentos adotados para a prisão e

indiciamento de Cléber Michel Alves, como a não produção de provas científicas, a Secretaria

de Segurança Pública (SSP) disse, em nota, que todas as circunstâncias relativas ao caso

foram investigadas pela Delegacia de Cerquilho e que, em março deste ano, a vítima

desmentiu a história.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Com repercussão em veículo nacional, a condenação injusta de Cléber

Alves expõe falhas nos procedimentos de investigação por parte da Polícia Civil, e tem amplo

potencial de repercussão negativa em sites e emissoras de rádio regionais.

Ações sugeridas: Divulgação de comunicado da SSP-SP sobre procedimentos que podem ser

adotados para apnrar eventuais falhas nas condução da denúncia de crime sexual e quais as

punições podem ser estabelecidas para os agentes de segurança.

*noticiário relevante do dia*

Homem condenado injustamente tenta assimilar liberdade após três anos na prisão: 'Imaginei
que fosse passar dez anos þreso'

Online lGl

ùIIT

240



FSB DIVULGA,:,Ã' LTDA . .:NPJ Oì 764 9691OO(]Ì-OLI

(
03 DE OUTUBRO DE 2O2O

Folha de S.Paulo aponta que a polícia apreendeu mais de 2 toneladas de drogas em SP em

menos de 24 horas. A PF encontrou 1 tonelada de cocaína em um navio em São Sebastião, no

litoral norte; PM e Polícia Civil apreenderam 1,2 tonelada de maconha em Diadema.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a droga foi apreendida e

encaminhadapara exame pericial. o caso foi registrado pela Dise de Diadema.

Gl descreve que a quantidade de drogas apreendidas na região de Bauru é recorde dos

últimos 20 anos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, foram recolhidas 30,2

toneladas de janeiro a agosto, quase três vezes mais que em período igual de 2019, com 11,5

toneladas.

Segundo a secretaria, o desempenho foi alcançado a partir da combinação do trabalho

investigativo da Polícia Civil e do policiamento ostensivo da Polícia Militar.

Pontos positivos: Veículos de alcance nacional dão destaque ao trabalho de combate ao

tráfico de drogas no Estado e às ações integradas das polícias Civil e Militar. Há potencial de

repercussão positiva em veículos regionais, TV e emissoras de rádio.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-vozparafalar aemissoras de rádio e TV sobre o trabalho

integrado de combate ao tráfico na região de Bauru.

*noticiário relevante do dia*

Polícia apreende mais de 2 toneladas de drogas em Sp em menos de 24 horas

Online I Folha de S.Paulo

Ouantidade de drogas apreendidas na região de Bauru é recorde dos últimos 20 anos

Online I Folha de S.Paulo
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06 DE OUTUBRO DE 2O2O

Gl publica que as polícias Civil e Militar na Baixada Santista e no Vale do Ribeira

apreenderam 8,8 toneladas de drogas entre janeiro e agosto de 2020. A quantia é I8,92yo

maior do que a recolhida no mesmo período de 2019, de acordo com a Secretaria de

Segurança Pública (SSP).

Segundo a pasta, o balanço é resultado do trabalho investigativo da Polícia Civil e do

policiamento ostensivo da PM, que também conta com o apoio do Batalhão de Ações

Especiais da Polícia (Baep), no combate ao tráfico de drogas nas regiões. Além do aumento

da quantidade de drogas apreendidas, as atividades policiais também resultaram em mais de

6,1 mil prisões e na apreensão de 539 armas de fogo ilegais.

Pontos positivos: Balanços sobre o aumento no volume de drogas apreendidas em municípios

paulistas seguem em evidência no noticiário regional e a cobertura da imprensa atribui

protagonismo ao trabalho integrado das polícias.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de artigo e deporta-vozparafalar aemissoras derádio e de TV
sobre o avanço do trabalho integrado das polícias na apreensão de drogas no interior do

Estado e no litoral.

*noticiário relevante do dia*

Polícia apreende 8.8 t de drogas entre janeiro e agosto na Baixada Santista e Vale do Ribeira

Online lGl
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07 DE OUTUBRO DE 2O2O

Comerciantes de Praia Grande (SP) pedem que a próxima gestão municipal pense na

segurança do município, noticia o Gl. O número de roubos e furtos no período entre janeiro e

julho deste ano diminuiu em relação ao ano passado, mas o medo de ter o estabelecimento

assaltado ainda fazparte da rotina de comerciantes da cidade.

De janeiro a julho deste ano, foram registradas 1.757 oconências de roubos na cidade

(incluindo roubos de carga e de veículos). No mesmo período do ano passado, foram 2.194

ocorrências de roubos, o que representa uma queda de I9,92%o. Os dados são da Secretaria de

Segurança Pública (SSP).

Já em relação aos furtos, as delegacias do município registraram 2.796 casos entre janeiro e
julho deste ano e 3.407 no mesmo período do ano passado, o que equivale a uma queda de

17,93Yo.

Pontos positivos: Dados regionalizados das estatísticas criminais reduzem o impacto das

cobranças dos comerciantes por mais segurança em Praia Grande.

Riscos à imagem: Mesmo com foco em ações mais efetivas da Prefeitura no setor, as queixas

sobre segurança pública estimulam a percepção de uma situação fora do controle na ârea.

Ações sugeridas: Divulgação de nota oficial reiterando o compromisso da SSP e das polícias

Civil e Militar com a melhoria dos indicadores de segurança pública no município.

*noticiário relevante do dia*

SP nà

município

Online lGl

Polícia investiea fuito de cofre

Jaguariúna

Online lGl
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08 DE OUTUBRO DE 2O2O

Gl e A Cidade On situam que a Polícia Civil investiga o furto de dinheiro de um cofre da

secretaria municipal de Assistência Social da Prefeitura de Jaguariúna. O caso ocorïeu entre

dias 6 e 7 de outubro, na rua Júlia Bueno. A informação é da SSP (Secretaria de Segurança

Pública) de São Paulo.

Segundo a pasta, uma funcionária encontrou a porta de entrada encostada e destravada quando

chegou para trabalhar. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada. No interior do local, os

agentes notaram que o cofre e quantia em dinheiro foram furtadas. Ao menos R$ 36 mil

teriam sido levados do local. O caso foi registrado como fuito qualificado na Delegacia de

Jaguariúna, que abriu inquérito para apurar os fatos.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Por se tratar de prédio público, o furto tem potencial de repercussão

negativa em veículos regionais e emissoras de rádio.

Ações sugeridas: Nota afirmando cooperação da polícia com a prefeitura no sentido de

esclarecer as circunstâncias do furto.

*noticiário relevante do dia*

ln

Jaguariúna

Online lGl

Polícia investiga furto de cofre na Prefeitura de Jaguariúna
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09 DE OUTUBRO DE 2O2O

Quatro suspeitos por tráfico de drogas foram presos em Americana (SP), nesta sexta-feira (9),

durante uma abordagem na rodoviária da cidade, informam Gl e A Cidade On. Segundo a

Secretaria de Segurança Pública (SSP), a ação ocoffeu após uma denúncia indicar que duas

mulheres de 19 anos deixaram Londrina (PR) para entregar porções de drogas para dois

homens, de 33 e 36 anos.

Segundo a Polícia Militar, dentro de um carro foram apreendido s 24 kg de maconha, I kg de

haxixe e 2 kg de skunk, droga chamada de "supermaconha". O caso será investigado pela

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), onde foi registrado boletim de

ocorrência.

Pontos positivos: Esforço de combate ao tráfico de drogas segue em evidência na mídia

regional, gerando empatia em relação à atuação da polícia.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de balanço de apreensões de drogas na região de Americana ao

longo de 2020, em comparação com o ano anterior, pode garantir desdobramento favorável do

episódio na imprensa.

*noticiário relevante do dia*

Online lGl

Ouatro pessoas são presas com 27 kg de drogas em Americana

OnlinelACidadeOn
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1I DE OUTUBRODE2O2O

Gl relata que um policial civil foi preso em flagrante após atirar contra pessoas, dentre elas

um policial militar, durante uma discussão por causa da venda de um catïo, na noite de

sábado (10), em Campinas (SP). A Cidade On também repercute.

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública no início da noite

deste domingo (SP). De acordo com a pasta, ninguém ficou ferido.

O caso ocoffeu na Rua das Violetas, na Vila Mimosa. Segundo registro da Polícia Militar,

foram atingidos por disparos quatro veículos e a guarita de um condomínio, e também houve

luta corporal entre os envolvidos no local quando o caso jâ era atendido pela corporação. A
ocorrência foi registrada na corregedoria da Polícia civil da cidade.

Folha de S.Paulo situa que força-tarefa do governo Doria busca André do Rap, traficante

solto pelo STF e foragido. O traficante foi solto por decisão de Marco Aurélio Mello, do

Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Luiz Fux, presidente da Corte, suspendeu a medida

e determinou retorno à prisão.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a Polícia Civil já está

em operação para localizar e prender André. "Policiais dos departamentos Estadual de

Investigações Criminais (DEIC), de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHpp) e de

Operações Policiais Especiais (DOPE) estão em diligências desde ontem (10)", informou a

secretaria.

Pontos positivos: A uiação de uma força-tarefa para prender traficante liberado pelo STF

sinaliza preocupação da SSP em priorizar a prisão de liderança do crime organizado

contemplado com benefício j udicial.

Riscos à imagem: A prisão em flagrante de um policial civil após ele ter iniciado tiroteio

associa a imagem da polícia a abuso de autoridade.

N
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Ações sugeridas: Divulgação de nota reforçando o compromisso da SSP de atuar contra todo

desvio de conduta envolvendo policiais militares e civis e atualizando os procedimentos para

a investigação do tiroteio em Campinas.

*noticiário relevante do dia*

Policial é preso após atirar contra pessoas durante discussão ligada a venda de carro em

Campinas

Online lGl

Policial civil é preso após troca de tiros com PM na Vila Mimosa

OnlinelACidadeOn

Forca-tarefa de Doria busca André do Rap. traficante solto pelo STF e foragido

Online I Folha de S.Paulo
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13 DE OUTUBRO DE 2O2O

Gl e IstoÉ publicam que bandidos armados gravaram vídeo ameaçando a polícia no litoral de

SP com a frase 'Vai morrer, Baep'. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia

Civil de Santos irá apurar os fatos e que as imagens serão analisadas para identificar os

homens.

O vídeo foi amplamente compartilhado nas redes sociais e, segundo informações iniciais, foi

gravado no Morro São Bento, em Santos, na saída de um baile funk que reuniu centenas de

jovens na cidade.

Gl descreve que um guarda civil municipal de Holambra de folga foi surpreendido por dois

criminosos, mas conseguiu evitar o roubo de uma motocicleta na tarde desta terça-feira (13),

no Centro de Santo Antônio de Posse (SP). Ele atirou contra os dois assaltantes armados, que

conseguiram fugir. Não há registro de feridos e ninguém foi preso.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: As ameaças de bandidos armados, amplamente compartilhadas pelas redes

sociais, colocam em xeque a credibilidade das forças policiais no litoral paulista.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para falar a emissoras de rádio e TV sobre a

investigação dos grupos armados que atuam em bailes funk e sobre o trabalho de combate ao

crime organizado na região.

*noticiário relevante do dia*

Guarda de folga atira em assaltantes e evita roubo de moto em Santo Antônio de Posse

Online lGl

Bandido armado faz ameacas no litoral de sP: 'vai morrer. Baep': vÍDEo
Online lGl

{

Online llstoÉ
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15 DE OUTUBRO DE 2O2O

Jornal da Cidade (Bauru) noticia que Equipes da Polícia Militar (PM) realizam, desde às 5

horas desta quinta-feira (15), a 6u edição da Operação São Paulo Mais Seguro, em mais de 1,1

mil pontos em todo o Estado de São Paulo.

A operação tem como finalidade garantir a continuidade da redugão dos indicadores

criminais, aumentando a presença ostensiva, para melhorar a percepção de segurança das

pessoas e, também, combater o crime, informa a assessoria de imprensa da Secretaria de

Segurança Pública.

Estão mobilizados 16.510 militares, com o emprego de 7.308 viaturas e 11 helicópteros,

distribuídos em 1.181 pontos. As equipes estarão em locais estratégicos, apontados pelo

serviço de inteligência da PM.

Pontos positivos: A Operação São Paulo Mais Seguro sinaliza mobilização e empenho da

Polícia Militar no sentido de ampliar a redução dos indicadores criminais.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Produção de releases regionalizados sobre a operação e sugestão de porta-

vozpara falar de balanço da operação da PM em emissoras de rádio locais.

*noticiário relevante do dia*

Operagão São Paulo Mais Seeuro mobiliza mais de 16.5 mil policiais militares

Online I Jomal da Cidade de Bauru
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16 DE OUTUBRO DE 2O2O

Gl registra que o aumento de assaltos no Grajaú preocupa moradores, que estariam'largados

à própria sorter, segundo comerciante.

