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DATA: 25/09/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO/ SAÚDE 
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 25/09/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO/ SAÚDE 
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 23/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO/ SAÚDE 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-debate-orcamento-2021-em-audiencia-
publica-alem-de-metas-fiscais-e-aplicacoes-dos-recursos-da-saude-em-2020/ 
 

Câmara de Paulínia debate Orçamento 2021 em 
audiência pública, além de metas fiscais e 
aplicações dos recursos da saúde em 2020 
Por Redação 

23 de setembro de 2020 

 

 
 

A entrada é aberta ao público, com limite de 25 cadeiras, para evitar a 

propagação da Covid-19; gastos e investimentos do município são temas de 

três audiências públicas na Câmara de Paulínia, promovidas pela Prefeitura 

Na próxima sexta-feira (25/9), a partir das 14h30, a Secretaria Municipal de Finanças de 

Paulínia apresentará proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro 

de 2021. O objetivo é definir o destino dos recursos financeiros municipais no próximo ano, 

com receita estimada em R$ 1,48 bilhão. Antes, às 14h, a pasta apresentará informações 

sobre o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. 

A audiência pública é uma forma de abrir a toda à população o debate sobre o Orçamento, 

como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000).  
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Depois dessa etapa, a Prefeitura tem até 30 de setembro para enviar projeto de lei ao 

Poder Legislativo. A Câmara deverá convocar outra audiência antes de os vereadores 

votarem o texto. 

Haverá transmissão ao vivo no site institucional (www.camarapaulinia.sp.gov.br) e no canal 

da Casa no YouTube (www.youtube.com/CamaraPaulinia). A entrada é aberta ao público, 

no Plenarinho, mas com limite de 25 cadeiras, para evitar a propagação da Covid-19. 

Quem preferir acompanhar virtualmente poderá enviar perguntas e sugestões no e-mail 

institucional gabinete@paulinia.sp.gov.br até dia 28 de setembro. No corpo do texto, o 

interessado deve colocar o nome completo e o CPF. 

 
 

Contas da Saúde 

Já na próxima quarta-feira (30/9), às 14h30, a Secretaria Municipal de Saúde vai expor 

como foram aplicados os recursos da pasta entre maio e agosto, incluindo repasses ao 

Hospital Municipal de Paulínia, à Vigilância e às redes básica e especializada. 

Também haverá transmissão pela internet e limite de 25 pessoas no Plenarinho. É possível 

encaminhar questionamentos pelo e-mail secsaude@paulinia.sp.gov.br, até o prazo de 24 

horas após o evento, com a identificação de nome completo e CPF. 

A secretaria é obrigada a prestar contas ao Poder Legislativo municipal a cada 

quadrimestre, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de acordo com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar 141/2012 (transparência nos serviços 

públicos de saúde). 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Finanças marca audiências públicas sobre metas fiscais e Orçamento 2021 
DATA: 23/09/2020 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE (FACEBOOK)  |  PÁGINA:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4084279411599056&set=a.456671664359867&type=3&theater 
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DATA: 25/09/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: PROJETO DE LEI/ CÂMARA MUNICIPAL/ IMÓVEIS IRREGULARES 
PÁGINA: 16 
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DATA: 18/09/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2591 
 

Disputa pela Câmara: convenções indicam 19,6 
candidatos por vaga 
 

Da Redação 
18/09/2020 18:09:23 
 
 

 
 

92 mulheres devem concorrer à Câmara paulinense 

Dos 30 partidos que disputaram o Legislativo em 2016, 12 não lançaram chapas 

este ano; veja números para prefeito, vereador e coligações 
 
As Eleições 2020 em Paulínia serão disputadas por 18 partidos políticos (veja 
lista completa abaixo) - 12 a menos do que em 2016, quando 30 legendas 
participaram do pleito.  Os futuros candidatos a prefeito, vice-
prefeito e vereador foram escolhidos nas convenções partidárias que 
aconteceram entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro.  
 
Agora, as pré-candidaturas serão submetidas ao crivo da Justiça Eleitoral, que 
tem até o dia 26 de outubro para julgar todos os pedidos de registro de 
candidatos. Com base nos resultados das convenções, o Correio adianta os 
blocos que estarão nas ruas a partir do próximo dia 27, quando a 
campanha política começa oficialmente.   
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Lembrando que, até a Justiça Eleitoral divulgar a lista oficial de candidatos 
aos Poderes Executivo e Legislativo de Paulínia, os números abaixo podem 
sofrer alterações. 
  
