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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 28/04/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 7ª SESSÃO ORDINÁRIA/ TRIBUTOS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/28/camara-de-vereadores-amplia-prazo-
para-pagamento-do-iptu/ 
 

Câmara de Vereadores amplia prazo para pagamento 
do IPTU 
 

Outro projeto de lei aprovado garante o direito de que mulheres escolham pelo parto 
normal ou cesariano na rede de saúde municipal de Paulínia 

28 abr 2021 – 9h45 

 
Vereadores durante a sessão da Câmara Municipal, que foi realizada nesta terça-feira (Foto: Divulgação) 

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (27), em duas sessões, proposta que adia 

prazo para os contribuintes pagarem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021. Pelo texto, 

que deve ser sancionado pelo prefeito nos próximos dias, as parcelas entre os meses de março e julho 

agora vão vencer apenas a partir de agosto, até dezembro. Quem quiser quitar o imposto à vista terá 

até 30 de novembro. 

Segundo a Prefeitura, autora do projeto, a medida é importante no cenário econômico causado pela 

pandemia da Covid-19, sem gerar qualquer prejuízo aos cofres públicos. O Projeto de Lei 

Complementar 1/2021 tramitou em regime de urgência: passou em primeira discussão (legalidade) 

na 7ª Sessão Ordinária e, em seguida, foi analisado em segunda discussão (mérito) na 5ª 

Extraordinária. 

Até a publicação deste texto, a Prefeitura de Paulínia não havia explicado a razão de ter 

apresentado o projeto de lei quase um mês depois do vencimento da primeira parcela e cota única do 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/28/camara-de-vereadores-amplia-prazo-para-pagamento-do-iptu/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/28/camara-de-vereadores-amplia-prazo-para-pagamento-do-iptu/
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IPTU 2021; nem se adiaria os prazos para pagamentos de outros tributos e taxas municipais, bem 

como de programas de parcelamento de dívidas ativas, como do programa Parcelamento Amigo, a 

exemplo do fez no ano passado. 

O Plenário também aprovou proposta do vereador Tiguila Paes (Cidadania) garantindo o direito de 

que mulheres escolham pelo parto normal ou cesariano na rede de saúde municipal, a partir de 39 

semanas de gestação. O Projeto de Lei 45/2021 aguarda sanção do prefeito e, se entrar em vigor, 

médicos ficarão obrigados a apresentar justificativa quando não seguirem o desejo da mãe. 

Ainda em segunda discussão, a Câmara decidiu obrigar lixeiras subterrâneas em novos 

loteamentos urbanos, com contêineres que atendam a quantidade de moradores. 

Os vereadores discutiram medidas envolvendo a Covid-19 e mantiveram veto total do prefeito a 

um projeto do vereador João Mota (DC) que buscava obrigar álcool em gel 70% nos ônibus da 

cidade. Assim, a proposta não vai virar norma municipal. 

Eles concordaram em conceder títulos de Cidadão Paulinense a Marcelo Rodrigues Bueno (Tiguila 

Paes); Gerald Ray Kaczor (Pedro Bernarde, do Cidadania) e Marcos Roberto Caetano (Alex 

Eduardo, do Solidariedade). Foram apresentados nesta terça 68 Indicações (sugestões de melhorias), 

57 Requerimentos (cobrança de informações ou medidas) e 16 Moções (congratulações e apelo). 

https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/26/prefeitura-adia-pagamento-do-iptu-2020-e-de-taxas-para-dezembro-deste-ano/
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 27/04/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 7ª SESSÃO ORDINÁRIA/ TRIBUTOS 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4754975264529464&set=a.456671664359867 

 

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CERTIFICADO DIGITAL  
PÁGINA: 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4754975264529464&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 28/04/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 7ª SESSÃO ORDINÁRIA/ TRIBUTOS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/iptu-2021-vereadores-alteram-vencimento-do-pagamento-
devido-ao-covid-19-confira-as-novas-datas/ 

 
 

IPTU 2021: vereadores alteram vencimento do 
pagamento devido ao Covid-19; confira as novas datas 
 

Por Redação 

28 de abril de 2021 

 

 Foi aprovado pela Câmara Municipal de Paulínia na última terça-feira (27), o Projeto de 

Lei Complementar 01/2021 do Executivo que estendeu aos contribuintes o tempo 

de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021. O PLC segue para 

sanção do prefeito Du Cazellato (PL). 