O bairro do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, teve um aumento de 8o/o nos assaltos neste

ano. De janeiro a agosto de 2020 foram 3.829 roubos, contra 3.544 no mesmo período do ano

passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Para Rafael Alcadipani, membro do Fórum Nacional de Segurança Pública, é preciso

melhorar a distribuição do policiamento na cidade. "As periferias de São Paulo são muito

desguarnecidas de efetivo policial. Precisa-se contratar mais policial em São Paulo, porque o

pouco que tem, tende a concentrar nas áreas ricas".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Mesmo com um aumento pouco expressivo nos registros de assalto, a

abordagem sobre insegurança no Grajaú ganha viés negativo, com opinião de membro do

Fórum Nacional de Segurança Pública, que acentuanarrativa de desigualdade na distribuição

dos efetivos policiais na capital paulista.

Ações sugeridas: Sugestão de nota para o veículo enfatizando que a distribuição do efetivo

obedece a critérios técnicos e colocando os canais da SSP à disposição de comerciantes e

moradores do bairro citado.

*noticiário relevante do dia*

Aumento de assaltos no Grajaú preocupa moradores: 'largados à própria sorte'

Online lGl
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17 DE OUTUBRO DE 2O2O

Em entrevista ao Diário do Grande ABC, o delegado Ronaldo Tossunian aborda casos de

violência doméstica e sobre as ações da Polícia Civil para combater esse tipo de crimes, que

teria se tornado mais frequente em razão dapandemia de covid-19.

O delegado afirma que é difícil agir preventivamente nestes casos, porque a polícia não tem

como entrar na casa de alguém para averiguar o risco de violência doméstica, mas é preciso

estabelecer punições exemplares.

Pontos positivos: Veículo regional dâvoz a liderança da Polícia Civil na região do ABC para

ftatar de um tema sensível à população, que é o aumento da violência doméstica.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de balanço de inquéritos envolvendo violências doméstica na

região do ABC pode ser ferramenta para fortalecer narrativa de que o Estado tem agido com

rigor para punir infratores.

*noticiário relevante do dia*

'A Polícia Civil está se tornando mais tecnológica'

Online I Diário do Grande ABC
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19 DE OUTUBRO DE 2O2O

Gl reporta que, no ranking das capitais, São Paulo ocupa o segundo lugar nos casos de lesão

corporal contra mulheres, com 11.403 casos, seguido do Rio de Janeiro, com 9.063

ocorrências. O estado de São Paulo ocupa o primeiro lugar em casos de feminicídio, com 184

casos em2019. O levantamento é realizado todos os anos pelo Fórum Brasileiro de Segurança

Pública.

Também em Gl., um policial militar que estava desaparecido desde sexta-feira (16) foi
encontrado morto, nu e amaffado dentro de uma caffoça na região da Cracolândia, Centro de

São Paulo, neste sábado (17). O corpo do soldado Daniel Alves de Lima, de32 anos, tinha

sinais de violência.

Quatro homens que empurravam a carroça foram presos em flagrante pela Polícia Militar
(PM) por suspeita de assassinato. À Polícia Civil, eles disseram em interrogatórios que não

sabiam que havia um corpo dentro da carroça. A PM apreendeu cordas e uma faca que

estavam com o grupo.

Em nota, a SSP informou que a Polícia Civil realiza diligências "para identificar o caminho

percorrido" pelos quatro suspeitos detidos. A pasta ainda comunicou que "a equipe trabalha

para esclarecer o crime e apurar se há outros envolvidos".

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Matéria em veículo nacional aponta que o estado de São Paulo ocupa o

primeiro lugar em casos de feminicídio, gerando ampla possibilidade de repercussão negativa

em sites regionais e emissoras de rádio.

Ações sugeridas: Divulgação de release com balanço de prisões e inquéritos envolvendo a

violência doméstica e informagões sobre os canais de Delegacia Eletrônica para o

encaminhamento das denúncias. Sugestão de porta-vozparafalar sobre o tema em emissoras

de rádio e TV, destacando a importância da Delegacia Eletrônica no combate à violência

doméstica, que geralmente está associada aos registros de lesão corporal contra as mulheres e

feminicídio.

-l 252
{



FSB DIVULGACÃO LTDÄ . CNPJ OI 764 96910(](]I-0(]

(
*noticiário relevante do dia*

Violência doméstica: DF é capital com mais registros de mulheres agredidas no país em 2019

Online lGl

PM desaparecido é achado morto. nu e amarrado dentro de carroça no Centro de SP: 4 foram

presos por suspeita de homicídio

Online lGl
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20 DE OUTUBRO DE 2O2O

Estadão destaca que só 7%o das cidades do Brasil contam com delegacias especializadas no

atendimento às mulheres vítimas de violência, segundo levantamento do Instituto AzMina. O

estudo também aponta que somente l5%;o ficam abertas 24 horas por dia e funcionam aos

sábados e domingos.

Em nota, o govemo de São Paulo afirma haver 135 DDMs no Estado, das quais l0 seriam 24

horas. "A SSP tem intensificado as ações de combate à violência contra a mulher em todas as

suas vertentes e trabalhado para aumentar o número de notificações desses crimes, que podem

ser registrados em qualquer delegacia",diz.

Ainda segundo a SSP, o Estado criou neste ano a DDM Online para funcionar em paralelo às

delegacias presenciais. "Desde abril, mais de 13 mil ocorrências foram registradas online.

Além disso, de janeiro a agosto deste ano, houve 41.691solicitações de Medida Protetiva de

Urgência pela Polícia Civil à Justiça, sendo 24.443 após a implementação da DDM

eletrônica."

Pontos positivos: Veículo nacional traz abordagem positiva em relação ao combate da

violência à mulher no estado de São Paulo, ressaltando que o Estado criou em 2020 aDDM
eletrônica. Hâ ampla possibilidade de repercussão em veículos regionais e emissoras de rádio.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de release sobre os canais de denúncia de casos de violência

doméstica na Delegacia Eletrônica e designação de porta-vozparafalar sobre o tema.

*noticiário relevante do dia*

\

úu

estudo

Online lEstadão
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23 DE OUTUBRO DE 2O2O

Gl reporta que cinco homens e uma mulher foram presos por roubarem um caminhão e

manterem um casal refém em um cativeiro no bairro Cidade Miguel, em Suzano (Grande SP).

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), policiais militares estavam em

patrulhamento pela região quando foram informados sobre vítimas mantidas refens em um

cativeiro após terem o caminhão roubado. Os agentes também foram informados de que o

veículo estava sendo usado para transportar um carregamento de drogas e aÍnas.

Chegando ao local, a PM cercou a casa, deteve dois homens, e localizou o casal. Outros dois

suspeitos foram detidos por outra equipe. Com eles foi apreendido um simulacro de arma de

fogo.

Também em Gl, uma perseguição policial terminou em acidente na Avenida John Boyd

Dunlop, no Jardim Recreio Leblon, em Campinas (SP), na noite de sexta-feira (23). Após a

colisão, um dos c¿uros envolvidos pegou fogo e causou congestionamento. Ninguém ficou

ferido.

A Seøetaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que a Polícia Militar foi acionada por

conta do roubo de uma caminhonete modelo Toyota Hilux. A corporação iniciou as buscas e

localizou dois suspeitos dentro do veículo e outro criminoso em um Chevrolet ônix, que

também havia sido roubado.

Os veículos perderam o controle e o Ônix pegou fogo depois de bater em um poste, enquanto

que o outro derrapou e parou no sentido contrário. Os suspeitos fugiram para uma mata

próxima ao local e não foram localizados.

Pontos positivos: Veículo de alcance nacional traz abordagem positiva sobre a prisão de 6
pessoas que haviam roubado um caminhão e feito um casal de refem, destacando eficiência de

patrulhamento da PM.

Riscos à imagem: Não há.
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Ações sugeridas: Divulgação de balanço de carros recuperados em Campinas após furtos ou

roubos é uma oportunidade de mostrar a proatividade e eftcërcia do trabalho preventivo e

investigativo das polícias.

*noticiário relevante do dia*

Polícia resgata casal e prende seis por roubo de carga na Grande SP

Online lGl

Carro pega fogo após batida durante perseguição policial em Campinas

Online lGl
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25 DE OUTUBRO DE 2O2O

Folha de S.Paulo publica que um guarda-civil municipal de 34 anos foi baleado após reagir a

uma tentativa de roubo na estrada Acácias, em Carapicuíba (Grande SP). Ninguém foi preso.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), uma equipe da Polícia Militar foi acionada

para atender a ocolrência. No local, testemunhas informaram que o GCM, que estava à

paisana, foi abordado por quatro homens em duas motos, que anunciaram o assalto.

O agente teria reagido e foi atingido por um disparo de arma de fogo. Os criminosos fugiram

A arma do GCM foi apreendida para perícia, assim como um colete balístico usado por ele.

IstoÉ, Folha de S.Paulo e Jornal de Jundiaí repercutem que a Polícia Civil de São Paulo

está investigando a ocorrência de uma explosão, ocorrida na tarde de ontem (24), em uma

refinaria de drogas na rua Benedito Fontana, em Mairiporã,,naGrande São paulo.

Conforme a SSP, uma equipe da Polícia Militar foi acionada na tarde de ontem para atender

uma ocolrência de incêndio em um imóvel na cidade. No trajeto, encontrou um veículo

saveiro, de cor preta, ocupado por quatro homens com queimaduras pelo corpo.

Os quatro foram socorridos no Hospital de Mairiporã; dois deles, de 45 e 49 anos, mofferam

por conta dos ferimentos. Um quinto homem foilocalizado pelos policiais nas imediações do

imóvel. Ele apresentava queimaduras e ferimentos em uma das pernas e também foi
encaminhado ao Hospital de Mairiporã.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de nota complementar sobre as investigações sobre a explosão

em refinaria de drogas em Mairiporão, explorando possíveis conexões com o

organizado.

*noticiário relevante do dia*
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Guarda-civil é baleado em assalto na Grande SP

Online I Folha de S.Paulo

Polícia Civil investiga explosão em refinaria de drogas na Grande Sp

Online llstoÉ

Explosão em refinaria de drogas deixa 2 mortos na Grande SP

Online I Folha de S.Paulo
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26 DE OUTUBRO DE 2O2O

IstoE destaca que, nesta segunda-feira (26), a Secretaria de Segurança Pública do Estado de

São Paulo (SSP-SP) divulgou que uma pessoa é morta a cada 12 horas no estado de São

Paulo. Os números consideram apenas os casos registrados como "morte decorrente de

intervenção policial" envolvendo policiais militares em serviço.

De acordo com as estatísticas, 560 pessoas morreram após supostamente resistirem à

abordagem policial em 2020. Outras 90 pessoas foram mortas após intervenção de policiais

militares de folga.

Os números de pessoas mortas por policiais militares nos nove primeiros meses de 2020 é o

índice mais alto das divulgagões feitas pelo govemo paulista desde 1995.

A Cidade On e GL reportam que, segundo as estatísticas criminais divulgadas pela Secretaria

de Segurança Pública (SSP) nesta segunda (26), Campinas teve I I pessoas assassinadas em

setembro, contra oito casos no mesmo mês do ano passado, uma alta de 37,syo.

Em relação aos estupros, o aumento chegou a 90Yo. Enquanto foram registrados 21 casos,

sendo 15 deles de estupro de vulnerável, em 2019 a Polícia Civil de Campinas havia

notificado 1 1 ocorrências.

Jornal de Piracicaba aponta que as 52 cidades que fazem parte da região de Piracicaba

apresentaram queda nos crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos, de acordo com a

estatística da SSP (secretaria de segurança Pública), divulgada hoje.

Pontos positivos: Jornal de alcance regional aborda positivamente sobre a queda de furtos e

roubos em 52 cidades da região de Piracicaba, comparando dados de setembro de 2020 com o

mesmo mês de 2019. Hápossibilidade de repercussão positiva em sites e emissoras de rádio

regionais.

Riscos à imagem: O aumento da letalidade da polícia, sugerida desde o início do ano

reportagens sobre casos de morte em abordagens policiais, ganha contornos de problema
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estrutural das forças de segurança pública no Estado, sem que veículo de alcance nacional dê

espaço para que a SSP se posicione sobre o tema.

Ações sugeridas: Publicação de comunicado nos principais jornais informando medidas

adotadas para conter a letalidade da polícia, como a aquisição de câmeras corporais, e

ressaltando o compromisso da SSP com a transparência de dados a respeito do assunto.

Cobrança de publicação de nota de esclarecimento com posicionamento da SSP em veículo

que divulgou estatística negativa.

*noticiário relevante do dia*

Polícia Militar de São Paulo mata uma pessoa a cada 12 horas

Online llstoÉ

alta em rou

Online lGl

Reeião de Piracicaba tem o nos casos de furtos e roubos

Online I Jomal de Piracicaba
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29 DE OUTUBRO DE 2O2O

Jornal Cruzeiro do Sul relata que a Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de

Investigações Criminais (Deic), apreendeu 1,5 tonelada de produtos falsificados durante a

operação "Paulista II", deflagradanaquarta-feira(28),na avenida Paulista, na Capital.