Candidatos a prefeito 
Seis partidos lançaram candidatos à Prefeitura de Paulínia. São eles: Du 
Cazellato (PL), vice Sargento Camargo (PSL); Nani Moura (MDB), 
vice Coronel Furtado (PTB); Robert Paiva (REDE), vice Luciana 
Carneiro (REDE); Gustavo Yatecola (PATRIOTA), vice Rose 
Watanabe (PATRIOTA); Edson Thomaz (PT), vice Joel Lopes (PCdoB); 
e Renato Cardoso (PDT), vice José Almeida (PDT).  
 
Coligações 
Apenas três dos seis partidos que vão disputar a prefeitura da cidade coligaram 
com outras legendas. O PL, de Cazellato e Camargo, coligou com o PSL, 
Progressistas, Cidadania, PSB, Solidariedade, Podemos, Avante e PROS. 
O MDB, de Nani e Furtado, coligou com o PTB, PSD, DEM, Republicanos, 
DC e PMB.  O PT, de Edson e Joel, coligou com o PC do B. A partir das 
eleições deste ano, as coligações partidárias para o cargo de vereador foram 
proibidas pela Justiça Eleitoral.  
 
Candidatos a vereador 
Com o fim das coligações para o cargo e 12 partidos (PV, PSDB, PRTB, 
PMN, PROGRESSISTAS, PROS, PRP, PTC, PMB, PPL, PSC, PCO) fora da 
disputa pela Câmara Municipal de Paulínia (CMP) este ano, as convenções 
aprovaram um total de 294 candidatos às 15 vagas legislativas, média de 
19,6 candidatos por vaga.  São 26 candidaturas a menos que em 2016, 
quando 320 pessoas concorreram ao Legislativo da cidade. Dos futuros 
candidatos à CMP, 92 são mulheres.  
 
Pela legislação eleitoral, cada legenda paulinense pode concorrer ao Legislativo 
com até 23 candidatos, respeitando a cota mínima de 30% para candidaturas 
femininas. Dos 18 partidos que vão disputar a CMP este ano, apenas seis 
lançaram chapas completas, ou seja, com 23 
candidatos cada. PDT, PSOL e PC do B são os partidos com os menores 
números de candidatos: 7, 3 e 1, respectivamente.  
 
Vereadores  
Entre os 294 candidatos ao Legislativo Municipal, estão os vereadores Edilsinho 
Rodrigues (Solidariedade), Manoel Filhos da 
Fruta (Solidariedade), Loira (DC), João Mota (DC), Fábia 
Ramalho (Podemos), Xandynho Ferrari (Podemos), Flávio 
Xavier (Podemos), José Soares (Republicanos), Tiguila Paes (Cidadania), Zé 
Coco (PSB), Marcelo Souza (PSB) e Fábio Valadão (PL). Não vão disputar a 
reeleição: Danilo Barros (PL), Marcelo D2 (DC) e Marquinho Fiorella (PSB). 
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Por outro lado, nove ex-vereadores vão tentar novos mandatos este ano 
- CLIQUE AQUI e saiba quem são.  
 
Confira abaixo o resultado das convenções (por data) dos partidos que vão 
disputar as Eleições 2020 em Paulínia, com candidatos a prefeito, vice-prefeito 
e/ou vereador.   
 
5 de setembro 
PATRIOTA 
Candidato a Prefeito: GUSTAVO YATECOLA 
Candidato a Vice-Prefeito: ROSE WATANABE 
Candidatos a vereador: 21 - 14 homens e 7 Mulheres 
 
7 de Setembro 
REPUBLICANOS 
Coligação Majoritária com o MDB 
Candidatos a vereador: 23 - 16 homens e 7 Mulheres 
 
8 de setembro 
REDE 
Candidato a Prefeito: ROBERT PAIVA 
Candidato a Vice-Prefeito: LUCIANA CARNEIRO 
Candidatos a vereador: 23 - 16 homens e 7 Mulheres 
 
9 de setembro 
PSL 
Coligação Majoritária com o PL 
Candidatos a vereador: 23 - 16 homens e 7 Mulheres 
 
PL 
Candidato a Prefeito: DU CAZELLATO (PL) 
Candidato a Vice-Prefeito: SARGENTO CAMARGO (PSL) 
Candidatos a vereador: 22 -  15 homens e 7 Mulheres 
 
PSB 
Coligação Majoritária com o PL 
Candidatos a vereado: 14 - 9 homens e 5 Mulheres 
 
