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DATA: 14/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÕES VIRTUAIS/ AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2533 

 
POLÍTICA 

Plenário virtual: Câmara retoma sessões ordinárias sem público 
Da Redação 
14/05/2020 16:05:57 

 

 

Retorno acontece terça-feira (19), a partir das 18h30 

Seguindo recomendações do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao 

Coronavírus, atendimento presencial continua suspenso 
 

Suspensas desde 25 de março por conta da pandemia do novo coronavírus, as sessões ordinárias 
quinzenais da Câmara Municipal de Paulínia (CMP) serão retomadas a partir da próxima terça-
feira (19) de forma remota, ou seja, pela internet. Até então, apenas sessões extraordinárias 
virtuais estavam sendo realizadas.  

Entretanto, seguindo as recomendações do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao 
Coronavírus, o atendimento ao público continua suspenso para evitar a propagação da doença no 
município. “As atividades administrativas que precisam ser desempenhadas de modo presencial 
ocorrem das 12h às 17h, e os demais servidores cumprem expediente em regime de 
teletrabalho”, informou a assessoria de imprensa legislativa.  
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As sessões virtuais serão transmitidas ao vivo, a partir das 18h30, pelos canais oficiais da Câmara 
de Paulínia:  WebTV, Facebook e YouTube.  

 

LDO 

No dia 21 deste mês, a partir das 14h, também por videoconferência, a Câmara vai 
realizar audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2021, preparatória 
para a  Lei Orçamentaria Anual (LOA) do próximo ano, mais conhecida como orçamento municipal. 
A LDO define metas e prioridades para os gastos públicos anuais do município. 

A assessoria de imprensa do Legislativo informa que a população pode participar, enviando 
perguntas e sugestões para o e-mail imprensa@camarapaulinia.sp.gov.br, até às 12h do dia da 
audiência. “No corpo do texto, o interessado deve colocar o nome completo e o RG. Outra opção é 
escrever comentários nas redes sociais (da Câmara), durante a audiência”, explicou a assessoria.  

 

Foto: Divulgação/CMP 
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DATA: 15/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÕES VIRTUAIS/ AUDIÊNCIA PÚBLICA  
PÁGINA: 10 
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DATA: 11/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÕES VIRTUAIS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/11/camara-municipal-retoma-sessoes-
ordinarias-a-partir-do-proximo-dia-19/ 
 

[Online] 
Câmara Municipal retoma sessões ordinárias a 
partir do próximo dia 19 
Reuniões e deliberações de projetos de lei vão ocorrer por meio de videoconferência; 
votações serão transmitidas em tempo real no site do Legislativo 

11 mai 2020 – 14h50 

 
Primeira sessão virtual da Câmara de Paulínia, ocorrida no último dia 3 de abril (Foto: Divulgação) 

A Câmara Municipal de Paulínia irá retomar as sessões ordinárias quinzenais a partir do próximo 
dia 19. As reuniões e deliberações dos projetos de lei, a exemplo das últimas extraordinárias 
realizadas até aqui, vão ocorrer por meio de videoconferência, sem a presença de público e de todos 
os vereadores no Prédio “Ulissys Guimarães”, por causa da pandemia da Covid-19, doença 
respiratória provocada pelo novo coronavírus. 

O ato da Mesa Diretora que dispõe sobre a volta das sessões ordinárias foi publicado 
no Semanário Oficial de Paulínia, na edição extra da última sexta-feira (8). “As Sessões Ordinárias 
da Câmara Municipal de Paulínia, a partir de 11 de maio de 2020, serão realizadas, em caráter 
excepcional, por videoconferência, para fins de prevenção a infecção e a propagação da Covid-19”, 
determinou. 
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O público terá acesso às sessões e votações através da transmissão online pelo site oficial da 
Câmara Municipal de Paulínia (www.camarapaulinia.sp.gov.br) e de suas redes sociais. Sessões 
extraordinárias poderão ser convocadas por meios eletrônicos de comunicação com os vereadores e 
realizadas também por videoconferência. 

Os prazos de que trata o Regimento Interno, que estavam anteriormente suspensos, foram 
retomados a partir desta segunda-feira (11), assim como os certames que ocorrem no Legislativo. A 
Mesa Diretora da Câmara manteve a suspensão de realização de sessões solenes, eventos de 
liderança partidária e de frentes parlamentares, visitação institucional e outros. 

As sessões ordinárias estavam suspensas na Câmara de Paulínia desde o dia 25 de março. A última 
presencial, mas já sem a participação de público no auditório por causa da Covid-19, ocorreu no dia 
24 de março, quando, entre outras deliberações, foi retirado de pauta o projeto que reajustaria 
vencimentos dos funcionários públicos. Desde então eram feitas sessões extraordinárias de forma 
virtual. 

A primeira sessão por vídeo conferência da história da Câmara de Paulínia ocorreu no dia 3 de 
abril. Em duas extraordinárias, vereadores aprovaram a concessão de cestas básicas a famílias de 
baixa renda durante o estado de calamidade pública em razão da Covid-19 e a autorização para o 
prefeito manter, também nesse período de crise sanitária e econômica, contratos de empresas 
terceirizadas na tentativa de preservar empregos na cidade. 

Expediente 

O Ato da Mesa ainda determina que as atividades administrativas realizadas necessariamente de 
modo presencial seguem ocorrendo no período das 12h às 17h, em regime de revezamento. O demais 
servidores continuam cumprindo horário normal de expediente (das 8h às 17h), em regime de 
teletrabalho (em casa). 

Durante o expediente presencial dos servidores no Legislativo estão proibidos o acesso e o 
atendimento ao público no Prédio “Ulissys Guimarães” e há álcool em gel para os funcionários. 
Conforme a Casa de Leis, o decreto municipal do prefeito Du Cazellato (PSDB) que, desde o dia 6, 
obriga o uso de máscara em repartições públicas pertencentes ao Município de Paulínia não vale para 
ela. “A Câmara precisa editar ato próprio, que está em estudo”, esclareceu. 
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DATA: 13/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÕES VIRTUAIS 
PÁGINA: A6 
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DATA:  
15/05/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
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DATA: 11/05/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-reune-perguntas-e-respostas-tire-suas-
duvidas-sobre-o-novo-coronavirus/ 
 
 

Câmara de Paulínia reúne perguntas e respostas: 
tire suas dúvidas sobre o novo coronavírus 
Por Redação 

11 de maio de 2020 

 

 
Secretaria de Saúde de Paulínia orienta como se proteger e o que fazer em casos de 

suspeita da doença 

Após uma reunião entre vereadores de Paulínia e o secretário de Saúde do Município, Fábio 

Luiz Alves, a Secretaria de Saúde divulgou novas informações sobre as medidas no 

combate ao coronavírus. 