Segundo a SSP, os trabalhos tiveram o apoio de funcionários da Prefeitura de São Paulo e de

equipes dos escritórios dos representantes das marcas pirateadas, somando um total de 60

agentes.

Diversas mercadorias, como acessórios de celulares, perfumes e óculos, foram recolhidos.

Somado às 7,4 toneladas de produtos apreendidos na primeira fase da ação, intitulada

"Paulista I", jâ foram retiradas de circulação quase nove toneladas de mercadorias pirateadas

apenas neste mês e 12 pessoas são investigadas.

Diário do Grande ABC situa que as delegacias de Polícia Civil do Grande ABC têm déficit

de 76I profissionais. O levantamento foi feito em agosto pelo Sindpesp (Sindicato dos

Delegados de Polícia do Estado de São Paulo). Os dados apontam que a região deveria ter

1.948 trabalhadores. No entanto, nas três seccionais existentes no Grande ABC, são apenas

1.187 funcionários. A falta de profissionais é um problema antigo e vem se agravando ano a

ano.

Segundo o sindicato, os números se baseiam em resolução da SSP (Secretaria da Segurança

Pública), que determina quantos policiais devem atuar em cada delegacia. De acordo com o

levantamento, deveria haver na cidade 359 profissionais nas delegacias, mas existem apenas

202, déftcit de 43,7Vo.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que investe na valorização,
ampliação e recomposição do efetivo policial em todo o Estado. Que a atual gestão reajustou

em 5%o o piso salarial dos policiais, equiparou o auxílio-alimentação dos agentes, além de ter
ampliado a bonificação por resultados, que passa a ser bimestral.

"O Governo de São Paulo também autorizou a abertura de mais 2.750 vagas para concursos

da Polícia Civil, sendo 250 delegados,900 investigadores e 1.600 escrivães. Em ruzão do
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decreto 64.937, de 13 de abril de2020, novas contratações estão temporariamente suspensas,

a fim de que os recursos sejam destinados ao combate ao coronavírus", completou o

comunicado.

Pontos positivos: Veículo regional repercute positivamente o resultado da operação para

apreensão de produtos falsificados, indicando a oportunidade de novo campo para projetar a

atuação das forças policiais no Estado.

Riscos à imagem: A denúncia de um déficit de 76I policiais civis na região do Grande ABC

se soma a levantamento de teor similar envolvendo a região de São Carlos, o que pode

estimular outras reportagens com base em dados de entidades sindicais sobre a falta de

policiais. Há ampla possibilidade de repercussão negativa em veículos regionais e emissoras

de rádio.

Ações sugeridas: Envio de nota de esclarecimento reforçando os impedimentos legais para a

contratação de mais profissionais no contexto da pandemia. Sugestão de porta-voz para falar

sobre o trabalho de combate a produtos falsificados no Estado para emissoras de rádio e TV.

*noticiário relevante do dia*

Mais de uma tonelada e meia de produtos piratas é recolhida em Sp

Online I Jornal Cruzeiro do Sul

Polícia Civil da região tem deficit de 761 profissionais

Online I Diário do Grande ABC
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(
04 DE NOVEMBRO DE 2O2O

A Cidade On reporta que desde o começo do ano, a cidade de Campinas teve 1 estupro a

cada dois dias, em média, de acordo com dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de

São Paulo. O número é o compilado de janeiro a setembro relativo a casos de estupro e de

estupro de vulnerável.

Com a repercussão do caso de Mariana Ferrer, que ganhou o noticiário após uma sentenga de

"estupro culposo" pela Justiça de Santa Cafarina. mulheres de Campinas marcaram um

protesto pedindo justiça para a vítima no próximo domingo (8), às 10h, no Largo do Rosário,

no Centro.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A manifestação convocada em Campinas, embora com foco no repúdio a

crime cometido em outro Estado, pode gerar questionamentos sobre a atuação da polícia na

prevenção da violência contra a mulher na região.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento sobre os indicadores de

resolutividade dos casos, sobre estrutura existente de registro das ocorrências, como as

Delegacias da Mulher, além dos procedimentos de apuração de denúncias e das penalidades

aplicadas.

*noticiário relevante do dia*

Caso Mariana Ferrer: Campinas tem I estupro a cada 2 dias

Online lA Cidade On

{.
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06 DE NOVEMBRO DE 2O2O

Com conteúdo do Estadão, os portais IstoÉ e Correio Popular registram que o juiz

Randolfo Fenaz de Campos, da 14u Vara da Fazenda Pública de São Paulo, condenou o

governo do Estado de São Paulo a fornecer alimentação a presos durante períodos em que eles

estejam fora das unidades prisionais, como deslocamentos a tribunais para audiências e

julgamentos.

A decisão foi tomada em ação movida pela Defensoria Pública de São Paulo, que alegou

omissão da gestão estadual com a alimentação dos detentos que ficam em trânsito.

A Secretaria de Segurança Pública do governo de São Paulo se defendeu nos autos e disse que

as pessoas presas em flagrante e que aguardam a realização de audiências de custódia

recebem alimentação normalmente quando há deslocamento. Os demais presos, que estão sob

responsabilidade da Secretaria de Administragão Penitenciária, segundo o govemo, recebem

alimentagão antes de deixar a unidade prisional e após o seu retorno.

Gl relata que cerca de uma tonelada de entorpecentes foi incinerada pela Polícia Civil na

quinta-feira (5) em Sumaré (SP). Segundo a polícia, as drogas foram apreendidas em

operações realizadas para combater o tráfico na região de campinas (sp).

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Veículos nacionais e regionais apontam que o govemo do Estado de São

Paulo foi condenado a fornecer alimentação a presos durante deslocamentos, associando a

imagem da SSP a uma suposta negligência na alimentação dos detentos que ficam em

trânsito.

Ações sugeridas: Divulgação de nota de esclarecimento e designação de porta-voz para

entrevistas em emissoras de rádio e TV reforgando que a SSP fornece alimentação para

pessoas presas em flagrante, reforgando que não há omissão da gestão estadual com a
alimentação dos detentos.

*noticiário relevante do dia*

{
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(
SP é condenado a fomecer alimentação para presos em deslocamento para audiências

Online llstoÉ

SP é condenado a fornecer alimentacão para presos em deslocamento para audiências

Online I Correio Popular

Polícia Civil incinera 1 tonelada de drogas em Sumaré. SP

Online lG1
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07 DE NOVEMBRO DE 2O2O

Folha de S. Paulo e Gl apontam que a Polícia Civil encontrou setenta tijolos de cocaína

escondidos em meio a uma carga de amendoim na madrugada deste sábado (7), na avenida

Francisco Ernesto Fávero, em Itu (101 km de SP). Um homem de 44 anos foi preso em

flagrante. A ação foi deflagrada por agentes da lu Dise do Denarc.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os policiais estavam em diligências

para combater o tráfico de drogas quando se depararam com um caminhão com placas de

Paranaguâ (PR) e resolveram abordá-lo para vistoria.

Pontos positivos: As reportagens sobre o combate ao tráfico de drogas destacam o trabalho

de inteligência policial no âmbito do Denarc.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-vozparafalar aemissoras de rádio e TV sobre o trabalho

de combate ao tráfico na região com balanço de apreensões.

*noticiário relevante do dia*

Carga de amendoim esconde 70 tijolos de cocaína em Itu

Online I Folha de S.Paulo

Homem é oreso com tii de cocaína em em em comrmarcaf do Paris

Saint-Germain

Online lGl
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08 DE NOVEMBRO DE 2O2O

Folha de S.Paulo situa que cerca de 1,7 tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia

Civil na praça Professor Francisco D'Auria, no bairro do Limão (zona norte da capital), na

sexta-feira (6). Três homens foram presos. A agão foi deflagrada por agentes da2" Delegacia

da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas do

Deic.

Alguns suspeitos conseguiram fugir, mas três foram detidos. Eles não souberam informar

sobre o proprietario e procedência dos veículos e carga.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o trio detido alegou que estava no local

para trabalhar como "chapa" (ajudante de caminhoneiro), não sabendo o que havia no

semirreboque que, aparentemente, estava carregado com uma cargade grãos de milhos.

Pontos positivos: Veículo nacional traz mais uma reportagem sobre apreensão de grande

quantidade de drogas pela Polícia Civil, mantendo em evidência as abordagens eficientes dos

policiais em veículos suspeitos.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-vozparafalar a emissoras de rádio e TV sobre o trabalho

de combate ao tráfico na região com balanço de apreensões

*noticiário relevante do dia*

Polícia apreende 1.7 tonelada de maconha na zona norte dç Sp

Online I Folha de S.Paulo
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09 DE NOVEMBRO DE 2O2O

Gl descreve que, entre janeiro e setembro deste ano, 48o/o das ocorrências de roubo

registradas em Araraquara (SP) foram de celulares, segundo dados da Secretaria de Segurança

Pública (SSP). Dos2l7 casos de roubo, 104 envolveram os aparelhos.

Segundo a SSP, os celulares estão entre os principais objetos roubados e furtados em todo

estado, principalmente, pela facilidade de comercialização no mercado ilegal.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A alta quantidade de roubos de celulares em Araraquara aponta para uma

facilidade dos criminosos para praticar esse tipo de crime, sugerindo uma ineficiência no

trabalho de patrulhamento e combate ao crime nas ruas da cidade.

Ações sugeridas: Publicação de release destacando indicadores positivos da região; além de

informações sobre cuidados e procedimentos que devem ser adotados em casos de roubo ou

furto de celulares

*noticiário relevante do dia*

Ouase metade dos roubos em Araraquara é de celulares. diz SSp

Online lGl
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10 DE NOVEMBRO DE 2O2O

A Cidade On informa que o número de casos de estupro apresentou queda de 63% durante a

pandemia do novo coronavírus, em relação ao mesmo período do ano passado, em Ribeirão

Preto. O dado foi divulgado pela SSP.

No entanto, a presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB (Ordem dos Advogados

do Brasil), Najla Fenazde Oliveira, acredita em uma subnotificação do crime na cidade.

Em nota, a SSP-SP afirma que tem intensificado as ações de combate à violência contra a

mulher em todas as vertentes, incluindo o crime de estupro. Além disso, tem agido para

aumentar o número de notificações do crime, criando campanhas para estimular as denúncias.

Paralelamente, ampliou as Delegacias de Defesa da Mulher, hoje são 135 DDMs paulistas, o

que represenfa39o/o de todas as DDMs do país - sendo que 10 delas são 24h.

Pontos positivos: A queda no número de estupros em Ribeirão Preto, aliadaà ampliação das

DDMs no estado de São Paulo, mostra que o trabalho de prevenção e principalmente punição

aos criminosos vem sendo eficiente, apesar da possibilidade de estar havendo uma

subnotificação destes crimes devido ao isolamento social.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Publicação de nota com indicadores de resolutividade dos casos, reforçando

dados sobre estrutura existente para o registro das ocorrências, como as Delegacias da

Mulher, além dos procedimentos de apuração de denúncias e das penalidades aplicadas.

*noticiário relevante do dia*

Na pandemia. casos de estupros caem 630lo em Ribeirão preto

Online lA Cidade On
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11 DE NOVEMBRO DE 2O2O

Gl registra que um jovem de 2I anos foi preso depois que a polícia apreendeu mais de 700

quilos de maconha e skunk durante abordagem a um caffo na Rodovia Castello Branco (SP-

280), em Porangaba (SP), nesta quarta-feira (11). As drogas e um celular foram apreendidos e

o jovem foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia e, em seguida, levado à cadeia de

Itatinga (SP).

Também em Gl, a Ouvidoria da Polícia Militar encaminhou um oficio à Conegedoria da

corporação solicitando o afastamento dos policiais militares envolvidos no caso da morte do

mecânico Luan Fagundes da Silva, de24 anos. Um policial civil, pai de uma das testemunhas,

registrou boletim de ocorrência ao sofrer ameaças de morte após denunciar suposta alteração

na cena do crime.

Além do afastamento dos envolvidos das atividades policiais, o documento também pede

esclarecimentos sobre quais procedimentos estão sendo adotados para investigar a morte do

mecânico.

O caso aconteceu no dia 2 de novembro, na garagem de um edifício do bairro Cidade

Atlântica em Guarujá, no litoral de São Paulo. O mecânico Luan Fagundes da Silva, de 24

anos, foi morto a tiros na cabeça e no peito durante uma intervenção policial.

Novamente em Gl, texto informa que um jovem, de 23 anos, molïeu com um tiro durante

uma abordagem policial, em Diadema, na Grande São Paulo, na noite de terça-feira (10).

Segundo Kâtia Aparecida de Lima, mãe de Bruno Gomes de Lima, o filho voltou do trabalho

e disse que iriapara casa de um amigo de moto. Ele deu uma caronaparaoutro amigo e foi
abordado por policiais militares. Bruno estava sem a carteira e documentos.