SOLIDARIEDADE 
Coligação Majoritária com o PL 
Candidatos a vereador: 18 -  13 homens e 5 Mulheres 
 
PODEMOS 
Coligação Majoritária com o PL 
Candidatos a vereador: 13 - 9 homens e 4 Mulheres 
 
CIDADANIA 
Coligação Majoritária com o PL 
Candidatos a vereador: 23 - 16 homens e 7 Mulheres  
 
PSOL 
Candidatos a vereador: 3 - 2 homens e 1 mulher 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  11 

 

  

11 de Setembro 
DEM 
Coligação Majoritária com o MDB 
Candidatos a vereador: 11 - 8 homens e 3 Mulheres 
 
MDB 
Candidato a Prefeito: NANI MOURA (MDB) 
Candidato a Vice-Prefeito: CORONEL FURTADO (PTB) 
Candidatos a vereador: 23 - 16 homens e 7 Mulheres 
 
PSD 
Coligação Majoritária com o MDB 
Candidatos a vereador: 18 - 12 homens e 6 Mulheres 
 
PTB 
Coligação Majoritária com o MDB 
Candidatos a vereador: 23 -  15 homens e 8 Mulheres 
 
12 de setembro 
DC 
Coligação Majoritária com o MDB 
Candidatos a vereador: 15 - 11 homens e 4 Mulheres 
 
PDT 
Candidato a Prefeito: RENATO CARDOSO 
Candidato a Vice-Prefeito: JOSÉ ALMEIDA 
Candidatos a vereador: 7  - 5 homens e 2 Mulheres 
 
Dia 13 de setembro 
PT 
Candidato a Prefeito: EDSON THOMAZ 
Candidato a Vice-Prefeito: JOEL LOPES (PC do B) 
Candidatos a vereador: 13  - 8 homens e 5 Mulheres 
 
PC do B 
Coligação Majoritária com o PT 

Candidatos a vereador: 1 homem 
 

 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Notícias sobre registros de candidatos a vereadores, por partido 
DATAS: 23 e 24/09/2020 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE (FACEBOOK)  |  PÁGINA:  
https://www.facebook.com/correio.paulinense 
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DATA:  
24/09/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO:  
ELEIÇÕES 2020 
PÁGINA: 5  
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DATA: 24/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/maioria-do-eleitorado-paulinense-e-formada-por-mulheres/ 
 

Maioria do eleitorado paulinense é formada por mulheres 
Por  Redação 

24 de setembro de 2020 

Estatísticas do eleitorado como faixa etária e grau de instrução podem ser 

acessadas no site do TRE-SP 

O eleitorado de Paulínia conta com 79.885 eleitores aptos a participar das eleições 
municipais no dia 15 de novembro. Os dados, que podem ser encontrados no site 
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), também apontam que a maioria do 
eleitorado paulista é composta por mulheres, 51,96%, e que a faixa etária com 
mais eleitores, 26,19%, é a entre 45 e 59 anos, seguida pelos votantes entre 35 
e 44 anos (22,90%). 

Os eleitores com mais de 60 anos e menos de 70 somam 8.335, 10,43% do total. 
Com voto facultativo, estão os jovens eleitores, na faixa etária entre 16 e 17 anos 
que somam 430, os com mais de 70 anos, que totalizam 3.706, e os que se 
declararam analfabetos, 1.176. 
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Com a ampliação do horário de votação, que começará mais cedo, às 7 horas, os 
maiores de 60 anos terão, até as 10 horas, horário preferencial para votar. Trata-
se de mais uma ação da Justiça Eleitoral visando à segurança de todos. 

Os demais eleitores também poderão votar nesse período, mas, se possível, 
devem deixar para comparecer a partir das 10h, em respeito à preferência. 
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DATA:  
25/09/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
ELEIÇÕES  
2020  
PÁGINA:  
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Cinco dos seis candidatos a prefeito de Paulínia já solicitaram registro 
DATA: 25/09/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/cinco-dos-seis-candidatos-a-prefeito-de-paulinia-ja-solicitaram-registro-no-tre/ 
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DATA: 25/09/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
PÁGINA: 2, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 22/09/2020 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/mulher-de-paulinia-morre-por-covid-19-ela-e-a-79a-vitima-
da-doenca/ 

 
Mulher de Paulínia morre por Covid-19; ela é a 79ª vítima 
da doença 
Por Redação 

22 de setembro de 2020 

 

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus informa nesta terça-feira, 22, a 

morte de uma mulher por Covid-19 em Paulínia. O Departamento de Vigilância em Saúde 

somente teve acesso à informação desse óbito nesta segunda-feira, 21 de setembro. A 

Administração Municipal se solidariza com todos os familiares e amigos. 