 O novo prazo propõe que as parcelas com vencimentos entre os meses de março e julho 

poderão ser pagas a partir de agosto, até dezembro. Quem quiser quitar o imposto à vista 

terá até 30 de novembro. 

 Conforme a Prefeitura, a medida é importante no cenário econômico causado pela 

pandemia, sem gerar qualquer prejuízo aos cofres públicos e sem nenhum acréscimo 

moratório aos contribuintes. 

O PLC tramitou em regime de urgência: passou em primeira discussão (legalidade) na 7ª 

Sessão Ordinária e, em seguida, foi analisado em segunda discussão (mérito) na 5ª 

Extraordinária. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/iptu-2021-vereadores-alteram-vencimento-do-pagamento-devido-ao-covid-19-confira-as-novas-datas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/iptu-2021-vereadores-alteram-vencimento-do-pagamento-devido-ao-covid-19-confira-as-novas-datas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Documento/93235
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Documento/93235
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 30/04/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 7ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SAÚDE 
PÁGINA: 5 

Câmara aprova 
proposta que 
garanto direito 
de grávida 
escolher tipo 
de p arto 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 30/04/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 7ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SAÚDE 
PÁGINA: 2 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 29/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/29/horario-estendido-de-comercio-e-
servicos-e-antecipado-para-esta-6a-feira/ 
 

Horário estendido de comércio e serviços é antecipado 
para esta 6ª-feira 
 
Paulínia tomou a medida por conta própria, contrariando determinação do governo 
estadual; fase de transição do Plano SP foi estendida até dia 9 

28 abr 2021 – 17h49 

 
Comércio e serviços não essenciais tiveram o horário e funcionamento estendido das 6h às 20h (Foto: Agência Brasil) 

A Prefeitura antecipou para esta sexta-feira (30) o horário estendido de comércio e serviços das 6h 

às 20h, em Paulínia. A medida foi tomada pela Administração municipal por conta própria e 

contraria determinação do governo estadual. A fase de transição do Plano São Paulo de retomada 

gradual da economia e controle da pandemia também foi prorrogada até o próximo dia 9 na cidade. 

Pelo decreto municipal, publicado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Município, o 

horário estendido também se aplica para serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, 

barbearias, academias, clubes e do Paulínia Shopping. Igrejas e templos podem realizar suas 

atividades no mesmo horário. Para evitar aglomerações, a capacidade máxima de ocupação nos 

estabelecimentos liberados está mantida em 25%. 

“A comercialização de gêneros não alimentícios também passa a ser permitido nas feiras livres, 

porém o consumo no local segue proibido”, destacou a Prefeitura. “O toque de recolher passar a 

valer das 20h às 5h.”  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/29/horario-estendido-de-comercio-e-servicos-e-antecipado-para-esta-6a-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/29/horario-estendido-de-comercio-e-servicos-e-antecipado-para-esta-6a-feira/
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1626.pdf
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Desde segunda-feira (26), a Prefeitura de Paulínia liberou a abertura ao público do Parque Zeca 

Malavazzi, de domingo a sábado, das 7h às 19h; e do Jardim Botânico Adelmo Piva Junior, de 

segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30h, para retirada de mudas, e das 7h às 16h30, para visitação. 