De acordo com o tenente orlei Brito, Bruno não obedeceu a ordem de parada. k

A polícia informou que ainda não é possível afirmar se o tiro foi acidental ou inrencional. 
")a{caso terá que ser apurado para esclarecer o motivo do disparo. Em nota, a SSp afirmou Ou" ot\

crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa.
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Pontos positivos: A apreensão de grande quantidade de drogas volta a ganhar destaque em

veículo nacional, com ampla possibilidade de repercussão em mídia regional e TV.

Riscos à imagem: Casos de morte decorrente de intervenção policial voltam a colocar em

evidência a letalidade da PM no Estado, colocando em xeque as diretrizes da Secretaria de

Segurança Pública de reduzir a violência na abordagem policial.

Ações sugeridas: Publicação de comunicado informando medidas adotadas para conter a

letalidade da polícia, como a aquisição de câmeras corporais, e ressaltando o compromisso da

SSP com a transparência de dados a respeito do assunto, além de informações sobre os

procedimentos que serão adotados para a resolução dos casos.

*noticiário relevante do dia*

Jovem é preso após PM encontrar mais de 700 kg de maconha em carro

Online lGl

Ouvidoria pede afastamento de PMs envolvidos em morte de motociclista na garagem de casa

em SP

Online lGl

Jovem morre após ser baleado durante abordasem policial na Grande sp

Online lGl
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13 DE NOVEMBRO DE 2O2O

IstoÉ, Estadão, A Tribuna e outros l1 veículos regionais relatam que o Estado de São Paulo

definiu que não vai adotar restrições para o consumo e comercialização de bebidas alcoólicas

nos dias de votação das eleições municipais deste ano.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), embora não haja a determinação

para as eleições, "a polícia paulista continuará rcalizando pontos de bloqueio para a

fiscalização da Lei Seca no trânsito".

A última vez que o Estado instituiu Lei Seca nas eleições foi em 2006.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Designação de porta-vozparafalar sobre as operações das polícias durante

as eleições municipais, destacando o trabalho preventivo e de fiscalização da Lei Seca

*noticiário relevante do dia*

São Paulo não vai adotar lei seca nas eleicões municipais

Online lGl

São Paulo não vai adotar Lei Seca nas eleicões municipais

Online lEstadão

Estado de são Paulo não implanta.á Lei Seca durante eleicõ"t

Online I A Tribuna

{II

272



FSB DlvUL,SAaÃO LTDA - CNP-r tJl 764 9691O()(ll-OO

15 DE NOVEMBRO DE 2O2O

Gl descreve que um agente penitenciário foi preso depois de atirar contra o carro no qual

estava uma família na noite deste sábado (14), em Taubaté (SP). De acordo com a Polícia

Civil, o agente estava de moto, quando passou pelo carro das vítimas e ameaçou o motorista

do carro, de 25 anos.

O agente penitenciário de 23 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e a arma

dele foi apreendida. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o agente trabalha

na penitenciátria do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III e que foi aberto um

procedimento administrativo disciplinar para avaliar o caso.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento sobre os procedimentos de apuração e

investigação da ocorrência e das punições estabelecidas no procedimento disciplinar em

curso.

*noticiário relevante do dia*

Agente penitenciário é preso após atirar contra carro de família em Taubaté

Online lGl
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17 DE NOVEMBRO DE 2O2O

A Polícia Civil e o Ministério Público deflagraram na manhã desta terça-feira (17) uma

operação para investigar supostas fraudes em contratos na Prefeitura de Caraguatatuba (SP),

destaca abordagem do Gl. Um dos alvos da investigação é José Pereira de Aguilar, ex-

prefeito e pai do prefeito reeleito Aguilar Júnior.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a investigação teve início após apontamentos de

fraudes em contratos de prestação de serviços paraa administração municipal. Até às 18h,

além de documentos, foram apreendidos R$ 60 mil ao todo.

A pasta não especificou quais os contratos sob suspeita.

Pontos positivos: A operação da Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público ganha

abordagem positiva e tem ampla possibilidade de repercussão em sites regionais, emissoras de

rádio e TV.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Designação de porta-vozpara falar sobre a Operação em parceria com o

Ministério Público em investigação de fraude em contratos públicos, documentos apreendidos

e próximos passos da operação

*noticiário relevante do dia*

MP e Polícia Civil investigam fraudes em contratos na Prefeitura de Caraguatatuba

Online lGl
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18 DE NOVEMBRO DE 2O2O

Gl relata que a Polícia Civil abriu investigação para apurar a conduta de policiais militares

que participaram da abordagem de Bruno Gomes de Lima, de 23 anos, que morïeu após ter

sido baleado por um dos agentes em 10 de novembro, em Diadema, no ABC Paulista.

Moradores ftzeram fotos e vídeos de momentos depois da morte do jovem.

Fotos feitas por moradores mostram dois policiais militares agachados ao redor do corpo da

vítima. Perto deles, de pé, está um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

(Samu), que assiste à cena sem poder prestar o atendimento. Em outro momento, é possível

ver vestígios de água no chão - isso pode indicar que o local foi lavado ou alterado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que "todas as circunstâncias relativas à

oconência são investigadas por meio de inquérito policial instaurado pelo Setor de

Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Diadema e pela Polícia Militar, que instaurou um

Inquérito Policial Militar (IPM)". As duas polícias disseram que têm conhecimento da

imagem feita pelos vizinhos do local e que ela está em análise.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A letalidade policial volta a ser abordada em veículo nacional, qlue enfatiza

imagens feitas por moradores mostrando uma possível ação da PM de tentar alterar a cena do

crime, gerando ampla possibilidade de repercussão negativa nas redes sociais e veículos

regionais.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento colocando a Secretaria de Segurança

Pública à disposição da comunidade para falar sobre os procedimentos de apuração e

investigação da operação policial em questão. Divulgação de balanço periódico de apuração e

das punições estabelecidas para os PMs comprovadamente envolviclos em excessos nas

abordagens policiais.

*noticiário relevante do dia*

S

abordagem na Grande SP

Online lGl
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2I DE NOVEMBRO DE 2O2O

Gl aponta que mesmo com a diminuição do movimento nas ruas durante a pandemia, o

estado de São Paulo registra mais de um roubo ou furto de bicicleta por hora em2020.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, foram registradas 9,1 mil ocorrências

envolvendo bicicletas no estado entre janeiro e setembro deste ano. Destas, 7.787 foram de

furto e 1.408 foram de roubo. O levantamento foi obtido via Lei de Acesso à Informação.

A Secretaria de Seguraîça Pública afirmou por meio de nota que houve queda de 35% nos

furtos e roubos de bicicletas no estado, entre janeiro e setembro deste ano, em relação ao

mesmo período do ano passado. Na capital, a queda foi de 2B%o.

A pasta disse que reforgou o policiamento nas principais vias da cidade e que mantém uma

pâginapara consulta do número de série das bikes, para saber se elas são roubadas.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Veículo nacional traz contettdo negativo sobre o número de roubos ou

furtos de bicicletas no estado de São Paulo mesmo com a diminuição do movimento devido à

pandemia, obtido por meio da lei de acesso à informação, gerando ampla possibilidade de

repercussão negativa em veículos regionais e emissoras de rádio.

Ações sugeridas: Publicagão de nota de esclarecimento reforçando dados positivos no

período, como a queda de 35Yo nos furtos e roubos de bicicletas no estado , além de destacar

as ações de policiamento e o número de bicicletas recuperadas.

*noticiário relevante do dia*

Estado de SP registra mais de um roubo ou furto de bicicleta por hora em 2020

Online lGl r
N
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2I DE NOVEMBRO DE 2O2O

A Tribuna relata que o policial militar André Luiz Garcia Alcalde, de 32 anos, foi

encontrado morto na rodovia Anchieta, na altura de Cubatão, na madrugada de ontem. Ele foi

atingido por um tiro na cabeça. A arma do policial foi encontradaao lado do corpo.

A SSP disse que o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Cubatão. A
unidade solicitou imagens de câmeras de segurança daregião e exames periciais da vítima. As

diligências estão em andamento para esclarecer a morte do policial.

Gl traz que um homem foi morto por policiais depois de esfaquear um açougueiro em

Bertioga. O suspeito teria ameaçado os policiais e tentado feri-los com a faca quando a

patrulha chegou ao açougue para verificar denúncia de crime.

Folha de S.Paulo reporta que quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar transportando

mais de 700 caixas de cigarros contrabandeados próximo ao km 95 darodovia Cornélio Pires,

em Cerquilho (140 km de SP).

Pontos positivos: A apreensão de 700 caixas de cigarros reforça a percepção positiva da

atuação preventiva da PM e deve repercutir em emissoras de rádio e sites regionais.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Divulgação de nota atualizando investigação sobre policial morto em

Cubatão. Nota de esclarecimento adicional sobre a a,u;erção da polícia no caso de açougueiro

esfaqueado em Bertioga.

*noticiário relevante do dia*

Policial é enconl.rado morto na Anchieta

Impresso I A Tribuna

com de

Online I Folha de S.Paulo

Homem é morto oela PM

Bertioga. SP

Online lGl
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23 DE NOVEMBRO DE 2O2O

Gl. aponta que um homem morreu baleado por um policial militar que estava de folga durante

uma discussão por causa de barulho no bairro Lagoa dos Patos, em Jundiaí (SP), na noite de

domingo (22).

De acordo com a Polícia Militar, o PM é de São Paulo e estava passando o fim de semana em

uma chácara com a família. Conforme depoimentos, o homem começou a discutir sobre som

alto com o proprietario da chácara e com a pessoa que alugou o espaço.

Em nota, a SSP afirmou que o caso é investigado pelo 6oDP de Jundiaí. Todos os envolvidos

serão ouvidos nos próximos dias e laudos periciais foram solicitados e serão anexados ao

inquérito policial, conforme forem finalizados. A Polícia Militar acompanha as investigações.

De acordo com a Polícia Civil, a vitima foi identificada como Reynaldo Francisco Diniz
Filho, de 44 anos. Ele trabalhava como auxiliar de mecânico.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Publicação de nota esclarecendo o andamento das investigagões sobre o

caso em Jundiaí e reforçando que o crime não tem relação com nenhuma operação policial.

*noticiário relevante do dia*

Homem morre baleado por PM de folga durante discussão por barulho em chácara

Online lGl
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24 DE NOVEMBRO DE 2O2O

Gl e A Cidade On situam que as polícias Civil e Militar de Araraquara (SP) realizambuscas

paralocalizar os cerca de 20 criminosos que participaram de uma ação contra uma agência da

Caixa Econômica Federal e outra do Banco do Brasil durante a madrugada desta terça-feira

(24).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), equipes da

PM intervieram e houve troca de tiros, mas até o momento não há informações sobre detidos

e ninguém ficou ferido. O Helicóptero Águia da PM auxilia nas buscas pela região.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a Delegacia de

Investigações Gerais (DIG) conta com o apoio da Divisão Especializada de Investigagões

Criminais (Deic) para apurar o caso.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A ação do crime organizado no roubo a bancos em Araraquara repercute

em veículos de alcance nacional e na imprensa regional, gerando uma percepção de

vulnerabilidade da populagão frente à atuação das quadrilhas.

Ações sugeridas: Divulgagão de nota atualizando as investigações dos dois crimes e trazendo

também um balanço de operações policiais realizadas com sucesso contra quadrilhas de roubo

a banco.

*noticiário relevante do dia*

da diz
PM

Online lGl

Forcas policiais buscam criminosos que agiram em Araraquara

OnlinelACidadeOn
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25 DE NOVEMBRO DE 2O2O

A cidade de Campinas (SP) registrou em outubro o maior número de furtos em um mês desde

o início da pandemia do novo coronavírus no país, em março, relatam abordagens veiculadas

no Gl e A Cidade On. Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), divulgados nesta

quarta-feira (25), mostram que foram registradas 1.097 ocorrências, o que representa um caso

acada4O minutos.

Os números da SSP mostram ainda diminuição nos casos de homicídio em Campinas na

comparação com outubro de 2019. Foram 1l pessoas assassinadas no mês, contra 16 do

mesmo período do ano anterior.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: O aumento de furtos em Campinas dá visibilidade a indicador criminal que

tem influência relevante na percepção de segurança por parte da população.

Ações sugeridas: Publicação de nota com balanço de indicadores positivos da atuação da SSp

em Campinas, como por exemplo a redução no número de homicídios, destacando ainda

medidas que são adotadas para reforçar o combate aos furtos.

*noticiário relevante do dia*

no um

a cada 40 minutos

Online lGl

Casos de estupro aumentam 7olo em outubro em Campinas

Online lA Cidade On
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26DT, NOVEMBRO DE 2O2O

Gl e A Cidade On situam que o número de roubos em Araraquara cresce mais de 70% de

setembro para outubro. Outro aumento foi o de casos de estupro, eue subiram de seis

ocorrências para dezno último mês um aumento de 66,6Yo.