A 79ª vítima trata-se de paciente do sexo feminino, de 87 anos, com antecedente de 

doença cardiovascular. Iniciou os sintomas respiratórios em 10 de junho, sendo internada 

no Hospital Municipal de Paulínia (HMP) dia 21 de junho e transferida para hospital do 

município de Mogi Guaçu, após seis dias. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a 

Covid-19 pelo exame de SWAB, com resultado positivo. Ela faleceu no dia 17 de julho. 

A Prefeitura de Paulínia informa que é essencial que todos sigam as orientações do Comitê 

de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus e reforça a necessidade do isolamento 

domiciliar, saindo somente para necessidades extremas, nunca deixando de usar máscara e 

higienizando as mãos sempre que possível. 
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DATA: 23/09/2020  |  VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO  |  PÁGINA: 8 
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DATA: 22/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-nao-vai-retomar-aulas-presenciais-em-outubro/ 
 

Paulínia não vai retomar aulas presenciais em 
outubro 
Por Redação 

22 de setembro de 2020 

 
 

 
 
 

A Prefeitura de Paulínia anunciou hoje (22) que desistiu da volta às aulas presenciais na 

Rede Municipal de Educação, no mês de outubro. A decisão foi tomada após consulta ao 

Comitê de Enfrentamento e Prevenção do Coronavírus (CPEC) em conjunto com o Comitê 

Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus Específico para a Educação (CPECEE) e 

Conselho Municipal de Educação (CME). 

Em nota, a Prefeitura informa que se pautou em critérios técnicos e científicos, com a 

finalidade principal de proteger as crianças, os trabalhadores e a comunidade, o que se 

constitui em obrigação e compromisso da atual Administração Municipal. A prefeitura não 

informou uma nova data para a retomada das aulas ou se elas voltarão neste ano. Desde 

19 de março as escolas municipais estão vazias. 
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A rede municipal tem cerca de 20 mil estudantes em 18 escolas (12 fundamental I, 4 

fundamental II e 2 profissionalizante), 17 EMEIs e 50 creches, sendo 25 municipais e 25 

conveniadas via Programa de Educação Básica (PROEB). Durante o isolamento social de 

prevenção da covid-19, os alunos têm acompanhado atividades escolares 

virtuais preparadas pela Secretaria Municipal da Educação. 

CPECEE – O Comitê é composto por representantes das secretarias Municipais de 

Educação, Saúde, Obras e Serviços Públicos, Assistência Social e Cidadania, Recursos 

Humanos, Administração e Transportes, além dos Conselhos Municipais de Educação e 

Alimentação, pais, alunos e servidores da área. 

 
 
 
 
 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 
DATA: 24/09/2020 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR/ COLUNA “XEQUE-MATE”  |  PÁGINA: A6 
 

 
 
Paulínia decide não retomar aulas presenciais em outubro 
DATA: 22/09/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1546471,Paulinia+decide+nao+reto
mar+aulas+presenciais+em+outubro.aspx 
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DATA: 22/09/2020  
VEÍCULO: G1  
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/09/22/apesar-de-aval-do-estado-
paulinia-descarta-retomada-de-aulas-e-atividades-presenciais-em-outubro.ghtml 
 

 

Apesar de aval do Estado, Paulínia descarta retomada 
de aulas e atividades presenciais em outubro 
Prefeitura divulgou comunicado na tarde desta terça-feira (22) e afirma que decisão foi 
tomada em conjunto por comitês contra a Covid-19 e Conselho Municipal de Educação. 
 

Por G1 Campinas e Região 

22/09/2020 18h51  Atualizado há 2 dias 
 

 
Prédio da Prefeitura de Paulínia — Foto: Divulgação / Prefeitura de Paulínia 

Paulínia (SP) confirmou nesta terça-feira (22) que está descartada a possibilidade de retomar 
as aulas ou atividades presenciais em escolas municipais, estaduais ou particulares a partir do 
mês de outubro. 
Embora a previsão do Estado seja de liberar o retorno a partir do dia 7 para toda rede de 
ensino, da educação infantil ao ensino superior nas redes públicas e privadas, os prefeitos têm 
autonomia para adotar medidas mais restritivas e, com isso, podem ou não permitir a volta 
presencial. 
Em nota, a administração diz que a decisão foi tomada em conjunto pelos comitês voltados à 
prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus e Conselho Municipal de Educação, com 
base em critérios técnicos com objetivo de garantir proteção aos alunos e funcionários e 
comunidade. 
 