A doença provocada pelo novo coronavírus é denominada oficialmente como Covid-19, 

sigla em inglês para “coronavirus disease 2019” (doença por coronavírus 2019, em 

tradução livre). 

O encontro ocorreu em 17 de abril e, mesmo durando quase três horas, terminou sem 

tempo de atender todos os questionamentos de cidadãos que acompanharam a 

transmissão ao vivo. 
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A pasta começou agora a responder as perguntas enviadas. Todo o material está em 

uma nova página da Câmara Municipal sobre o Covid-19. É possível consultar as 

questões por tema: quarentena, tratamento e ações desenvolvidas, por exemplo. 

O site apresenta também boletins da Prefeitura, do Governo de São Paulo e do Ministério 

da Saúde, com o objetivo de estimular os paulinenses a se informarem com base em dados 

oficiais. 

Foram publicados ainda recentes decretos envolvendo o coronavírus, como os que 

determinam quarentena e uso de máscaras em ambientes coletivos. 

Saiba mais sobre o coronavírus, veja como se proteger e quais procedimentos adotar 

diante de casos suspeitos. 

Acesse a página Coronavírus – Perguntas e Respostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  12 

 

 

DATA: 09/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 5  
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DATA: 14/05/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ISOLAMENTO SOCIAL 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-prorroga-por-mais-15-dias-o-isolamento-social/ 
 
 

Paulínia prorroga por mais 15 dias o isolamento 
social   
Por Redação 

14 de maio de 2020 

 
 

 

Quarentena é prorrogada no município até o dia 25 de maio; as aulas da rede 
municipal seguem suspensas 

As medidas de isolamento social foram prorrogadas na cidade de Paulínia até o dia 25 

de maio, para evitar a contaminação pelo novo coronavírus (covid-19) no município, com 

base no decreto 7.811/2020, publicado (11/5) no Semanário Oficial do município com a 

prorrogação das medidas para reduzir a movimentação e aglomeração de pessoas na 

cidade. 

A decisão do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus se dá para evitar o 

colapso na saúde, seguindo as recomendações do Decreto Estadual sobre as atividades 

essenciais que são e estão permitidas. 

O Município registrou um aumento de mais de quatrocentos por cento no número de 

casos em abril, saltando de 4 para 21 casos confirmados do dia 1° a 30 de abril. 
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Ao mesmo tempo, o isolamento social caiu e vem registrando índices abaixo dos 50%, 

que é o mínimo recomendado pela medicina para controlar a doença. Medidas mais 

restritivas não estão descartadas. 

Estão proibidas ainda as visitas a pacientes diagnosticados com a covid-19, internados 

em rede pública ou privada. 

Aulas 
As aulas continuam 
suspensas, sem prejuízo 
do calendário 
recomendado pelo 
Ministério da Educação, 
nas escolas das redes 
pública e privada de 
ensino e nas 
universidades. 
 

 
 
Eventos 
Permanecem proibidos 
eventos de qualquer 
atividade com presença 
de público, mesmo que  
tenham sido autorizados anteriormente. Aí estão incluídos os eventos esportivos, 
shows, encontros em salões de festas e em casas de festas, visitas ao Parque Zeca 
Malavazzi e Poliesportivo do Monte Alegre. Também devem permanecer fechados e 
cinema e teatros. 
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Servidores 

O expediente dos órgãos municipais permanecem das 12h (meio dia) às 17h (cinco horas 

da tarde), e o atendimento ao público se dará apenas por meio de agendamento prévio. 

Cada secretário poderá definir horários alternativos para os casos de serviços externos 

que envolvam ou não o atendimento ao público 

Transportes 

O Comitê de Gestão de Crise, por meio da Secretaria de Transportes regulamentou os 

horários dos ônibus, a fim de evitar a restrição de acesso à circulação de transporte 

coletivo urbano e intermunicipal de passageiros ao transporte público e consequentes 

aglomerações. 

 
Atividades econômicas 
 
A retomada total das atividades econômicas será norteada pelo Plano São Paulo, que 

vem sendo construído em diálogo permanente com o setor econômico. O Estado já 

recebeu e analisou contribuições de mais de 150 entidades e 250 empresas, que 

apresentaram mais de 3 mil diretrizes e propostas. As medidas vão priorizar os setores 

de acordo com a vulnerabilidade econômica e empregatícia. As áreas de Transportes e 

Educação receberão faseamento diferenciado. 
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DATA: 15/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 15/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 10/05/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/entenda-o-boletim-epidemiologico-da-secretaria-de-saude-
sobre-o-coronavirus/ 

 

Entenda o Boletim Epidemiológico da Secretaria de 
Saúde sobre o coronavírus 
Por Redação 

10 de maio de 2020 

 

 
 

Para o entendimento da população, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao 

Coronavírus  (CPEC) de Paulínia esclarece os dados publicados diariamente no Boletim 

Epidemiológico sobre a Covid-19. 

CASOS CONFIRMADOS: É a somatória de todos os munícipes que desde o começo da 

pandemia foram infectados pelo coronavírus e incluí números de: curados, em tratamento 

e óbito. Este dado é cumulativo. 

CASOS SUSPEITOS: São pessoas que estão com sintomas, sendo monitoradas pela 

Secretaria Municipal de Saúde e que aguardam pelo resultado de seus exames. 

CASOS DESCARTADOS: São pessoas que tiveram os sintomas, fizeram os exames e o 

resultado foi negativo para a Covid-19. 
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PESSOAS RECUPERADOS: São pessoas que tiveram coronavírus e foram curadas. Seja 

por tratamento hospitalar ou por meio de isolamento social, sempre com acompanhamento 

da Secretaria Municipal de Saúde. Esse número também se encontra dentro de “Casos 

Confirmados”. 