Na quarta-feira, o governador João Doria (PSDB) anunciou, além da prorrogação da fase de 

transição do Plano São Paulo para todo o estado por mais uma semana, até o dia 9 de maio, o horário 

estendido das 6h às 20h para atendimento presencial limitado a 25% de capacidade em comércios e 

serviços não essenciais. O horário estendido vale a partir do próximo sábado, dia 1º de maio. Até 

sexta (30), porém, continua a vigorar o horário atual das 11h às 19h. 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia prorroga fase de transição com horário estendido para comércio 

e serviços 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 29/04/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-prorroga-fase-de-transicao-com-horario-estendido-para-

comercio-e-servicos/ 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/28/sp-prorroga-fase-de-transicao-com-horario-estendido-para-comercio-e-servicos/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/28/sp-prorroga-fase-de-transicao-com-horario-estendido-para-comercio-e-servicos/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-prorroga-fase-de-transicao-com-horario-estendido-para-comercio-e-servicos/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-prorroga-fase-de-transicao-com-horario-estendido-para-comercio-e-servicos/
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 30/04/2021  |  ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: A10, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Brasil ultrapassa 400 mil mortos pela Covid 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 30/04/2021  
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 4 

Região registra mais 11 mortes e 226 casos confirmados de Covid 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 30/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ LEGISLATIVO 
PÁGINA: 6 

Alesp homologa decreto de calamidade pública em Paulínia e outros 
municípios 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Estado de calamidade pública passa a valer em 135 cidades 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR   |     DATA: 29/04/2021     |    PÁGINA: 

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/04/campinas_e_rmc/1089400-estado-de-calamidade-publica-

passa-a-valer-em-135-cidades.html# 

 

Assembleia dá aval para flexibilidade orçamentária em Sumaré e Paulínia 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL   |     DATA: 27/04/2021     |    PÁGINA:  

https://tribunaliberal.com.br/?p=43315 

 

Decreto de calamidade pública de Paulínia na pandemia entra em vigor 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 29/04/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/29/decreto-de-calamidade-publica-de-paulinia-na-pandemia-

entra-em-vigor/ 

 

Homologação de calamidade pública dos municípios pela Assembleia já 

está em vigor; veja lista 
VEÍCULO: ALESP   |     DATA: 27/04/2021     |    PÁGINA:  

https://www.al.sp.gov.br/noticia/?27/04/2021/homologacao-de-calamidade-publica-dos-municipios-pela-
assembleia-ja-esta-em-vigor--veja-lista 
 
 

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/04/campinas_e_rmc/1089400-estado-de-calamidade-publica-passa-a-valer-em-135-cidades.html
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/04/campinas_e_rmc/1089400-estado-de-calamidade-publica-passa-a-valer-em-135-cidades.html
https://tribunaliberal.com.br/?p=43315
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/29/decreto-de-calamidade-publica-de-paulinia-na-pandemia-entra-em-vigor/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/29/decreto-de-calamidade-publica-de-paulinia-na-pandemia-entra-em-vigor/
https://www.al.sp.gov.br/noticia/?27/04/2021/homologacao-de-calamidade-publica-dos-municipios-pela-assembleia-ja-esta-em-vigor--veja-lista
https://www.al.sp.gov.br/noticia/?27/04/2021/homologacao-de-calamidade-publica-dos-municipios-pela-assembleia-ja-esta-em-vigor--veja-lista
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 24/04/2021  
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 4 

Prefeitos usarão R$ 18 mi do fundo da RMC para compra de EPIs e testes 
de Covid 
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 28/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: B3 

ao Menos 16 prefeitos do país já morreram por Covid no ano; 13 nos 
últimos 42 dias 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
DATA: 28/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ CONSÓRCIO DE PREFEITOS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: A5, COM CHAMADA NA CAPA 

Desaprovação da vacina Sputnil V frustra planos de prefeitos da Sputinik V frustra planos de prefeitos 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 30/04/2021 
ASSUNTO: JUSTIÇA/ MIGRAÇÃO/ SERVIDORES/ CÂMARA MUNICIPAL 
PÁGINA: 6 