Rede estadual 
Especificamente para rede estadual, que tem cerca de 5 mil escolas, o governo João Doria 
(PSDB) anunciou na semana passada que apenas alunos do ensino médio e de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) devem retornar em 7 de outubro; enquanto a volta dos estudantes do 
ensino fundamental da rede estadual só deve ser em 3 de novembro. As demais redes podem 
definir quais séries vão priorizar. 
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DATA: 20/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/pandemia-perde-forca-mas-nao-se-pode-fingir-que-acabou-
alerta-oms/ 
 

 

Pandemia perde força, mas não se pode fingir que 
acabou, alerta OMS 
Por Redação 

20 de setembro de 2020 

 

 
 

Importante: nunca deixando de usar máscara, higiene as mãos sempre que possível, saia 

somente para necessidades extremas e não deixe de praticar o distanciamento social  

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, Paulínia tem 3.338 paulinenses 

infectados pela COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus desde o início do surto, 

em março. O Município registrou de 13 a 19 de setembro um acréscimo de 64 novos casos 

oficialmente registrados da infecção, 4 casos a menos do que a semana anterior. 

Paulínia também anotou 3.105 pessoas recuperadas da COVID-19, sendo que 135 por alta 

hospitalar. Mas o número de recuperados esta semana teve uma desaceleração: foram 26 

de 13 a 19 de setembro contra 87 de 6 a 12. Mesmo com a alta, os números indicam a 

confirmação de que a pandemia está em fase de leve regressão em Paulínia. 

Em relação ao número de mortos, a secretaria informou que foram mais 1 morte nas 

últimas 24 horas. O total de vítimas até aqui é de 78.  
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A taxa de letalidade é de 2,33% no município. Esta semana foram 6 vítimas fatais, sendo 

todos homens. A idade era de 70 a 83 anos. Todos apresentavam dois tipos de 

comorbidades, sendo que 5 tinham diabete mellitus e 3 doença cardiovascular. 

Desde que os primeiros casos de contaminação pelo coronavírus detectados em Paulínia, a 

Secretaria de Saúde adotou uma série de medidas para resguardar a população e 

principalmente os profissionais da área de saúde. Entre elas, aquisição de equipamentos de 

proteção individual, isolamento, quarentena, testagem, além do reforço na limpeza, 

desinfecção de ruas e pontos de ônibus. 

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus informa que é essencial que todos 

sigam as orientações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus e reforça a 

necessidade do distanciamento social, saindo somente para necessidades extremas, nunca 

deixando de usar máscara e higienizando as mãos sempre que possível. 

Tal estabilidade com tendência de regressão foi confirmado pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) no início da semana, que alerta: “Não se pode fingir que acabou”. 
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DATA: 25/09/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  26 

 

 

DATA: 20/09/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ REGIÃO 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 23/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/inscricoes-on-line-para-vestibulinho-do-cemep-e-etep-
prazo-termina-dia-31-de-outubro/ 
 
 

 

Inscrições on-line para Vestibulinho do CEMEP e 
ETEP; prazo termina dia 31 de outubro 
Por Redação 

23 de setembro de 2020 

 

 
 
Centro Municipal de Ensino profissionalizante Osmar Passarelli Silveira – CEMEP 
 

A Escola Técnica de Paulínia (Etep) e o Centro Municipal de Ensino profissionalizante Osmar 

Passarelli Silveira (CEMEP) estão com inscrições abertas para o Vestibulinho 2020, para 

ingresso dos alunos em 2021 nas escolas técnicas profissionalizantes do município. 

As inscrições terminam às 24 horas do dia 31 de outubro de 2020. Os interessados em 

participarem do Processo Seletivo devem acessar o site www.paulinia.sp.gov.br e efetuar a 

inscrição on-line. Devido à pandemia decorrente da COVID-19, não serão aplicadas provas 

presenciais e o critério adotado será o da análise do Histórico Escolar. 

Neste ano serão destinadas 196 vagas, sendo 83 vagas para Ensino Médio concomitante 

com Técnico em Informática Integral no CEMEP, 63 vagas do Ensino Médio concomitante 

com Técnico em Química Integral e 50 vagas para Técnico em Química Subsequente – 

período noturno. 
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O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 9° Ano do Ensino Fundamental em 

2020. Não serão aceitos inscrições de candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental 

em anos anteriores à 2020. 