OCUPAÇÃO HOSPITALAR: São pacientes que apresentam sintomas e estão sendo 

assistidos no Hospital Municipal de Paulínia. Esse número pode ter casos suspeitos, que 

aguardam os resultados dos seus exames, e também os casos já confirmados. 
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DATA: 13/05/2020  
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ RMC 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/cidades-da-rmc-vao-trocar-pacientes-durante-a-
pandemia/ 

 

 

Cidades da RMC vão ‘trocar’ 
pacientes durante a pandemia 

 

 
 

Os prefeitos das 20 cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) vão “trocar” pacientes 
durante a pandemia do coronavírus. As prefeituras irão enviar para Campinas pacientes para 
tratamentos de alta complexidade e, por sua vez, Campinas vai enviar pessoas que necessitem de 
tratamento leves para as cidades da RMC. 

Essa é uma das decisões que foram tomadas nesta quarta-feira (13/05) na reunião dos prefeitos da 
RMC. 

Em Campinas, a média de pacientes de outros municípios é de 30%, segundo o secretário de saúde 
de Campinas, Cármino de Souza. Dos 233 pacientes de covid-19 que foram tratados nos hospitais 
públicos e privados da cidade, 63 eram de outros municípios. 

A grande preocupação é em relação ao colapso do sistema de saúde, caso haja um aumento muito 
grande de pacientes adoecidos pela covid-19. Campinas, por exemplo, está com 68,41% dos leitos de 
UTI ocupados. Dos 675 leitos, 470 estão com pacientes. 



   RESUMO DA SEMANA  |  23 

 

  

Outra decisão tomada em conjunto é em relação a uma força-tarefa para aumentar a taxa de 
isolamento social. 

“Decidimos que vamos priorizar a saúde e queremos ampliar a taxa de isolamento social”, disse 
Jonas. 

Nesta quarta-feira (13/05), o governo do Estado apontou que a região administrativa de Campinas é a 
terceira mais afetada no Estado de São Paulo com a covid-19. A região administrativa tem mais 
cidades do que a RMC. 

 
Vamos trabalhar em conjunto para tomada de medidas na área de saúde. Os casos 

de coronavírus vão aumentar e precisamos nos organizar” 

Jonas Donizette (PSB), prefeito de Campinas 
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DATA: 13/05/2020  
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ RMC 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/regiao-de-campinas-e-a-terceira-mais-impactada-pelo-
coronavirus-em-sp/ 
 
 

Região de Campinas é a terceira mais 
impactada pelo coronavírus em SP 
 

 
 
 

O secretário de Desenvolvimento Regional de SP, Marcos Vinholi, disse nesta quarta-feira (13/05), 
que a região administrativa de Campinas é a terceira mais impactada pelo coronavírus no Estado de 
São Paulo. A segunda é a Baixada Santista que hoje recebeu um reforço de R$ 30 milhões para a 
compra de leitos de UTI. 

Desde a semana passada, os técnicos de Saúde de SP têm alertado a disseminação do vírus nas 
cidades do interior. Das 645 cidades de SP, 424 têm um ou mais casos confirmados e houve pelo 
menos uma morte em 186 delas. Ontem (12/05), eram 3.949 mortes e 47.719 pessoas infectadas em 
todo o Estado, sendo 19.037 fora da capital. 

Vinholi disse que fez uma reunião hoje com os prefeitos desta região. “Eles vão apresentar um plano 
para os leitos necessários”, disse ele, explicando que a ajuda financeira à Baixada Santista se tornou 
necessária porque a taxa de ocupação dos leitos superou o índice de 80%. “A região de Campinas, 
por exemplo, quanto aos leitos ainda está razoável, com índices de 60%”, ressaltou ele. 

O secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, por sua vez, lembrou que o AME 
(Ambulatório Médico de Especialidades) reforçou o aumento de leitos para o atendimento aos 
pacientes de covid-19.



   RESUMO DA SEMANA  |  25 

 

 

DATA: 09/05/2020  |  VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ RMC 
PÁGINA: A9 
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DATA:  
15/05/2020  
VEÍCULO:  
O ESTADO DE  
S. PAULO 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS/  
ADMINISTRAÇÃO  
PÚBLICA 
PÁGINA:  
A4, COM 
CHAMADA  
NA CAPA 
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DATA: 15/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ AUXÍLIO EMERGENCIAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/15/governo-divulga-calendario-da-segunda-
parcela-do-auxilio-emergencial/ 
 

[Abra o olho] 
Governo divulga calendário da segunda parcela do auxílio 
emergencial 
Portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira; pagamento 
começará a ser realizado a partir desta segunda-feira, dia 18 

15 mai 2020 – 11h52 

Aplicativo Caixa | 
Auxílio Emergencial conta com 82,2 milhões de downloads (Foto: Agência Brasil) 

OMinistério da Cidadania divulgou nesta sexta-feira (15) o calendário de pagamento e saques da 
segunda parcela de R$ 600 do auxílio emergencial, pago em três parcelas, destinado aos 
trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados que 
perderam renda por causa da pandemia do novo coronavírus, causador da doença respiratória Covid-
19. A portaria com as datas foi publicada no Diário Oficial da União. 

A segunda parcela começará a ser creditada nesta segunda-feira (18), conforme adiantou o 
presidente da Caixa Econômica federal, Pedro Guimarães, em entrevista coletiva, na tarde desta 
quinta-feira (14). Ao todo, cerca de 50 milhões de pessoas estão inscritas no programa. O benefício é 
pago para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos do cadastro social do governo e 
no Bolsa Família. 

O calendário publicado nesta sexta-feira vale para as pessoas que receberam a primeira parcela até 
o dia de 30 de abril de 2020. Na tarde desta sexta-feira, está prevista entrevista coletiva, no Palácio 
do Planalto, para detalhar como será o pagamento. 
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Veja o calendário publicado no Diário da União: 

 

O presidente Jair Bolsonaro vetou a inclusão de categorias profissionais para o recebimento do 
auxílio emergencial de R$ 600. A lei com mudanças no auxílio emergencial foi sancionada com 11 
vetos e publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. 