Na contramão desses indicadores, o município registrou a queda de alguns crimes, como de

lesão corporal. Foram 54 em outubro, nove a menos que o registrado em setembro, que teve

63.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Veículos regionais com potencial de reverberar conteúdos em rádios e sites

seguem repercutindo estatísticas negativas de crimes.

Ações sugeridas: Publicação de release destacando indicadores positivos da região; além de

informações sobre cuidados e procedimentos que devem ser adotados em casos de roubo e os

procedimentos para denúncias de estupro.

*noticiário relevante do dia*

Roubos em Araraquara crescem 7loá em outubro" aponta levantamento da SSP

Online lGl

Número de roubos em Araraquara cresce mais de 70olo em outubro

Online lA Cidade On
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27 DE NOVEMBRO DE 2O2O

Na mídia impressa regional, O Diário traz afügo de Jamila Jorte Ferrari, delegada de Polícia

e coordenadora das DDMs de SP, que faz um balanço positivo da atuação da Delegacia

Eletrônica para combater a violência doméstica e facilitar o registro de casos.

Segundo Jamila, a possibilidade de registro eletrônico das ocorrências foi uma respostarëryida

e eftcaz da Polícia Civil ao drama vivido pelas mulheres durante a pandemia e a necessidade

de isolamento social. Em sete meses, de acordo com a delegada, os números comprovam o

acerto da medida como forma de incentivar as mulheres a denunciar agressões e mais de 15

mil boletins de ocorrências foram registrados pela DDM Online.

Gl aponta que as três maiores cidades da região de Piracicaba somam 7,4 mil roubos ou

furtos em2020, número 27,9yo menor do que o registrado em 2019. No ano passado os

municípios registraram 10.361 ocorrências desse tipo de janeiro a outubro.

Pontos positivos: O avango das políticas de segurança da mulher conquista visibilidade na

mídia impressa regional, dando destaque positivo ao trabalho realizado nas DDMs e DDM

Online.

Riscos à imagem: Veículos regionais continuam projetando indicadores criminais negativos

paraa SSP, como o aumento do número de furtos.

Ações sugeridas: Produção de release sobre os mais de 15 mil registros de ocorrência na

DDM online, com sugestão de pauta e designação de porta-voz para falar sobre o tema em

emissoras de rádio e TV regionais.

*noticiário relevante do dia*

Um olhar sobre a protecão à mulher

Impresso I O Diário

Três maiores cidades da região de Piracicaba somam 7.4 mil roubos ou furtos em 2020

Online lGl
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29 DE NOVEMBRO DE 2O2O

Folha de S.Paulo, IstoEo Estadão e outros 3 veículos regionais situam que o artista Nego

Yila,40, morreu atingido por um tiro que, segundo testemunhas, foi disparado por um policial

na frente de uma distribuidora de bebidas de Vila Madalena, na zona oeste da capital paulista,

na madrugada deste sábado (28). A Secretaria de Seguranga Pública de São Paulo informou,

no fim da tarde deste sábado, que um policial militar foi detido após um homicídio ocorrido

em um bar na Vila Madalena. "O caso está sendo registrado pelo 14o DP (Pinheiros), que

apura os fatos. A Polícia Militar também instaurou um IPM finquérito policial militar] para

investigar todas as circunstâncias relacionadas à ocorrência", diz a nota. Na delegacia, o

policial militar detido alegou que se defendeu de agressões e apresentava sinais de

embriaguez. O policial militar Ernest Decco Granaro foi indiciado por homicídio simples.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Diversos veículos nacionais e regionais repercutem a morte de Nego Vila,

em um caso que volta a colocar em evidência a letalidade policial e tem ampla possibilidade

de repercussão negativa em redes sociais e sites regionais.

Ações sugeridas: Publicação de nota enfatizando o compromisso da SSP com a investigação

dos casos de letalidade policial e a estrutura existente para apurar as mortes decorrentes de

ações da polícia. Sugestão de artigo sobre medidas que têm sido adotadas para aprimorar o

treinamento e orientação das forças policiais no Estado.

*noticiário relevante do dia*

em

Online I Folha de S.Paulo

Artista morre baleado na Vila Madalena em Sp: pM é indiciado

Online I IstoÉ

Artista morre baleado após confusão em Sp: policial suspeito foi detido

Online I Diário do Grande ABC
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30 DE NOVEMBRO DE 2O2O

Gl relata que um grupo de criminosos tentou invadir o 1o Distrito Policial de Guarujá, no

litoral de São Paulo, para resgatar presos, na madrugada desta segunda-feira (30). Houve troca

de tiros com policiais que estavam de plantão, que conseguiram frustrar a ação dos bandidos,

ainda não identificados. Ninguém flrcou ferido.

Conforme a Polícia Civil, o grupo escalou o muro extemo da unidade e violou a cerca

superior que cobre o pátio, introduzindo uma escada. Porém, foram surpreendidos pelos

policiais que estavam no local. Houve troca de tiros e os suspeitos recuaram e escaparam.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado no 1o

DP de Guarujá, onde será investigado. Não houve feridos ou qualquer outra ação envolvendo

os criminosos sob custódia. Mais informações não serão divulgadas neste momento para não

prejudicar o trabalho policial.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Designação de porta-vozparadestacar aação policial de integração entre as

polícias militar e civil, e guarda municipal que resultou no impedimento do resgate de presos.

*noticiário relevante do dia*

s

Guarujá. SP

Online lGl

ù
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04 DE DEZEMBRO DE 2O2O

Folha de S.Paulo reporta que, um ano após a morte de nove jovens durante uma ação da

Polícia Militar em um baile funk de Paraisópolis, os moradores da favela da zona sul da

capital paulista se reuniram no beco onde os meninos e uma menina perderam a vida, para

homenageá-los. As famílias das vítimas protestaram em frente ao Palácio dos Bandeirantes,

para cobrar do governo de João Dória (PSDB) as indenizagões prometidas, que não saíram do

papel, e a condenação dos PMs. Também não tem sido atendido o pedido de nova reunião dos

familiares com o governador. A PM diz que naquela madrugada fazia uma operagão e

perseguia suspeitos numa moto pelas ruas de Paraisópolis. Ainda na versão da polícia, os dois

ocupantes da moto, ao avistarem o cano da polícia, passaram a atirar. A perseguição

continuou até próximo ao fluxo de pessoas que participavam do baile daDZ7. A Secretaria de

Segurança Pública afirmou que os policiais envolvidos seguem afastados do serviço

operacional.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Nova abordagem sobre a morte de nove jovens num baile funk em

Paraisópolis, um ano após o episódio, em veículo de repercussão nacional, coloca em

evidência a letalidade e o possível uso excessivo de força por parte da Polícia Militar, gerando

uma percepção negativa sobre as ferramentas de governança, capacitação e orientação das

equipes da PM. A falta de esclarecimentos sobre o caso, um ano depois, também sugere falta

de transparência da SSP

Ações sugeridas: A SSP deve enviar nota esclarecedora enfatizando todos os procedimentos

adotados internamentepara a apuração do caso que resultou na morte dos jovens e pontuar

apoio às investigações mostrando transparência.

*noticiário relevante do dia*

Familiares cobram Doria em protesto um ano após mortes em paraisópolis

Online I A Folha de S.Paulo
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04 DE DEZEMBRO DE 2O2O

IstoÉ descreve que um policial civil matou um colega de corporação à queima-roupa com

disparo na cabeça. O crime aconteceu nesta sexta-feira após ambos se envolverem em um

acidente de carro e em uma discussão na rodovia João Baptista Cabral Rennó, na região de

Santa Cruz do Rio Pardo, no interior paulista. A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) se

pronunciou por meio de nota e confirmou que o policial autor do disparo foi detido.

O Vale e IstoÉ situam que um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra PM ameaçando

colega com arTna durante discussão no centro de SP. Nas imagens é possível perceber que um

dos PMs aponta a armapróxima do rosto do companheiro de farda enquanto discute. Em dado

momento, os policiais entram em confronto físico, enquanto pessoas gravavam a cena.

Algumas pessoas que acompanhavam a discussão incentivaram que o militar em posse da

atma afirasse no outro PM. A reportagem solicitou o posicionamento da Secretaria de

Seguranga Pública, mas até o momento não obteve retomo.

Gl aponta que imagens registradas próximo a um ponto de ônibus em São Vicente, no litoral

de São Paulo, mostram um jovem ambulante desacordado e algemado pela Polícia Militar. O

vídeo circulou nas redes sociais e, segundo testemunhas afirmaram ao Gl, o rapaz vendia

água no local, quando foi agredido e recebeu um 'mata-leão' dos PMs, por resistir à apreensão

de suas mercadorias.

Conforme testemunhas, que preferiram não se identificar, relataram ao Gl nesta sexta-feira

(4), o rupaz sempre vende água naquela região, na Rua Padre Anchieta, no Centro da cidade,

acompanhado do irmão. O Gl entrou em contato com as assessorias da Polícia Militar e da

Secretaria de Segurança Pública (SSP), mas não obteve resposta até a últim a atualização desta

reportagem.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Novos casos de violência policial se destacam em veículos de alcance

regional e nacional, fragilizando a narrativa da SSP de que o Estado tem agido para combater

os excessos da polícia.
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Ações sugeridas: Sugestão de porta-voz parc entrevistas em emissoras de rádio e TV

destacando o manual de condutas da corporução e as penalidades impostas aos policiais que

atuarem com abuso de poder e em descumprimento às normas e condutas da corporação.

Elaboragão de nota complementar sobre a condução de cada uma das investigações e dos

procedimentos adotados pela SSP nos casos de conflito entre policiais.

*noticiário relevante do dia*

Discussão entre policiais após acidente termina em morte dentro de ambulância

Online llstoÉ

Vídeo: Policial ameaca colesa com arrna durante discus no centro de SP

Online llstoÉ

Policial Militar discute e aponta arma para colega no centro de São Paulo

Online I O Vale

Vídeo mostra PM dando 'mata-leão' em ambulante já algemado em SP: 'Humilhacão'

Online lGl
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05 DE DEZEMBRO DE 2O2O

Gl reporta que um vídeo que circula nas redes sociais flagrou o momento em que dois

policiais militares agrediram um homem negro em Arealva (SP) durante uma abordagem. O

homem contou à TV TEM que a agressão ocorreu na quinta-feira (3), durante uma abordagem

por causa do documento do carro atrasado e falta de CNH. A Secretaria de Seguranga Pública

(SSP) informou que a Polícia Militar vai analisar as imagens para identificar os policiais

envolvidos, apurar as circunstâncias dos fatos e tomar as medidas cabíveis. O Vale registra

que o policial militar que discutiu e apontou uma arma para o pescoço de um colega foi preso

na sexta-feira. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o soldado foi preso em flagrante e

recolhido ao presídio militar Romão Gomes. Ele foi acusado de ameaça e violência contra um

superior hierárquico. A discussão ocorreu no centro de São Paulo, na rua Santa Ifigênia,

conhecida pelo comércio de rua. Os dois eram da 2u Companhia do 13o Batalhão da Polícia

Militar.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Sucessão de vídeos com registros de suposta violência policial e

abordagens com uso de força colocam em xeque as iniciativas da SSP para impor normas de

conduta e conter abusos da polícia.

Ações sugeridas: Sugestão de artigo de representante da PM para falar sobre os

procedimentos que vêm sendo adotados para punir situações de excesso na atuação policial.

Divulgação de nota de esclarecimento da Secretaria de Segurança Pública informando os

procedimentos que serão adotados para apvrar a denúncia de abuso de autoridade sugerida

pelo vídeo mencionado.

*noticiário relevante do dia*

vídeo mostra PMs agredindo morador de Arealva durante abordagem

Online lGl

Policial que apontou arma para colega no centro de são paulo é preso

Online lO Vale
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07 DE DEZEMBRO DE 2O2O

Gl noticia que a irmã do homem morto a tiros por um policial de folga em um bar sertanejo

de Americana (SP) na madrugada de domingo (6) pede justiça e cobra responsabilidade do

local onde o fato ocorreu. O estabelecimento informou que os dois eram clientes e houve uma

briga no local.

Segundo representantes do bar The Farm, todas as informações estão sendo fornecidas para as

autoridades competentes. Ainda segundo os representantes, quando o policial chegou, foi

oferecido cofre para que o cliente guardasse a atma, mas ele não aceitou. A Polícia Civil

investiga o caso como homicídio simples e legítima defesa.

Com conteúdo da Agência Brasil, IstoÉ e Jornal de Jundiaí reverberam que o Centro de

São Paulo tem tumulto após uma ação de limpeza, com apoio da Guarda Civil Metropolitana

(GCM), feita por agentes da prefeituranaregião da Cracolândia.

Dependentes químicos atacaram carros que passavam pela região. As informações são da

Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo.

De acordo com a SSP, a Polícia Militar foi acionada e colocou em práúica um plano de

contingência. Participaram da operação tropas da Força Tëûica, do Baep e da Cavalaria, além

dos responsáveis pelo patrulhamento de área.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A letalidade da Polícia Militar volta a ficar em evidência após um pM de

folga matar um homem depois de uma discussão em um bar no interior paulista, com grande

potencial de repercussão negativa em sites e rádios regionais.