O processo seletivo irá avaliar os candidatos por meio de análise do Histórico Escolar 

constando as notas do segundo ano do Ensino Médio; do Histórico Escolar Parcial 

constando as notas do segundo ano do Ensino Médio para os candidatos que irão concluir o 

Ensino Médio em 2020 e do Boletim Escolar Digital contendo as notas do segundo ano do 

Ensino Médio. 

Classificação 

A 1ª chamada será publicada dia 15 de dezembro, às 14h, no mural da escola, no site 

oficial da escola ou www.paulinia.sp.gov.br. Já a 2ª chamada (caso haja desistência) será 

realizada dia 28 de janeiro de 2021, às 14h e a 3ª chamada (caso haja desistência) no dia 

02/02, às 14h. 

Edital completo: http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1541.pdf 
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DATA: 24/09/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/24/ciee-lanca-programa-para-capacitar-
estudantes-do-ensino-medio/ 
 

[Oportunidade] 

CIEE lança programa para capacitar estudantes 
do Ensino Médio 
Estágio terá carga horária diária de seis horas; iniciativa auxiliará jovens vulneráveis 
que sofrem efeitos da crise econômica causada pela pandemia 

24 set 2020 – 18h34 

 
Expectativa da instituição é de que sejam realizados 500 contratos mensais no programa (Foto: Agência Brasil) 

OCentro de Integração Empresa-Escola (CIEE) lançou nesta quinta-feira (24) um programa 
voltado para a capacitação e oferta de estágio para estudantes do Ensino Médio. Levantamento 
realizado no banco de cadastro do CIEE, aponta a existência de cerca de 524 mil jovens no Ensino 
Médio e técnico elegíveis para o programa. De acordo com a instituição, a expectativa é que sejam 
realizados 500 contratos mensais no programa, batizado de Jovem Talento CIEE. 

“A iniciativa representa a oferta direta de mais oportunidades para os jovens – faixa etária mais 
afetada pelo desemprego – e também combate a evasão escolar, já que para participar do programa 
será necessário estar matriculado em uma instituição de ensino”, informou o CIEE. 

O programa é válido para os estados da Região Norte, Nordeste (exceto Pernambuco), Centro-
Oeste e São Paulo. As empresas interessadas em ofertar vagas nesta modalidade podem fazer contato 
diretamente com um consultor do CIEE nestes locais. 
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O estágio dos estudantes terá carga horária diária de seis horas, das quais uma será reservada para 
capacitação à distância (EAD) na própria empresa. 

O CIEE informou que os cursos online serão divididos em Administração, Comércio e Varejo, 
Contabilidade e Finanças e Tecnologia, que poderão ser personalizadas de acordo com a necessidade 
das empresas parceiras. Todas contam com carga horária de 480 horas e visam desenvolver 
habilidades técnicas, comportamentais e valores humanos. 

“A evolução de cada estagiário será acompanhada por um gestor da empresa, e um tutor do CIEE 
estará disponível para auxiliar com dúvidas. Por sua vez, o estagiário também terá a possibilidade de 
avaliar o conteúdo dos cursos e de sua experiência na empresa”, disse o CIEE. 

As empresas podem tirar dúvidas a respeito de vagas e como aderir ao programa por meio do 
número 3003-2433, ligação local, sem necessidade do DDD. 

Segundo o diretor presidente do CIEE, Humberto Casagrande, a iniciativa auxiliará jovens 
vulneráveis, grupo que tem sofrido de maneira severa os efeitos da crise econômica provocada pela 
pandemia do novo coronavírus, causador da doença respiratória Covid-19. 

“Capacitação e oportunidades no mundo do trabalho são fatores que assombram há muitos anos os 
jovens brasileiros. Essa iniciativa é uma maneira de minimizar números de desalentados no nosso 
país, e, não só isso, será possível também combater a evasão escolar”, falou. 
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DATA:  
25/09/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
EMPREGO 
PÁGINA:  
10
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DATA: 22/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: RECURSOS HÍDRICOS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-e-cidades-da-regiao-situacao-hidrica-durante-a-
estiagem-gera-atencao/ 
 
 

Paulínia e cidades da Região: situação hídrica 
durante a estiagem gera atenção 
Por Redação 

22 de setembro de 2020 

 

 
Rio Jaguari na divisa entre as cidades de Paulínia e Cosmópolis 

 

O Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de 3 milhões nas Bacias PCJ, além 

de 9 milhões de pessoas na capital, está com seu volume de armazenamento em 44,1%, 

em estado de atenção, enquanto as chuvas seguem escassas no mês de setembro, com 

temperaturas altas, o que aumento a pressão sobre consumo de água. 