A medida aprovada pelo Congresso Nacional previa a inclusão de mais de 20 categorias na lista do 
benefício, entre eles extrativistas, assentados da reforma agrária, artesãos, profissionais da beleza 
(como cabeleireiros), ambulantes que comercializem alimentos, diaristas, garçons, guias de turismo, 
babás, motoristas de aplicativos, taxistas e catadores de recicláveis. 

Ao vetar o dispositivo, Bolsonaro justifica que, ao especificar determinadas categorias para o 
recebimento do auxílio em detrimento de outras, a medida ofende o princípio da isonomia ou 
igualdade material previsto na Constituição, além de excluir da lei em vigor, os trabalhadores 
informais em situação de vulnerabilidade social em função da covid-19. Para o presidente, ao 
ampliar as hipóteses de beneficiários, os parlamentares também criaram despesa obrigatória ao 
Executivo, sem apontar a fonte dos recursos e o impacto orçamentário da medida. 

Entre as mudanças feitas pelo Congresso na Lei 13.982/2020, que instituiu o auxílio emergencial, 
Bolsonaro manteve o artigo que proíbe que instituições financeiras façam descontos ou 
compensações sobre o valor do auxílio emergencial, mesmo que o beneficiário esteja em débito com 
a Caixa Econômica Federal ou outra instituição responsável pelo pagamento do auxílio. Essa medida 
havia sido anunciada pelo governo, mas não estava prevista na lei. 

O presidente também vetou a ampliação do pagamento do Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) para família cuja renda mensal per capita seja igual ou inferior a meio  salário mínimo. Hoje, 
de acordo com a lei em vigor, tem direito ao BPC idosos e pessoas com deficiência cuja renda 
familiar é igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. 



   RESUMO DA SEMANA  |  29 

 

  

Os artigos vetados e as razões apresentadas pelo presidente também foram publicadas no Diário 
Oficial da União e encaminhados ao Congresso Nacional. A partir de agora, os parlamentares tem 30 
dias para deliberar sobre os vetos. 

Fies 

O texto sancionado nesta sexta-feira prevê a suspensão dos pagamentos devidos pelos estudantes 
ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A medida vale para os contratos que estavam em dia 
antes da decretação do estado de calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19. 

Está permitida a suspensão de duas parcelas para os contratos em fase de utilização ou carência e 
de quatro parcelas para s contratos em fase de amortização, dos estudantes que já concluíram seus 
cursos. De acordo com a lei, o governo federal poderá prorrogar esses prazos. 

Caixa 

A Caixa disponibilizará R$ 246 milhões do auxílio emergencial para 405.163 mil pessoas neste 
sábado (16). O banco recebeu nesta quinta-feira (14) da Dataprev o novo lote de beneficiários. No 
total, serão realizados 311.637 créditos em contas da Caixa e 93.526 em contas de outros 
bancos. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio, o número de pessoas que 
tiveram o benefício creditado pela Caixa ultrapassou 50 milhões, num total de R$ 35,7 bilhões, já 
considerando os créditos deste sábado. 

Até o início da tarde dessa quinta-feira (14), 52,6 milhões de cidadãos se cadastraram para solicitar 
o benefício. O site auxilio.caixa.gov.br superou a marca de 862,5 milhões de visitas e a Central 
Exclusiva 111 registra mais de 159 milhões de ligações. O aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial 
conta com 82,2 milhões de downloads e o aplicativo Caixa Tem, para movimentação da poupança 
digital, ultrapassa 88 milhões de downloads. 

De acordo com dados divulgados pela Dataprev em 5 de maio, somando o público dos que se 
inscreveram pelo aplicativo ou site com os do Bolsa Família e do Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), 97 milhões de cadastros passaram por análise de 
elegibilidade e foram homologados pelo Ministério da Cidadania. 

Caixa Tem 

Para os beneficiários que recebem o auxílio emergencial pela poupança social digital, a Caixa 
orienta que seja realizada a atualização do Caixa Tem na loja de aplicativos. Além da alternativa para 
saque sem cartão, a nova versão possibilita maior número de acessos simultâneos. 

Segundo o banco, essa ampliação da capacidade prevê atendimento aos usuários que não 
conseguem acesso imediato nos horários de maior utilização. O gerenciador de acessos (espera 
virtual) foi configurado para 5 mil usuários por minuto. Essa configuração está garantindo a 
estabilidade do serviço, com uma espera média de 1 minuto. 
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DATA: 09/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/09/regioes-do-joao-aranha-e-amelia-registram-
primeiros-casos-da-covid-19/ 
 
 

[Mapa] 
Regiões do João Aranha e Amélia registram 
primeiros casos da Covid-19 
Áreas das Unidades Básicas de Saúde do Centro, Betel e Monte Alegre 
continuam com maior número de confirmações do novo coronavírus 

9 mai 2020 – 12h48 

 

A Covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, se espalhou por Paulínia nesta 
semana e atingiu as regiões dos bairros João Aranha e Jardim Amélia, que registraram os primeiros 
casos do novo coronavírus: um cada. Agora, apenas a área de abrangência da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Parque da Represa não tem morador testado positivo para a doença. 

As informações acima fazem parte do boletim epidemiológico semanal do Departamento de 
Vigilância em Saúde e se referem a dados coletados até o meio-dia da última quinta-feira (7). 
Portanto, não incluem os cinco novos casos confirmados da Covid-19 que foram divulgados pelo 
Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, na noite desta sexta-feira (8). 
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As regiões das UBSs do Centro 1 e 2 passaram a liderar os casos do novo coronavírus na cidade. 
Juntas, somam 11 registros. Logo em seguida vêm as áreas de Betel e Monte Alegre: nove 
ocorrências cada. João Aranha (1), Amélia (1), Planalto (2), São José (2) e Cooperlote (1) completam 
a lista das 10 unidades básicas de saúde de Paulínia e o total de 36 moradores testados positivos para 
o novo coronavírus até o meio-dia da quinta-feira passada. 

O boletim traz ainda informações sobre a disseminação da Covid-19 no mundo, Brasil, estado de 
São Paulo e região. Ele pode ser acessado aqui. 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  32 

 

  

De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, a taxa de letalidade da Covid-19 em 
Paulínia caiu do boletim da semana passada para este de 4,76% para 2,78%, devido ao aumento de 
casos confirmados e à manutenção de uma morte pela doença na cidade. Em municípios vizinhos, 
esse índice é de 5,83%; no estado, 8,03%; no Brasil, 6,77%; e no mundo, 6,90%. 