Veículos de relevância nacional e regional destacam tumulto na cracolândia após operação

limpeza na ârea, o que sugere que a polícia não foi acionada para fazer o trabalho de

inteligência prévia no local, considerando se tratar de ¿írea com potencial de conflito.

Ações sugeridas: A resposta "padrão" das Polícia Militar e da Secretaria de Segurança

Pública para os casos de mortes envolvendo ações policiais precisa ser acrescida da descrição

dos procedimentos parc a investigação de situações similares e narrativa que procur e enfatizar

o rigor do Estado na punição de condutas ilegais por parte dos policiais.

ù
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Em nota complementar, a SSP deve informar os procedimentos adotados durante operações

de apoio na cracolândia e os resultados da operação.

*noticiário relevante do dia*

Irmã de morto a tiros por PM de folga cobra responsabilidade do bar de Americana: 'Justi@l

Online lGl

Centro de SP tem tumulto após acão da guarda civil na Cracolândia

Online llstoÉ
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08 DE DEZEMBRO DE 2O2O

Três policiais militares envolvidos na chacina de Osasco e Barueri foram transferidos para um

presídio comum da capital paulista, noticia nesta terça-feira (0S) a Folha de S.Paulo.

Segundo familiares, eles correm riscos. A chacina, ocorrida na Grande São Paulo em 13 de

agosto de2015, deixou 17 mortos.

Em um áudio compartilhado por Gabriela Henklain, mulher do ex-PM Tiago Henklain,

Gabriela teme pela vida de Tiago porque ele foi colocado próximo de integrantes da facção

PCC.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública, o CDP 3 de Pinheiros não tem presos do PCC.

A pasta afirmou ainda que a unidade recebe presos de perfil neutro, sem ligações com facções

e que possui um pavilhão só para ex-integrantes de forças de segurança.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Produção de nota complementar pontuando as diretrizes da SSP na

preservação da vida de todos os presos, independentemente de sua posição; além de detalhes

sobre a étrea de encarceramento e condições dos presos citados.

*noticiário relevante do dia*

Ex-PMs condenados por envolvimento em megachacina de SP vão para prisão comum

Online I Folha de S.Paulo
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13 DE DEZEMBRO DE 2O2O

Gl situa que a Polícia resgata guarda civil de Diadema que foi feito refém em comunidade da

ZonaLeste de SP. O guarda teve a moto roubada na Vila Prudente e foi levado para dentro de

uma comunidade próxima.

Equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Gana) foram acionadas e

resgataram o guarda. Os suspeitos fugiram e abandonaram o GCM para trás, ileso.

Aos policiais, o guarda contou que seria executado dentro da favela. A arma e a carteira do

GCM foram levadas pelos ladrões, mas a moto foi recuperada pela polícia.

Pontos positivos: A resposta eficiente da polícia para salvar o guarda civil em Diadema

ganha abordagem positiva, com possibilidade de repercussão em emissoras de rádio e

veículos regionais.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Publicação de nota destacando os procedimentos adotados para o resgate do

guarda civil enfatizando o trabalho de inteligência dapolícia.

*noticiário relevante do dia*

Policia resgata guarda civil de Diadema que foi feito refém em comunidade da Zona Leste de

SP

Online lGl
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15 DE DEZEMBRO DE 2O2O

Um homem suspeito de praticar um roubo em Praia Grande, no litoral paulista, foi baleado

após troca de tiros com a Polícia Militar, destaca reportagem do Gl. O caso ocorreu na tarde

desta terça-feira (15), no baino Boqueirão. Segundo apurado pelo portal, o rapaz foi atingido

na perna esquerda e não corre risco de morte.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar foi acionada

para atendimento de ocorrência de roubo de veículo. As informações iniciais apontam que,

durante a tentativa de abordagem, houve troca de tiros com os suspeitos. Ainda de acordo

com a SSP, o caso foi encaminhado ao lo DP da Praia Grande, onde o boletim de ocorrência

foi registrado.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Atualização da investigação do crime e do quadro de saúde do suspeito de

roubo por meio de nota.

*noticiário relevante do dia*

suspeito de roubo é baleado durante troca de tiros com a PM no litoral de Sp

Online lGl
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19 DE DEZEMBRO DE 2O2O

Folha de S.Paulo aponta que cerca de 30 pessoas realizaram neste sábado (19), na rua

Belmiro Braga, na Vila Madalena (zona oeste de SP), um ato em homenagem ao artista

Wellington Copido Benfati, 40 anos, conhecido como NegoVila. Ele foi morto por um tiro

que, segundo testemunhas, foi disparado por um policial na frente de uma distribuidora de

bebidas que fica no bairro boêmio, na madrugada de 28 de novembro.

Cinco amigos do artista grafitaram o rosto de NegoVila e do sambista Mydras Schimidt, que

moffeu em uma chacina em20l5. Um novo protesto está programado para a próxima semana,

quando se completa um mês da morte do artista.

No dia do crime, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que um policial

militar foi detido após um homicídio ocorrido em um bar na Vila Madalena. O caso foi

registrado no 14o DP (Pinheiros).

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Manifestação contra a letalidade policial volta a colocar o tema em

evidência em veículo de alcance nacional, com ampla possibilidade de repercussão em

emissoras de rádio e TV.

Ações sugeridas: Publicação de nota de attalização sobre o andamento das investigações

envolvendo a morte do artista NegoVila e encaminhamento dado ao policial acusado do

crime.

*noticiário relevante do dia*

Amisos fazem ato em homenasem a artista nesro nà 7nna oeste de SP

Online I Folha de S.Paulo
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20 DE DEZEMBRO DE 2O2O

Folha de S.Paulo e Jornal da Cidade de Bauru descrevem que a Polícia Rodoviária Federal

apreendeu 17 fuzis de origem americana na noite deste sábado (19) na BR-153 em Ourinhos

(378 km de SP). O arsenal estava escondido dentro de um Fiat Siena, que saiu de Londrina

(PR) e tinha como destino São Paulo. O motorista, de 38 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), uma equipe da PRF rcalizava

patrulhamento pela região quando viu o carro suspeito. Durante a revista, a polícia encontrou

os fuzis importados escondidos em um compartimento falso entre o banco do passageiro e o

porta-malas.

O caso foi registrado pelo plantão da Delegacia Seccional de Ourinhos

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de nota sobre a investigação que será feita em relação à entrada

ilegal de armas no país.

*noticiário relevante do dia*

Polícia apreende 17 fuzis de fabricacão americana no interior de sp

Online I Folha de S.Paulo

Polícia apreende 17 fuzis de fabricacão americana em ourinhos

Online I Jornal da Cidade Bauru
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2IDE DEZEMBRO DE 2O2O

Diário da Região relata que o 9o Baep vai receber quatro viaturas blindadas na primeira

quinzena de janeiro de 2021. Os novos veículos fazem parte de um lote com investimento

total de R$ 10,7 milhões do Governo de São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo iniciou a entrega das viaturas blindadas para

PM, praticamente um mês após uma quadrilha assaltar duas agências bancárias e atacar a sede

do batalhão da corporação em Araraquara.

Apesar de serem mais pesados, devido à colocação da blindagem, os veículos foram atestados

como aptos para o patrulhamento das ruas. "A blindagem não interfere na dinâmica veicular,

mantendo as condições adequadas de dirigibilidade e estabilidade", informou a Secretaria de

Segurança.

Pontos positivos: Os investimentos do Governo de São Paulo para ampliar e melhorar a

qualidade da frota de veículos da PM geram abordagem positiva para a instituição em veículo

regional, com grande possibilidade de repercussão em emissoras de rádio e sites regionais.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Sugestão de porta-voz para falar a emissoras de rádio e TV sobre os

investimentos da SSP nas forças policiais, destacando seu compromisso com a modernização

e melhorias para o trabalho da corporação

*noticiário relevante do dia*

Baep da região de Rio Preto vai receber quatro viaturas blindadas

Online I Diário da Região
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22DE DEZEMBRO DE 2O2O

Gl publica que a Delegacia de Defesa da Mulher de ltanhaém, no litoral de São Paulo, foi

inaugurada na tarde desta terga-feira (22), em evento rcalizado por meio de videoconferência.

A nova unidade policial está localizadana Rua Leopoldino de Araújo, 167,no Centro da

cidade.

A inauguração teve a participação virtual do governador de São Paulo, João Dória (PSDB), e

do secretário de Segurança Pública em exercício, coronel Álvaro Batista Camilo, direto do

Palácio dos Bandeirantes.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a DDM é uma delegacia especializada no

atendimento a mulheres vítimas de violência fisica, moral e sexual.

Pontos positivos: A inauguração de nova DDM reforça a percepção de prioridade da SSP

para o combate à violência doméstica no Estado.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Designação de porta-vozpara falar sobre a inauguração da nova delegacia,

com balanço do número de DDMs no estado e também de todas as ferramentas disponíveis

para a proteção da mulher vítima de violência, como a Delegacia Eletrônica, que recebe

denúncias de violência doméstica de forma virtual

*noticiário relevante do dia*

Delegacia de Defesa da Mulher de ltanhaém. Sp. é inaugurada

Online lGl
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23 DE DEZEMBRO DE 2O2O

Um suspeito de 19 anos morreu após ser baleado em um confronto com a Polícia Militar em

uma comunidade de Santos, no litoral de São Paulo, relata abordagem do Gl.Os dois outros

envolvidos no tiroteio conseguiram fugir.

Uma equipe de policiais da Rocam faziapatrulhamento pela Vila Progresso quando, por volta

das22h40, avistaram um homem em atividade suspeita na Rua Treze.

Quando percebeu a aproximação dos policiais, o suspeito correu em direção à uma viela. Ao

chegarem onde o rapaz tinha entrado, os policiais militares encontraram outros dois suspeitos

que, armados, abriram fogo contra a equipe.

Os PMs revidaram e, no confronto, dois suspeitos conseguiram fugir e um deles foi baleado.

Ele foi socorrido pelo Servigo de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo

encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, mas não resistiu aos

ferimentos e moffeu.

Em nota enviada ao Gl, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que uma mochila

foi localizada no local do confronto, com 57 porções de maconha, 68 de crack e 260 de

cocaína. Toda a droga e as arrnas envolvidas na ação, dos PMs e do autor, foram apreendidas.

Pontos positivos: Não há

Riscos à imagem: Não há.

Ações sugeridas: Publicação de nota detalhando os procedimentos que serão analisados nas

perícias do IML e do IC e as investigações sobre a morte de suspeito por tráfico.

*noticiário relevante do dia*

SusÞeito morre baleado em troca de tiros com a Polícia Militar em Santos. Sp

Online lGl
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24Dß, DEZEMBRO DE 2O2O

Gl reporta que a Corregedoria Geral da Polícia Civil apura a conduta de um policial flagrado

com uma arma em punho na saída de um pub em Avaré (SP). O caso teria acontecido na

madrugada de segunda-feira (21), na região central da cidade.

O início da investigação por parte da corregedoria foi confirmado nesta quinta-feira (24) pela

Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado de São Paulo. Imagens do policial segurando

a arma têm circulado por aplicativos de mensagens de moradores da cidade.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: As imagens do policial andando pela rua empunhando a arma foram

repercutidas nas redes sociais, expondo a imagem da SSP e levantando questionamentos sobre

as diretrizes estabelecidas pela pasta com relação a conduta policial.

Ações sugeridas: Publicação de nota de esclarecimento destacando as normas do manual de

conduta da categoria, além de destacar os procedimentos para a apuração da conduta policial

e punições previstas.

*noticiário relevante do dia*

Corregedoria investiga conduta de policial flagrado com arma na saída de pub em Avaré

Online lGl
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26DE DEZEMBRO DE 2O2O

Gl descreve que a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa), serviço via internetpara

denúncias de maus-tratos aos animais no estado de São Paulo, registrou 158 queixas em

Campinas (SP) entre janeiro e novembro deste ano. Segundo uma ONG da cidade, os

números refletem uma subutilização da ferramenta, aindapouco conhecida pela população.

De acordo com Flávio Lamas, vice-presidente da Associação Amigos dos Animais de

Campinas (Aaac), a entidade recebeu mais de 500 denúncias de maus-tratos no mesmo

período. Para ele, a discrepância entre os dados se deve à dificuldade dos denunciantes em ter

retorno sobre as queixas apresentadas pela internet.

Depois de formulada, a denúncia é encaminhada para a unidade policial correspondente, seja

no interior ou na capital, com prazo máximo de 10 dias para resposta, afirma a Secretaria de

Segurança Pública (SSP). Ainda segundo a SSP, caso a denúncia seja confirmada, o delegado

responsável deve tomar as medidas cabíveis.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: A subutilização da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal na cidade de

Campinas mostra que é necessário aprimorar os procedimentos de comunicação e de

divulgação do canal.