“A perspectiva para os próximos meses indica que a partir do final de outubro tenhamos 

um índice de chuva bastante próximo da média histórica. Para a próxima semana devemos 

ter precipitações, mas nada significativa, nada acima de 5 mm por dia. Temos 

temperaturas máximas muito elevadas batendo recorde. Em Campinas tivemos o recorde 

de 35 graus de temperatura neste inverno”, esclareceu o coordenador de projetos do 

Consórcio PCJ, José Cezar Saad. 
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O secretário executivo do Consórcio PCJ, Francisco Lahóz, indicou medidas que podem 

amenizar os impactos da estiagem nesse período. “É importante investir em mecanismos 

como cisternas, bacias de retenção e piscinões ecológicos para que se consiga recarregar o 

lençol freático e auxiliar na disponibilidade hídrica da região”, atentou. 

DAEE apresenta situação das barragens de Amparo e 
Pedreira 

A gerente socioambiental do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São 

Paulo (DAEE), Ligia Oliveira, durante reunião plenária do Consórcio PCJ, dia 17, esclareceu 

sobre a situação dos reservatórios de Amparo e Pedreira. Segundo ela, a barragem em 

Pedreira deve ficar pronta em dezembro de 2021 e a de Duas Pontes, em Amparo, em 

novembro de 2022. 

Ligia atentou para o investimento que está sendo feito nas Bacias PCJ e que apesar de 

alguns entraves burocráticos as obras em Amparo seguem conforme o planejado. 

“Precisamos organizar uma nova comitiva das lideranças do PCJ para outra visita às obras. 

São 740 milhões de investimento nas duas obras da Bacia PCJ. A Barragem Duas Pontes foi 

iniciada há dois meses e já está com 10% de avanço físico”, comentou. 

Ela também lembrou que serão investidos pelo DAEE R$ 154 milhões de reais para 

adequações de sistemas de afastamento e tratamento terciário nos municípios de Amparo e 

Monte Alegre do Sul, garantindo recuperação da qualidade da água no rio Camanducaia. 

 

 
Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) corta o rio Atibaia, em Paulínia 

 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  35 

 

  

DATA: 21/09/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: GASTOS PÚBLICOS/ LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/21/tce-aponta-que-95-dos-municipios-estao-
com-contas-em-situacao-de-risco/ 

 

[Finanças] 
TCE aponta que 95% dos municípios estão 
com contas em situação de risco 
De 644 cidades, 570 apresentaram indícios de irregularidade na gestão 
orçamentária e foram notificadas com base na Lei de Responsabilidade Fiscal 

21 set 2020 – 17h54 

 
Lista completa com os nomes dos municípios e dos gestores está disponível para consulta pública 

(Foto: Divulgação) 

Dos 644 municípios paulistas fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), 
exceto a Capital, um percentual de 95% das administrações – um total de 618 –, se encontram em 
situação de comprometimento das gestões fiscal e orçamentária. 

Os dados integram levantamento feito pela Corte de Contas paulista como parte do previsto na Lei 
de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00) e são relativos ao 3º bimestre do exercício 
de 2020, abrangendo os meses de maio e junho. 

Os alertas foram veiculados na forma do Comunicado GP nº 33/2020, publicado na edição do 
último dia 17 do Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado. A relação completa com os 
nomes dos municípios e dos gestores está disponível para consulta pública e download no portal do 
TCE por meio do infosite ‘Visor’, acessível por meio do link www.tce.sp.gov.br/visor. 



   RESUMO DA SEMANA  |  36 

 

  

Das administrações alertadas pelo TCE, 412 tiveram como causa a queda de arrecadação e estão 
em patamares inferiores ao planejado para o período, sendo enquadrados no inciso I da LRF. Outros 
570 apresentaram indícios de irregularidade na gestão orçamentária e foram notificados com base no 
inciso V da legislação. 

Dos 644 municípios jurisdicionados, pertinentes ao acompanhamento fiscal previsto na LRF, 
constatou-se que apenas 12 municípios (1,86%) estão regulares em suas contas e não receberam 
qualquer tipo de alerta. 