Entre oito municípios vizinhos, Paulínia tinha a quarta maior taxa de incidência do novo 
coronavírus a cada 100 mil habitantes, conforme o estudo do Departamento de Vigilância em Saúde. 
A primeira neste quesito era Jaguariúna (38), seguida de Campinas (37), Hortolândia (34) e Paulínia 
(33). Cosmópolis apresentava o menor índice de todas: oito. 
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DATA: 12/05/2020  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EMPREENDEDORISMO 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/05/12/amparo-abre-inscricoes-de-
curso-online-e-gratuito-para-ajudar-empresarios-durante-a-crise.ghtml 
 
 

Coronavírus: Amparo e Paulínia abrem 
inscrições de curso online gratuito para ajudar 
empresários na crise 
 
Projeto 'Enfrente - 5 Ações online para sua empresa' começa no dia 18, em 
Paulínia, e dia 26, em Amparo. Cadastros podem ser feitos pela internet. 
 

Por G1 Campinas e Região 

12/05/2020 10h01  Atualizado há 23 horas 
 
 

 

Negócios impactados com a quarentena precisam reforçar o planejamento — Foto: Reprodução/  

 

As prefeituras de Amparo (SP) e Paulínia (SP), com apoio do Sebrae, divulgaram a 
abertura de inscrições para um curso gratuito focado em ajudar pequenos e grandes 
negócios a enfrentarem a crise causada pela pandemia do coronavírus. O programa 
"Enfrente - 5 ações online para sua empresa" é realizado pela internet. 
 
As aulas são destinadas para empreendedores e empresários. Veja as datas abaixo: 
Paulínia: 18 a 22 de maio 
Amparo: 26 e 28 de maio e 2, 4 e 9 de junho 
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O curso irá abordar um tema diferente a cada dia. Os interessados devem se cadastrar 
previamente. Veja a programação e como realizar o cadastro a seguir. 
 
 
Grade do programa 
 

 Enfrente a crise inovando nas vendas - Estratégias que a empresa pode adotar para continuar 
vendendo e se relacionando com o cliente. 

 Enfrente a crise protegendo o caixa da sua empresa - Aprenda como analisar a situação financeira da 
sua empresa, conheça alternativas para reduzir os custos e avalie seu nível de endividamento. 

 Enfrente a crise conhecendo o crédito certo para seu negócio - Calcule sua necessidade real de 
capital e conheça as principais linhas de crédito para seu negócio. 

 Enfrente a crise entendendo os seus direitos - Entenda os benefícios, aspectos trabalhistas e decisões 
do governo estadual e federal que podem beneficiar seu negócio. 

 Enfrente a crise (re)negociando com fornecedores e clientes - Saiba como utilizar técnicas de 
negociação e o processo para renegociar com bancos, fornecedores e seus clientes. 
 
 
Serviço 
 
Programa "Enfrente - 5 ações online para sua empresa" 
 
Amparo 
Quando: 26 e 28 de maio, além de 2, 4 e 9 de junho, das 19h30 às 21h30 
Como se cadastrar: preencher formulário no site ou comparecer na agência Sebrae Aqui, localizada 
na Rua Gustavo Souza, 27 

Mais informações: (19) 3808-4786 
 
Paulínia 
Quando: 18 a 22 de maio, das 19h às 21h 
Como se cadastrar: preencher formulário no site 
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DATA: 13/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ RMC 
LINK: https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/05/campinas_e_rmc/936884-campinas-
implanta-rodizio-a-partir-de-segunda-feira.html 
 
 
I S O L A M E N T O  S O C I A L  
 

Campinas implanta rodízio a partir de segunda-feira 
 

Dois finais de placa por dia serão proibidos de circular em toda a cidade entre 6h e 20h 

Publicado 13/05/2020 - 15h48 - Atualizado 13/05/2020 - 18h35 

Por Maria Teresa Costa 
 
 

 
 
 
Campinas implanta rodízio de veículos a partir de segunda-feira, para tentar aumentar o 
isolamento social, que ontem ficou em 45%. Dois finais de placa por dia serão proibidos 
de circular em toda a cidade entre 6h e 20h. Quem infringir a determinação será penalizado 
com quatro pontos na carteira e multa de R$ 130,16. 

 

Nas segundas-feiras serão proibidos de circular veículos com finais de placas 1 e 2; nas 
terças 3 e 4; nas quartas 5 e 6, nas quintas 7 e 8 e nas sextas 9 e 0 
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Pessoas que trabalham em serviços essenciais irão se cadastrar no aplicativo da Emdec, 
para ter acesso livre nas ruas. A data do início do cadastramento não foi definida. O 
secretário de Transportes, Carlos José Barreiro, disse que a frota de ônibus será ampliada 
para dar conta das necessidades. 

 

O prefeito Jonas Donizette disse que, com a retirada diária de 20% da frota, vai permitir o 
aumento da taxa de isolamento. “Temos que chegar a uma taxa de 55% para achatar a curva 
de disseminação na Covid-19. As duas, três próximas semanas serão dramáticas, com 
crescimento de casos”, afirmou. 
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DATA: 12/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PARTIDOS POLÍTICOS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2531 
 

Segundo números do TSE, mais de 15 mil paulinenses 
são filiados a partidos políticos 

Da Redação 

12/05/2020 16:05:02 

 

 
 

Paulínia é considerada uma das cidades mais politizadas da RMC 

As legendas MDB, PTB, PSDB, PT, PCdoB e PL concentram a maior parte deles: 

confira ranking do Correio 
 
Dos 32 partidos políticos ativos em Paulínia, 26 tiveram seus quadros de filiados 
regulares atualizados pela Justiça Eleitoral. De acordo com o TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), que processou a atualização dia 16 do mês passado, 15.104 
paulinenses (incluindo 1.860 das legendas que ainda não tiveram suas listas 
atualizadas – veja abaixo) estão filiados a diversos partidos políticos da cidade - MDB, 
PTB, PSDB, PT, PCdoB e PL concentram a maioria deles. 
 