Ações sugeridas: Designação de porta-voz para entrevistas em emissoras de rádio e TV

locais destacando os serviços oferecidos pela Delegacia Eletrônica de Proteção Animal,

balanço de registro e procedimentos de investigação de denúncias e penalidades já adotadas.

Releases com mesmo conteúdo devem ser encaminhadas para os órgãos de imprensa local,

além de publicações em redes sociais para incentivar o uso da ferramenta. Campanhas em

parceria com a prefeitura podem estimular a divulgagão do serviço por meio de cartazes em

diversos pontos de grande circulação.

*noticiário relevante do dia*

SSP

Online lGl
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28 DE DEZEMBRO DE 2O2O

No noticiário online, Gl publica que dois casos de violência policial tiveram grande

repercussão neste ano em São Paulo. Em julho, imagens que mostram policiais agredindo um

jovem negro em João Ramalho viralizaram nas redes sociais e levaram a Polícia Militar

promover mudanças na abordagem de suspeito com a proibição do uso do chamado "mata-

leao".

Já em dezembro, um homem, também negro, foi agredido por policiais também durante uma

abordagem em Arealva. Um vídeo que mostra as agressões também viralizou na internet.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar iria analisar

as imagens para identificar os policiais envolvidos, apurar as circunstâncias dos fatos e tomar

as medidas cabíveis.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Mídia nacional relembra casos que tiveram ampla repercussão negativa em

redes sociais devido à violência policial contra jovens negros em cidades do interior,

amplificando a percepção negativa do abuso de autoridade e excessos cometidos pela PM

contra negros.

Ações sugeridas: Divulgação de comunicado específico sobre os resultados das investigações

do primeiro caso e os procedimentos adotados em relação aos policiais envolvidos e os

procedimentos que serão adotados para apuração da segunda denúncia, destacando ainda as

medidas cabíveis para a comprovação do abuso de violência em casos como estes, além de

enfatizar a determinação do governador para que nenhum caso de desvio de conduta seja

tolerado.

*noticiário relevante do dia*

Mortes. chuva. acidentes e crimes: as tragédias de 2020 no centro-oeste paulista

Online lGl
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29 DE, DEZEMBRO DE 2O2O

Na mídia impressa, Diário da Região traz que o número de homicídios em Rio Preto em

2020 iá é maior que o número registrado em 2019. Segundo dados da SSP, foram

contabilizados 28 assassinatos na cidade até novembro de 2020, contra 24 em todo o ano de

2019, um aumento de I6,6Yo.

A Cidade On aponta que o mês de novembro em Campinas foi marcado pelo aumento no

número de estupros e lesões corporais dolosas, em comparagão com o mesmo mês de 2019.

Os dados fazem parte das estatísticas criminais divulgadas nesta segunda-feira (28) pela SSP

(Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

De acordo com a SSP, Campinas registrou 31 estupros em novembro, sendo 23 deles de

vulnerável, contra 19 no mesmo mês do ano passado. O aumento configura uma alta de 63,IYo

nas estatísticas.

O aumento também foi notado a nível regional, onde se contabilizou 14 ocorrências a mais de

estupro comparado ao mesmo mês do ano anterior - passou de 73 para 87.

Gl relata que o estado de São Paulo registrou um aumento de 42Yo no número de

feminicídios em um mês, de acordo com os dados de criminalidade divulgados pela Secretaria

da Segurança Pública (SSP).

Foram 20 ocorrências de feminicídios em novembro deste ano contra 14 casos registrados no

mês de outubro. Se compararmos os dados de novembro deste ano com novembro do ano

passado, o aumento foi de 17,7yo,já que em2019 eram 17 casos.

O número de casos de estupro consumado contra mulheres se manteve igual entre outubro e

novembro deste ano, com228 casos. Porém, as ocorrências desse tipo tiveram queda de I4yo

se comparado novembro de 2020 com o mesmo período do ano passado (266 casos).

Pontos positivos: Não há.

t"
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Riscos à imagem: Veículos regionais exploram negativamente indicadores criminais,

colocando em dúvida a capacidade da Secretaria de Segurança Pública de combater

principalmente os homicídios, feminicídios e estupros.

Ações sugeridas: Divulgação de balanços regionalizados, por meio de release aos principais

veículos de cada região, com indicadores positivos de segurança e dados sobre a

resolutividade dos crimes.

*noticiário relevante do dia*

Homicídios neste ano iá suneram 2019

Impresso I Diário da Região

aumento em

Online lA Cidade On

Casos de feminicídios aumentam 420lo em um mês no estado de SP: registros de lesão

corporal contra mulheres diminuem

Online lGl
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30 DE DEZEMBRO DE 2O2O

Na mídia regional, A Cidade On e O Imparcial situam que os furtos registrados em

novembro, em Araraquara, cresceram l3,8Yo em comparação com o mesmo período do ano

passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) e foram

divulgados nesta segunda-feira (28).

Entre outros crimes que apresentaram aumento, tentativa de homicídio subiu de dois para três;

lesão corporal culposa por acidente de trânsito, de I I para 1 6 e estupro, que saiu de zero para

quatro registros. Por outro lado, outros crimes tiveram redução em novembro, como roubo de

veículos e lesão corporal dolosa.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem: Dados regionalizados dão destaque ao aumento no número de furtos,

tentativa de homicídio e estupros, colocando em xeque a estratégia de segurança pública em

Araraquara.

Ações sugeridas: Publicação de nota destacando os indicadores positivos de seguranga na

cidade, como a queda nos índices de roubo em geral e roubo de veículo.

*noticiário relevante do dia*

Furtos aumentaram em novembro na cidade

Online I O Imparcial

Cresce o resistro de furtos no de novembro em

OnlinelACidadeOn
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31 DE DEZEMBRO DE 2O2O

Gl traz retrospectiva de 2020 da região de São Carlos e Araraquara, com casos de

alagamentos, feminicídios, cassações de prefeitos, eleições e coronavírus que marcaram a

região.

Em julho, a Polícia Militar afastou um major em São Carlos após ele ser denunciado por seus

filhos por suposto abuso sexual. De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública de

São Paulo (SSP-SP), a PM recebeu denúncia contra o militar e, imediatamente, o Comando

do Policiamento do Interior de Ribeirão Preto (CPI-3) o afastou de suas funções e designou

novo comandante para o batalhão. O militar negou a acusação.

Pontos positivos: Não há.

Riscos à imagem:Não há.

Ações sugeridas: Publicação de nota sobre os procedimentos que foram adotados na apuração

da denúncia de conduta criminal contra o policial. Divulgação de balanço de policiais

afastados ou expulsos da corporação por praticade crime ao longo do ano.

*noticiário relevante do dia*

lo

região

Online lGl
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TERMO DE ENCERRAMENTO

A FSB DIVULGAçÄO I-fnA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o no

01.764.969/0001-00, sediada na Avenida Juscelino Kubitschek, 1400, conjunto 62

(parte), bairro Vila Nova Conceição, CEP: 04543-000, DECLARA que a PROPOSTA

TÉCNICA - parte integrante do ENVELOPE 18, da Concorrência no 0612021, contém

páginas de 123 a 305 páginas.
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a/*
-/' /

Ç.6(-
ó.

dos Santos

Administrador

R.G.34.777.269 SSP/SP

c.P.F. 295.498.978-50

0r



{
QUESITO 3: QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS

A FSB

A FSB Comunicação é uma agência de comunicagão corporativa com mais de 40 anos de

atuação e projetos desenvolvidos para clientes dos mais variados portes e setores, no Brasil e

no exterior. Conta com quatro escritórios próprios, incluindo Rio de Janeiro (duas unidades,

uma no Centro e outra em Ipanema), São Paulo e Brasília, além de uma unidade de

atendimento nos EUA.

Com aproximadamente 700 colaboradores, a agência atua em todas as disciplinas da

comunicagão corporativa, construindo soluções inovadoras a partir de um conceito

desenvolvido pela agência que entende a comunicação a partir da lógica de seus públicos. O

importante é entender onde a audiência está e como se relacionar com ela: trata-se da

abordagem #PRIGITAL (Public Relations/Relações Públicas + digital), em que não há mais

barreiras entre o on e o offline para a estratégia de relacionamentos, desde o planejamento

estratégico à produção e compartilhamento de conteúdos que gerem valor, canais múltiplos e

inovadores, informação ágil, diálogo. O foco está sempre nas pessoas. Eis o mote da FSB:

relacionamentos que gerem resultados.

Por meio da atuação #PRIGITAL, a agência busca o desenvolvimento, a difusão

manutenção de uma comunicação que crie, fortaleça e proteja a imagem das insti

públicas ou privadas, suas causas, visão e missão. Contempla todos os públicos - jornalistas,

formadores de opinião, influenciadores, colaboradores, clientes, consumidores finais,

autoridades, investidores, gestores governamentais etc. No processo de gerenciamento de

A FSB acredita em um trabalho integrado -

PRIGITAL
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crises, desenvolve estratégias que permitem às instituições uma reação râpida e eficaz aos

fatos, notícias e acontecimentos críticos à imagem do cliente.

PREMTAÇOES n RECONHECTMENTO

Nosso conceito de que relações geram resultados colocou a empresa em primeiro lugar no

PR SCOPE Brasil 2021122 na pesquisa com clientes de serviços de relações públicas e a

Loures, do Grupo FSB, em terceiro lugar. Na mesma pesquisa, o profissional de agência de

PR mais destacado no biênio foi o sócio-diretor Rodrigo Pinotti. F;m2020, venceu o SABRE

AWARDS LATIN AMERICA - como AGÊNCIA DO ANO. Ganhou ainda Leão de Prata de

Cannes 2011 em Public Relations, Agência do Ano da América Latina2}l4 pelo The Holmes

Report, 20 prêmios Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial) e outras

quatro premiações no SABRE Awards Latin America (duas em 2018, e duas em 2015), e o

título de Platinum SABRE Award 2015, que consagra a experiência mais importante dentre

todos os vencedores do evento. Em2019, conquistou o Prêmio Jatobá PR 2019, com o case

Geração SESI SENAI, na categoria Comunicação Interna para agência de grande porte, como

reconhecimento de trabalho que trouxe inovagão e evolução ao mercado de relações públicas.

Hoje a FSB é a maior agência de relações públicas do Brasil e uma das maiores empresas

brasileiras no ramo da comunicação. Está ainda entre as 50 maiores agências do mundo,

segundo ranking da PRovoke Media.

O Grupo FSB é composto pelas empresas FSB Comunicação, Loures, Giusti Creative PR,

Beon ESG Strategies - voltada para organizações e empresas que querem construir e se

posicionar nos temas da sustentabilidade ambiental e social e de governança -t e

Game&Change - com uma equipe de desenvolvedores de ações e soluções com linguagem de

Jogos para posicionamento e marketing de instituições e causas.

Em novembro de 2021, a FSB foi agraciada com aCruzde Mauá, medalha de alto mérito,

pelo apoio ao trabalho de comunicação junto ao Ministério da Infraestrutura. A medalha é

conferida a pessoas físicas ou jurídicas, civis ou militares, nacionais ou estrangeiras, que

hajam participado com valiosa cooperação para a concretização dos objetivos previstos nos

planos e programas de trabalho do setor de transporte e àqueles que, pelo profundo

conhecimento de técnicas próprias de suas atividades, hajam apresentado contribuição efetiva

à elevação do nível de eficiência do serviço.

Além disso, sócios e colaboradores da FSB receberam alguns dos mais importantes

reconhecimentos do mercado, entre eles: Top of Marketing, Top Social, Prêmio Abril de

Jornalismo e quatro vezes o Prêmio Esso de Jornalismo.
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GOVERNANÇA FSB

A FSB adota política de tolerância zerc para atos de corrupção. A Diretoria de

Compliance e Governança Corporativa da empresa zela pela aplicação do Programa de

Integridade da FSB, garantindo a obediência irrestrita à legislação vigente e às normas

internas, descritas em seu manual de conduta e em políticas específicas, de conhecimento de

todos os profissionais.

A Diretoria de Compliance e Governança Corporativa tem apoio de auditorias interna e

externa e presta contas ao Comitê de Compliance e aos sócios da companhia. Faz uso de

tecnologia independente para gerir seu canal de denúncias, com garantia de anonimato, e para

o aceite de suas norTnas e políticas por profissionais, funcionários e clientes, sempre que for o

caso.

A diretoria promove treinamentos frequentes para reciclagem constante de seus

profissionais, representantes e fomecedores.

MISSÃO

"Ser a melhor agência de comunicação do Brasil, reconhecida pela excelência do

trabalho, pelo retorno dado a clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores e pela atuação

ética e responsável."

VALORES E PRINCÍPTOS DA FSB

Imagem e reputação - "A FSB acredita que toda pessoa ou instituição tem o direito de

avaliar e compreender sua imagem pública e de se comunicar adequadamente com a
sociedade para zelar por sua reputação. "

Resultados - "A FSB acredita que a comunicação é um instrumento vital para pessoas e

organizações e que, quando desenvolvida de forma profissional,trazexcelentes resultados."