 Clique aqui para acessar os dados 

Da totalidade, oito Prefeituras descumpriram as instruções vigentes e deixaram de enviar os dados 
contábeis do 3º bimestre de 2020, impedindo, assim, a devida análise dos dados de receita e despesa. 
Sete entidades da administração municipal indireta não entregaram os balancetes. 

Todos os Prefeitos cujas cidades se enquadram nessas situações – de receita insuficiente para o 
cumprimento das metas de resultado primário e/ou com indícios de irregularidades orçamentárias – 
foram notificados para que adotem, dentro do possível, providências cabíveis para restabelecer o 
reequilibro financeiro. 

Calamidade 

Devido à situação de calamidade decorrente da Covid-19, as obrigações e as providências 
previstas na LRF para o restabelecimento das receitas e das despesas, e das ações necessárias à 
recondução de limites para gastos de pessoal, estão suspensas em virtude da legislação federal 
editada para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. 

Nos casos em que houver descumprimento das instruções, a situação poderá ensejar aplicação de 
multa, a critério do Relator, quando do processo de prestação das contas anuais. 
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DATA: 19/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRÂNSITO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/terca-feira-e-o-dia-com-mais-acidentes-de-carro-em-
paulinia/ 
 
 

Terça-feira é o dia com mais acidentes de carro em 
Paulínia 
Por Redação 

19 de setembro de 2020 

 

 
 

Vai dirigir em Paulínia, cuidado redobrado nas terças-feiras? Pesquisas indicam que este é o 

dia em que mais acontece batida de carro na cidade. 

Dados do Infosiga SP, programa da Secretaria de Governo e coordenado pelo Detran 

mostram que foram registradas 235 colisões em Paulínia no período de janeiro a agosto de 

2020. 

Desse total, 6,38% ocorreram na terça-feira, ou seja, 15 colisões. O final da tarde e o 

começo da noite, das 17h às 19h foram apontados como o de maior incidência de batidas, 

com 26,80% dos casos, ou seja, 63 ocorrências. 

Um dado curioso, segundo ele, é que a maioria dos acidentes ocorre quando o motorista 

está mais relaxado e perto de casa. 
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Em segundo lugar no ranking de dias com mais colisões aparece as manhãs de sexta-feira, 

com 14, ou seja, 5,95%, dos casos verificados no município. 

 
 
 

Os demais dias da semana apresentam poucas diferenças entre si – nas noites de quinta e 

sexta-feira ocorrem 11,06% das batidas, seguida pelas noites de segunda, e manhãs de 

quinta e domingo e as noites de sexta com 20,42% e as manhãs de terça-feira e as tardes 

das quartas (9,36%). 

Os porcentuais caem nos fins de semana: sábado não registrou nem acidente nesse 

período, enquanto que a sexta-feira detém 16,59% das batidas de carro: 14 acidentes de 

manhã, 13 à noite e 12 à tarde. 
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O horário foi outro ponto analisado pelo relatório. Em Paulínia, à noite, ocorreram 49 

colisões ou 20,85% dos registros, enquanto o período da manhã e tarde ficaram com 

16,17% das colisões ou 38 ocorrências para cada período. 

 
 

 
 
 

Perfil 

Entre os motoristas da cidade de Paulínia, os que mais se acidentaram foram os homens 

(88,89%), com faixa etária entre 27 e 36 anos (30,06%). Na sequência, aparecem os 

condutores entre 37 e 46 anos (25,36%). Os maiores de 68 anos aparecem com 3,62% 

dos casos. 
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Vítimas fatais 

Paulínia registra 9 mortes de janeiro a agosto de 2020, contra 2 no mesmo período do ano 

passado. Deste total 4 vítimas envolveu automóvel, 3 auto lesão, 1 motocicleta e 1 

caminhão. O mês de agosto foram 3 mortes, seguindo por fevereiro com 2 óbitos e os 

demais meses tiveram 1 óbito cada. Os meses de junho e julho não teve nenhum registro. 

Seis acidentes com vítimas fatais aconteceram em vias públicas e dois em rodovias. 
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DATA:  
25/09/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
ESPORTES 
PÁGINA:  
5, COM 
CHAMADA 
NA CAPA 
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DATA: 24/09/2020  |  VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: EMPRESA  |  PÁGINA: A10 
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DATA: 25/09/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: DECISÃO JUDICIAL  
PÁGINA: 19, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 23/09/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: POLÍTICA  
PÁGINA: A6 

 

 

 

 

 

 
 