Com base nos números divulgados pelo TSE, o Correio montou o ranking das legendas, 
por número de filiados (veja abaixo).  
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Do total de partidos, apenas sete - PL (partido do atual prefeito da cidade, Du 
Cazellato) PSB, DC, Cidadania, Solidariedade, Republicanos e Podemos -  têm 
representantes na Câmara Municipal (clique aqui e saiba quem são os vereadores de 
cada legenda).  
 
Como ainda não tiveram seus números de filiados atualizados, o PSC (Partido Social 
Cristão), PV (Partido Verde), PP (Progressistas), PROS (Partido Republicano da Ordem 
Social), PMN (Partido da Mobilização Nacional) e  PSTU (Partido Socialista dos 
Trabalhadores) não foram incluídos neste ranking inicial, o que faremos tão logo a 
Justiça Eleitoral processe e divulgue a atualização.  
 
RANKING 
 
1º MDB (Movimento Democrático Brasileiro): 2.374 
2º PTB (Partido Trabalhista Brasileiro): 2069 
3º PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira): 1.994 
4º PT (Partido dos Trabalhadores): 711 
5º PCdoB (Partido Comunista do Brasil): 655 
6º PL (Partido Liberal): 610 
7º PSB (Partido Socialista Brasileiro) 507 
8º DC (Democracia Cristã): 504 
9º Cidadania: 461 
10º DEM (Democratas) 425 
11º Patriota: 423 
12º PSL (Partido Social Liberal): 387 
13º PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro): 319 
14º PDT (Partido Democrático Trabalhista): 299 
15º Solidariedade: 272 
16º Avante: 222 
17º Republicanos 210 
18º PSD (Partido Social Democrático): 199 
19º PODE (Podemos): 168 
20º PSOL (Partido Socialismo e Liberdade): 134 
21º PMB (Partido da Mulher Brasileira): 127 
22º PTC (Partido Trabalhista Cristão): 78 
23º REDE (Rede Sustentabilidade): 48 
24º NOVO (Partido Novo): 35 
25º PCO (Partido da Causa Operária): 11 
26º PCB (Partido Comunista Brasileiro): 2 
 
Foto: Divulgação 
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DATA: 12/05/2020  
VEÍCULO: TSE 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Maio/tse-reafirma-que-prazos-das-
eleicoes-municipais-de-2020-estao-mantidos 

 
 

TSE reafirma que prazos das Eleições Municipais de 
2020 estão mantidos 

Entendimento foi ratificado em resposta a uma consulta sobre a possibilidade de adiamento do prazo 
para a transferência do domicílio eleitoral 

12.05.202020:15 
 

 
 

Na sessão administrativa desta terça-feira (12), o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
respondeu negativamente a uma consulta formulada pela deputada federal Clarissa Garotinho 
(Pros-RJ) sobre a possibilidade de adiamento do prazo para a transferência de domicílio eleitoral 
para concorrer nas Eleições 2020. Por unanimidade, o Colegiado acompanhou o voto do relator, 
ministro Og Fernandes. No entendimento do ministro, não cabe ao TSE alterar os prazos 
determinados pela legislação eleitoral, como é o caso da antecedência de seis meses para a 
transferência do domicílio eleitoral de candidatos, prevista no artigo 9º da Lei 9.504/1997 (Lei 
das Eleições). 
 
Segundo os termos da consulta, a medida se justificaria pela suspensão do atendimento 
presencial ao público nos cartórios eleitorais, medida adotada pela Justiça Eleitoral (JE) em razão 
da pandemia provocada pelo novo coronavírus (responsável pela covid-19). 

Em seu voto, o relator argumentou que o regime de plantão extraordinário da Justiça Eleitoral, 
vigente desde 19 de março, manteve todos os prazos previstos no Calendário Eleitoral 2020, 
assegurando a normalidade do pleito deste ano. Também apontou que a JE disponibilizou meios 
para que o processo de transferência de domicílio eleitoral, entre outros serviços, pudesse ser 
realizado pela internet, extraordinariamente, sem a necessidade do comparecimento ao cartório 
eleitoral. 
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DATA: 15/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: PARTIDOS POLÍTICOS/ ELEIÇÕES 2020  
PÁGINA: 17 
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DATA: 11/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PAULIPREV 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2530 
 
 

Ex-prefeitos endividaram o município com o Pauliprev: 
mais de R$ 100 milhões 
 
Da Redação 
11/05/2020 17:05:29 
 
 

 
 

Conta foi gerada pelo não pagamento de contribuições patronais obrigatórias 

Juros e multas da dívida, criada entre 2014 e 2016, serão pagos pelo contribuinte 

paulinense – dinheiro que deveria melhorar serviços públicos essenciais 

 
Todo mês, a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) recolhe para o Instituto 
Pauliprev 11% sobre a folha de pagamento do funcionalismo público – é a 
chamada contribuição patronal, obrigatória por lei. Já os servidores contribuem com 
outros 11% sobre seus salários, ou seja, a Prefeitura desconta em holerite e repassa 
para o Pauliprev. Com a contribuição empregador/empregado, que representa quase a 
totalidade de sua arrecadação, o Instituto paga, entre outras 
despesas, aposentadorias e pensões de seus segurados.    
 
No entanto, de 2014 a 2016, durante as gestões dos ex-prefeitos Edson Moura 
Junior (MDB) e José Pavan Junior (PSDB), a Prefeitura não cumpriu a totalidade de suas 
obrigações patronais com o Pauliprev.  
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Hoje, a dívida ultrapassa, tranquilamente, os R$ 100 milhões, sendo mais da metade 
referente a juros e multas – dinheiro dos contribuintes paulinenses que deveria ser 
investido em saúde, educação, segurança, moradia e outras áreas essenciais à 
população.   
 
No mesmo período, a PMP também deixou de repassar ao Pauliprev valores referentes à 
contribuição sobre auxílio por motivo de doença. Antes da Lei Complementar 74, de 01 
de abril deste ano, que regulamentou, no âmbito municipal, mudanças previstas 
na Emenda Constitucional 103/2019 – Reforma da Previdência, o Pauliprev pagava o 
auxílio-doença e depois recebia a parte patronal do município. Agora, a PMP assumiu o 
auxílio.  
 