Etica - "A FSB atua de forma ética e afirmativa e não realizatrabalhos cuja finalidade

seja destruir reputações. A FSB é, no entanto, firme na defesa dos interesses legítimos de seus

clientes e da própria agência."

Isenção - "A FSB acredita no valor da informação isenta, e seu trabalho junto à mídia e

aos formadores de opinião é pautado pelo respeito e pela correção."

Remuneração compatível - "A FSB tem o compromisso de oferecer o melhor resultado a

seus clientes e como meta entregar sempre mais do que ele espera. E assim ser remunerada de

forma compatível com seu trabalho, de acordo com valores praticados pelo mercado." þ
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Relação com os clientes - "A FSB está sempre atenta para não representar

simultaneamente clientes que tenham conflitos de interesse. Só o faz como conhecimento das

partes e sua prévi a autorização."

Sigilo - "A FSB coloca sob sigilo e dentro das regras de confidencialidade todas as

informações obtidas na relação com os clientes e na execução de seus trabalhos."

Independente e apafüdária - "A FSB é pluralista e apartidária e escolhe seus clientes com

base no convencimento de que pode realizar um trabalho correto, ético e de qualidade."

Tecnologia - "A FSB investe fortemente em novas tecnologias para oferecer a eficiência e

celeridade que seu trabalho exige. Mas a FSB acredita que nenhuma tecnologia substitui o

conhecimento, a inventividade e a criatividade humanas."

Gente - "A FSB acredita na importância do mérito e da iniciativa, assim como na

evolução e realização profissional das pessoas. Para isso, garante a todos remuneração justa.

Afinal, o maior patrimônio da FSB é o seu co{po de sócios, funcionários e colaboradores, que

trabalham dentro dos princípios citados neste documento."

CODIGO DE MELHORES PNÁTTC¿.S DE CONDUTA DA FSB

A FSB conta com código para guiar a conduta pessoal e profissional dos sócios,

administradores, funcionários, colaboradores, estagiários e prestadores de serviços regulares

da agência.

O código trata das relações com o público interno, com o setor público, com

concorrentes, com a comunidade e o meio ambiente e com fornecedores. Aborda a relação

com as mídias e o uso adequado das mídias sociais. Trata, ainda, da propriedade intelectual de

terceiros, da preservaçáo da imagem institucional, da preservagão do patrimônio fisico, da

manipulação de informações confidenciais e/ou privilegiadas, dos conflitos de interesses e das

responsabilidades gerais dos profissionais da FSB.

É considerado uma declaração do compromisso dos profissionais da FSB e de sua alta
direção com as regras de ética empresarial e social, bem como com princípios da

transparência, respeito à igualdade de direitos, à diversidade e à prestação de contas.
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SUSTENTABILIDADE

O Grupo FSB lançou a lu edição com sua política de

sustentabilidade, por meio de adoção de práticas que

visam contribuir com a sociedade e o meio ambiente. A

FSB preocupa-se com a comunidade e busca seus

resultados financeiros de forma ética, propiciando,

também, o desenvolvimento dos espaços nos quais a

agência está inserida.

Meio Ambiente

l. Programa FSB Verde

2. Redução de impressões

Ações Sociais

1. Apoio à comunidade

Apoio Comunitário

1. Banco da Providência

2. Casado Saber

3. Instituto General Villas Boas

4. Instituto Alok

MONITORAMENTO E SUPERVIS.Ã.O - COMITÊ NN COMPLIANCE
O cumprimento do código de conduta é monitorado e supervisionado pelo Comitê de

Compliance da FSB, que tem competênciapara adotar medidas para assegurar a efetivação

das diretrizes e princípios estabelecidos. O Comitê de Compliance é regido por manual

próprio, disponível a todos os colaboradores na Intranet. É composto por três sócios, dois

diretores e um auditor externo, com apoio da éreade Auditoria Interna.

COMITÊ, EXECUTIVO

A FSB conta, ainda, com Comitê Executivo, integrado por seus sócios e diretores

executivos. É responsável pelas principais decisões de posicionamento de mercado da FSB,

impulsionando, entre outras frentes, as áreas de tecnologia e inovação da FSB.
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INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE

A FSB busca sempre estar à frente nas discussões e inovações de comunicação. São

valores permanentemente compartilhados com e por toda equipe e reforçados no convívio e

investimento em capacitação. A Agência está voltada ao que há de mais novo no mercado,

possui uma area exclusiva de inovação e insights para cada um dos nossos clientes. A ideia é

pensar projetos especiais, fora do convencional e trazer alta visibilidade para instituições. A
equipe desta érea confa com planejadores, criativos, diretores de arte, videomakers,

especialistas de dados, desenvolvedores e estrategistas.

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇ AO

A FSB investe em constante capacitação de seus profissionais, por isso promove o

aprendizado permanente disponível por meio de cursos, palestras, conteúdos e uma

plataforma de estudos chamada Academia FSB. Cria condições de troca de experiência e

compartilhamento de conhecimento entre seus colaboradores e os principais profissionais

atuantes no mercado. Tem o foco em desenvolver habilidades e talentos ao máximo , tanto na

áreade gestão como naáreade execução.

gÚssor,A.

Em 2020, a FSB inovou em sua área de conteúdos e lançou a plataforma Bússola, em

parceria com a revista Exame. A Bússola é um canal 'multi-conteúdo' dentro do portal da

Exame em que são veiculados diariamente conteúdos voltados aos setores do varejo,

infraestrutura, saúde, educação, sustentabilidade, política, comunicação e marketing. Além do

portal na internet, a Bússola conta com newsletters, webinars e podcasts e conta hoje com

uma audiência qualificada e diversificada.

O objetivo é ressignif,rcar a comunicação, ampliando o debate entre líderes de empresas e

o mercado, oferecendo um melhor contexto sobre os principais setores da economia e da

política à sociedade.

PRINCIPAIS CLIENTES

A carteira de clientes da FSB conta com mais de 200 instituições, de empresas públicas,

privadas, entidades de classe a organizações não governamentais. Entre os clientes públicos

atendidos em São Paulo, estão Sabesp (desde março de 20T9), Secretaria de Cultura

Economia Criativa (desde junho de 2020), Centro Paula Souza fiulho de 2008 a fevereiro de

2020) e Detran.SP (de março de 2011 a outubro de 2019). Outros clientes atendidos são:
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Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Agência Nacional do Petróleo,

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Confederação Nacional da Indústria (CNI),

SESVSENAI, Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Ministério da Cidadania, Ministério

do Turismo, Ministério da Infraestrutura, Ministério do Desenvolvimento Regional, Caixa

Econômica Federal, SENAC-DN, Governo do Rio de Janeiro,Iguatemi, Huawei e Nestlé.

ESTRUTURA F'ÍSICA

A FSB declara para todos os fins possuir a infraestrutura e o aparelhamento técnico

relacionados a seguir. Todos os itens - instalações, infraestrutura e recursos materiais, bem

como suporte administrativo - ficarão à disposição do cliente para atendimento ao contrato.

A agência conta, atualmente, com quatro escritórios próprios: Rio de Janeiro (Ipanema e

Centro), São Paulo, Brasília e uma unidade de atendimento nos Estados Unidos (Miami).

Estão interligados por roteadores Cisco em uma rede MPLS, permitindo a troca de dados, voz

e imagens. A FSB conta com ferramenta de voz sobre IP, que permite interligação dos PABX,

e equipamentos de videoconferência da Polycom em todos os escritórios. Isso viabiliza uma

comunicação telefônica direta, centralização e organização das informações e dados em um

único local, além de um equipamento de firewall em cada escritório, com links redundantes

de acesso à intemet. Pode também realizar videoconferências através dos equipamentos

instalados em cada unidade. E possível, inclusive, rcalizar videoconferência com a

participação dos cinco escritórios simultaneamente, o que é de extremo valor em momentos

de crise, com necessidade de apoio nas principais capitais do país.

SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO

A FSB declara que manterá equipe suficiente e plenamente disponível parao atendimento

diário à conta, segundo as necessidades da SECRETAzuA DE SEGURANÇA PúBLICA. Os

profissionais alocados paraa execugão dos produtos e serviços possuem experiência técnica e

qualificação compatível com o exigido na presente licitação.

A equipe se guiará por um modelo de comunicação contemporâneo, inovador, de

articulação entre diferentes atores e de conexão das mensagens entre diferentes fontes e para

os diferentes públicos da SECRETARIA DE SEGURANÇA PúBLICA. Vai informar,

promover, mobilizar e engajar cidadãos do estado de São Paulo por uma vida mais segura e

protegida e, portanto, melhor, com bons dados, com boa informagão e conhecimento, sob um

modelo de inteligência em comunicação e ferramentas precisas de planejamento, estratégia e

inovação.
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No dia a dia do trabalho da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, aFSB aplicará

sua metodologia de atendimento que engloba quatro etapas: diagnóstico (onde está a

Comunicação, quais os pontos fortes e fracos, quais as oportunidades e riscos, que públicos

demanda que canais, como se dá o fluxo da informação); planejamento estratégico (públicos e

canais e ações organizadas no tempo, objetivos gerais e específicos a serem alcançados,

mensagens-chave e pontos de fala, identificação de necessidade de treinamento, desenho da

equipe e ajustes em fluxos de coleta, produção e compartilhamento de conteúdos, resultados a

serem alcançados e quando); implementação/mensuração (desenvolvimento das ações e

acompanhamento de produtos e ações); e monitoramentolavaliação (mensuração de resultados

e impactos, lições aprendidas, novas oportunidades).

A equipe estará permanentemente em contato com os gestores designados pela

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA para atuação imediata e efetiva nas demandas

e defesa de projetos, programas e ações, garantindo rapidez e qualidade na prestação de todos

os serviços que serão demandados pelo órgão licitante na interlocução com diversos públicos

de interesse.

O trabalho será organizado em torno de uma sisteméúica de atendimento que envolverá

reuniões semanais (ou diárias quando for o caso) da equipe da FSB com a equipe do cliente

para o recebimento das demandas, troca ideias, planejamento de linhas estratégicas e ações e,

principalmente, para identif,rcação de riscos e oportunidades. Essas ocasiões também servirão

para as discussões estratégicas de atuação e avaliação do trabalho em andamento, com novas

orientações e ajuste de ações, sempre que necessário. Diretores estratégicos da FSB poderão

participar das reuniões para contribuir e apoiar com soluções de planejamento e estratégia.

Todas as etapas do trabalho são sistematizadas em documentos (textos, apresentações em

Power Point, planilhas) e arquivadas no sistema de gestão de conteúdo e conhecimento da

FSB, a fim de garantir organização, métricas para mensuração de desempenho e uma curva de

aprendizagem crescente e a construção de uma memória do trabalho. A FSB Comunicação

possui um Centro de Documentação (Cedoc), responsável pela organização e gestão de

documentos e informações. Composto por oito profissionais especializados em

documentação, o Centro conta ainda com o sistema de Gestão de Conteúdo e Conhecimento,

ferramenta digital, na qual está arquivadaa memória do capital intelectual e estratégico da

empresa no desenvolvimento do trabalho para o cliente. Essa dinâmica de apoio à gestão da

informação do atendimento pode ser usada, a critério de cada cliente, para registro,

organização e classificação de dados, textos, ações e programas da agência.
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Na prestação dos seus serviços, a FSB cumpre uma série de procedimentos de segurança

técnica e operacional. Essas políticas fazemparte do treinamento inicial que todo colaborador

recebe ao entrar na empresa: trata da segurança no ambiente de trabalho, da confidencialidade

das informações e dos aparatos tecnológicos que garantem a preservação dos dados.

O atendimento será oferecido sempre que necessário, podendo acontecer aos sábados,

domingos e feriados para monitorar riscos e oportunidades e atender a demandas tanto

ordinárias quanto urgentes do cliente.

QUALIF'ICAÇÃO DA EQUIPE DE PROF'ISSIONAIS

A FSB declara que os profissionais a serem alocados paru a execução dos produtos e

serviços objetos deste edital possuem experiência técnica compatível com o objeto da

licitação. A experiência da equipe da FSB no atendimento a diversos órgãos públicos e

privados, como visto anteriormente, é um importante diferencial da empresa.

A FSB atenderá a pasta com uma equipe de comunicação integrada, realizando

planejamento estratégico, assessoria de imprensa, produção de conteúdo, análises e

monitoramentos de mídia, promoção de treinamentos e demais necessidades no âmbito da

comunicagão.

Para o atendimento das demandas da SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, de

acordo com o objeto do edital, a FSB colocará à disposição horas de 12 (doze) profissionais,

conforme exigências descritas nos itens 3.4.I,3.4.2 e 3.4.3 do Anexo III.

De acordo com item 3.4.4 do Anexo III, apresentamos os currículos resumidos e nas

páginas seguintes os documentos comprobatórios.

São Paulo, 14 de Dezem 202r

LTDA.

CNPJ:01. -00

Augusto Martins dos Santos

Administrador

R.G. 34.777.269 SSP/SP

c.P.F. 295.498.978-50
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