Durante os governos do ex-prefeito Dixon Carvalho (janeiro de 2017 a 6 de novembro de 
2018) e dos ex-prefeitos interinos Du Cazellato (7 de novembro de 2018 a 22 de janeiro de 
2019) e Antonio Miguel Ferrari, o Loira, (de 23 de janeiro a 4 de outubro de 
2019), segundo informou o Instituto Pauliprev, a PMP cumpriu com todas as suas 
obrigações patronais. Também, no atual mandato de Cazellato as contribuições 
estão em dia.   
 
Com base em informações e documentos oficiais que levantou nos sites da PMP e do 
Pauliprev, o Correio mostra abaixo um panorama da situação deixada por Moura 
Junior (MDB) e Pavan (PSDB), e como o governo do atual prefeito Du Cazellato (PL) 
pretende resolver o problema que herdou dos ex-prefeitos.  
 
Gestão Edson Moura Junior (MDB) 
A PMP não pagou a contribuição patronal referente a quatro meses de 2014 (setembro, 
outubro, novembro e dezembro) e ao 13º salário dos servidores. Nesse período, a dívida 
acumulada somou R$ 18.786.675,26 (dezoito milhões, setecentos e oitenta e seis mil, 
seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos).  
 
Demonstrativo Consolidado de Parcelamento (DCP), da Previdência Social, obtido 
pelo Correio, mostra que, em julho de 2015, o sucessor de Moura Junior, José Pavan 
Junior (PSDB), parcelou a dívida em 60 meses, a partir de 20 de agosto do mesmo ano. 
No ato do parcelamento, além da correção monetária, foram aplicados juros e multas, 
conforme determina a Lei Complementar 18/01, elevando o total devido para R$ 
21.650.136,08, ou seja, R$ 2.863.460,82 a mais.  
 
Entretanto, quando pagar a última parcela, dia 20 de julho deste ano, a Prefeitura terá 
desembolsado muito mais de R$ 21 milhões - isso porque, as parcelas são corrigidas 
mensalmente. Segundo o Correio apurou, o valor da 1ª parcela, paga dia 20/08/2015, foi 
de R$ 360.835,60, enquanto o valor da parcela que vencerá dia 20 deste mês deve 
ultrapassar a casa dos R$ 800 mil - uma diferença de quase R$ 500 mil a mais. 
 
Gestão José Pavan Junior (PSDB) 
Durante todo o ano de 2015, a Prefeitura não pagou ao Pauliprev a contribuição patronal 
sobre o auxílio-doença, bem como sobre o 13º salário dos servidores. O mesmo ocorreu 
de janeiro a abril de 2016, em relação ao auxílio-doença.  
 
Já a contribuição patronal sobre a folha de pagamento não foi quitada nos meses 
de janeiro, novembro e dezembro de 2015, bem como 
em maio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016. Nesses dois 
anos, a Prefeitura também não contribuiu sobre o 13º salário da categoria pública 
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municipal. Segundo dados de 2017, da própria Prefeitura de Paulínia, a dívida 
acumulada nos dois anos anteriores com o Pauliprev ultrapassou os R$ 49 milhões. 
 
Parcelamentos 2016 e 2017 
Em 23 de novembro de 2016, foi publicado no Semanário Oficial do Município (SOM) 
- CLIQUE AQUI e confira na página 14 – um segundo parcelamento assinado pelo então 
prefeito José Pavan Junior (PSDB). Segundo o documento, na época, a Prefeitura 
devia quase R$ 32 milhões de contribuição patronal ao Pauliprev.  
 
Em 23 de fevereiro de 2017, ou seja, três meses depois, o então prefeito Dixon 
Carvalho publicou no SOM – CLIQUE AQUI e confira nas páginas 15 e 16 – mais um 
parcelamento (o terceiro) de dívida com a previdência municipal, dessa vez, no valor 
de R$ 49.234.882,26 (quarenta e nove milhões, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e 
oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) – R$ 17 milhões acima do valor da dívida 
parcelada por Pavan, no ano anterior.    
 
Entretanto, o Correio verificou que os dois parcelamentos não foram concretizados, ou 
seja, a Prefeitura não pagou nada ao Pauliprev. Isso porque, os acordos (primeiro) não 
foram autorizados (através de leis específicas) pela Câmara Municipal, (segundo) nem 
validados pelo CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de 
Previdência Social, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, como 
obrigatoriamente deveriam ter sido. 
 
Parcelamento 2020 
Após três anos somente acumulando mais juros e multas, hoje, 
a dívida da Prefeitura com o Pauliprev, segundo a assessoria de imprensa do 
Instituto, soma aproximadamente R$ 75 milhões. Para resolver o problema, de uma vez 
por todas, o atual prefeito Du Cazellato (PL), que assumiu o comando da cidade em 
outubro do ano passado, enviou para a Câmara de Vereadores uma nova proposta de 
parcelamento (Projeto de Lei 30/2020), dessa vez, em até 200 meses – 16 anos e oito 
meses. 
 
O PL foi aprovado no Legislativo, por unanimidade, na sessão extraordinária de 30 de 
abril, e transformado pelo prefeito Cazellato (PL) na Lei 3.768/20, que entra em vigor a 
partir de 1º de julho próximo. Após isso, o acordo de parcelamento será enviado 
pelo Instituto Pauliprev para aprovação do CADPREV, da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho.  
 
Segundo o Pauliprev, foram meses de negociações com a PMP, e o acordo atendeu 
orientações do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Ministério Público (MP). Por 
meio da assessoria de imprensa, Marcos André Breda, presidente do Instituto, afirmou 
que o parcelamento “foi uma conquista para os servidores municipais, porque vai 
permitir maior equilíbrio nas contas do instituto”. 
 
Outro lado 
O Correio não conseguiu contato com os ex-prefeitos Edson Moura Junior (MDB) e José 
Pavan Junior (PSDB), mas o espaço está aberto para que ambos se posicionem sobre o 
assunto – mizaelmarcelly@correiopaulinense.com, ou (19) 98102.2460 (WhatsApp).  
 
Foto: Arquivo/Correio Imagem  
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DATA: 15/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: BANHEIROS PÚBLICOS  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 08/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: MOBILIDADE URBANA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/08/transito-e-liberado-em-trecho-remodelado-
na-regiao-do-fontanario/ 
 

 

[Vaivém] 
Trânsito é liberado em trecho remodelado na 
região do Fontanário 
Prefeitura removeu rotatória e retorno que havia no local; terceira faixa de 200 
metros de comprimento foi criada na Avenida Paulista 

8 mai 2020 – 15h48 

 
Trecho de trânsito remodelado na região da antiga rotatória do Fontanário (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia liberou o trânsito de veículos no trecho das avenidas José Paulino e 
Paulista que foi remodelado com a retirada da rotatória da região do Fontanário. O local é conhecido 
pelos frequentes congestionamentos, principalmente, no horário de pico da volta para casa. 

O governo municipal removeu o balão do Fontanário e criou uma terceira faixa de rolamento de 
cerca de 200 metros na Avenida Paulista. A pista adicional tem início no final da José Paulino, 
sentido bairro, e vai até a altura do Colégio Cosmos. A intenção é dividir o trânsito de veículos em 
direção ao Planalto e Morro Alto daquele com destino ao João Aranha e São José e, assim, melhorar 
a fluidez no tráfego naquela região. 
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Terceira faixa foi implantada na pista da Avenida Paulista sentido João Aranha (Foto: Divulgação) 

Com a remodelação do trânsito no local, os motoristas das regiões do Morro Alto e João Aranha 
que estão na Avenida Paulista, na pista em direção ao Centro, e desejam seguir sentido Fontanário ou 
retornar para o Jardim Planalto agora serão obrigados a seguir pela José Paulino, atravessar a ponte 
do Rio Atibaia e retornar no cruzamento com a Rua São Bento. 

Até a publicação deste texto, o governo municipal não havia avaliado o resultado obtido no fluxo 
de veículos com a remodelação do trânsito no Fontanário. Conforme a Prefeitura, a obra naquela 
região foi realizada por uma construtora como contrapartida de um empreendimento imobiliário e 
não teve custo para o Município. 

 
No local não há mais retorno para o Planalto nem acesso para o Fontanário (Foto: Divulgação) 



   RESUMO DA SEMANA  |  47 

 

  

Na prática, o trânsito na região do Fontanário voltou a ficar como durante as operações especiais 
que eram realizadas ainda no governo do prefeito cassado Dixon Carvalho (Progressistas). A medida 
foi anunciada no final de outubro de 2018 e ocorria apenas no horário de pico, quando a Secretaria de 
Transportes de Paulínia fechava com cavaletes o retorno da Paulista para o Jardim Planalto e o 
acesso ao Portal Colonial. 

A intervenção na rotatória durou dez dias, entre os dias 5 e 14 de novembro, de segunda a sexta-
feira, no período das 17h às 19h. À época o motorista que seguia na Avenida Paulista e desejava 
acessar o Portal Colonial ou retornar para o Planalto também deveria fazer o retorno no semáforo da 
Rua São Bento. Já o novo caminho proposto para a região do João Aranha e Jardim São José era 
passar pelo Portal Colonial e acessar a Avenida Roberto Mange. 

 
Imagem que indicava o fechamento de acesso e retorno na antiga rotatória (Foto: Divulgação) 

“No período de dez dias, segundo o que se pode avaliar, houve ganho de até 25 minutos no trajeto 
entre o Centro e a rotatória”, disse à época o engenheiro de trânsito da Secretaria Municipal de 
Transportes Alair Roberto Godoy, responsável pelas mudanças na circulação dos veículos, no dia 21 
de novembro de 2018, quando anunciou a retomada da operação. “O pico, que normalmente se 
estende até as 19h30, tem acabado às 19h. Sob este aspecto a operação foi bem sucedida.” 

A solução definitiva estava prevista sair no início de 2019. “A proposta é implantar um semáforo 
no local a fim de reduzir o desconforto causado pela interdição, sem que percamos o ganho da 
fluidez na avenida”, afirmou o engenheiro. Mas isso somente ocorreria em setembro daquele ano, já 
no governo interino de Loira (DC), hoje presidente da Câmara de Vereadores, e durou apenas duas 
horas por causa do nó que deu no fluxo de veículos. 
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DATA:  
15/05/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
RECICLAGEM/ 
SOCIAL 
PÁGINA: 6  
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 8 a 14/05/2020 

PÁGINA: www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/ 

 

NOTÍCIAS 
 

 

Audiência pública discute diretrizes para o Orçamento da cidade em 2021 
14 de maio de 2020 

A Câmara de Paulínia vai promover audiência pública virtual na próxima quinta-feira (21/5), às 14h, 
para discutir diretrizes na elaboração e execução do Orçamento 2021. O projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), apresentado pela Prefeitura, define metas e prioridades para os gastos 
municipais no próximo ano. […] 

 

 

Marcelo D2 pede sistema de controle na entrega de medicamentos nas 
UBS’s 
13 de maio de 2020  

A instalação de sistema para controle de entrega de medicamentos nas UBS’s (Unidades Básicas de 
Saúde) do município é o objetivo da Indicação 254/2020 de autoria do vereador Marcelo D2 (DC). O 
parlamentar acredita que um sistema informatizado nesses locais ajudaria no monitoramento e 
controle dos remédios até sua distribuição […] 
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Lei permite que grávidas e obesos desembarquem fora dos pontos de ônibus 
11 de maio de 2020  

Todas as grávidas e pessoas obesas que usam o transporte coletivo em Paulínia podem agora 
embarcar e descer dos ônibus fora do ponto regular. A garantia está em uma lei municipal publicada 
em março, já em vigor. Se o motorista não puder parar no local indicado pelo usuário, por proibição 
legal ou respeito à segurança do tráfego, deverá buscar o mais próximo possível, de acordo com a Lei 
3.746/2020. […] 

 

 

José Soares propõe criação de sistema de captação e reuso de água nos 
prédios do município 
8 de maio de 2020  

Visando a conservação dos recursos hídricos e promoção da sustentabilidade, o vereador José Soares 
(Republicanos) propõe através da Indicação 250/2020 que o Executivo realize um estudo para que 
seja implantado um programa em que prédios residenciais, industriais, públicos e comerciais do 
município captem e aproveitem água de chuva. […] 

 