Processo de migração dos servidores de Paulínia avança positivamente 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 26/04/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE/ LICITAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/26/duas-empresas-e-um-consorcio-
disputam-o-transporte-publico-de-paulinia/ 
 

Duas empresas e um consórcio disputam o transporte 
público de Paulínia 
 
Terra Auto Viação se consorciou ao Grupo Belarmino, por meio da Rápido Sumaré 
Ltda; as outras duas candidatas são Smile Turismo e Sancetur 

26 abr 2021 – 16h07 

 
Ônibus da Terra, concessionária atual do transporte de passageiros, no Rodoshopping de Paulínia (Foto: Divulgação) 

Um consórcio e duas empresas entregaram nesta segunda-feira (26) documentação para participar 

da concorrência pública que irá escolher a nova concessionária do transporte público municipal de 

passageiros em Paulínia para os próximos 10 anos. A documentação será avaliada pela 

Administração municipal para habilitação das candidatas e, na sequência, ocorrerá a abertura das 

propostas econômicas das habilitadas, informou a Prefeitura, que deu prazo de até 30 dias para 

anunciar a vencedora do certame. 

A Terra Auto Viação, que desde janeiro de 2020 presta o serviço de transporte público urbano e 

rural de passageiros na cidade, quer participar da concorrência para continuar trabalhando no 

município, mas desta vez consorciada ao Grupo Belarmino, por meio da Rápido Sumaré Ltda, e 

criou o Consórcio Mobilidade Paulínia. As outras duas interessadas são a Sancetur – Santa Cecília 

Turismo Ltda e a Smile Transportes e Turismo Ltda. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/26/duas-empresas-e-um-consorcio-disputam-o-transporte-publico-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/26/duas-empresas-e-um-consorcio-disputam-o-transporte-publico-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/12/primeiro-dia-da-terra-no-transporte-publico-e-marcado-por-problemas/
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Todas as empresas que entregaram documentação são bem conhecidas dos paulinenses e já 

possuem contratos firmados com a Prefeitura para prestar serviço de transporte. 

Após sucessivas tentativas frustradas de realização da concorrência pública, a Prefeitura voltou a 

contratar a Terra no final do ano passado, por mais seis meses, em caráter emergencial, pelo valor de 

R$ 8.532.904,38 (oito milhões, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e quatro reais e trinta e oito 

centavos). 

A Rápido Sumaré e Sancetur fazem (junto com a S.T.P. Mobilidade Eireli) o transporte de alunos 

da rede municipal, estadual e conveniada de ensino de Paulínia desde 2020. O último contrato 

emergencial foi firmado em março deste ano pelo preço global de R$ 29,2 milhões: 

A distribuição dos lotes entre as empresas ficou assim: 

• Lote nº 1 

– Empresa 

– Rápido Sumaré Ltda 

– Valor total do lote 

– R$ 16.935.798,60 (dezesseis milhões, novecentos e trinta e cinco mil e setecentos e noventa e 

oito reais e sessenta centavos) 

• Lote nº 2 

– Empresa 

– S.T.P. Mobilidade Eireli 

– Valor total do lote 

– R$ 8.532.000,00 (oito milhões e quinhentos e trinta e dois mil reais). 

• Lote nº 3 

– Empresa 

– Sancetur – Santa Cecília Turismo Ltda 

– Valor total do lote 

– R$ 3.735.054,00 (três milhões, setecentos e trinta e cinco mil e cinquenta e quatro reais) 

 

     Já a Smile realiza o transporte de alunos universitários e de escolas técnicas que estudam em 

cidades da região. No dia 12 de outubro de 2020, teve seu contrato de 2018 prorrogado por mais 12 

meses, até outubro deste ano, pelo valor de R$ 7.260.009,04 (sete milhões, duzentos e sessenta mil e 

nove reais e quatro centavos). 
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A concorrência pública para a concessão do serviço de transporte público coletivo urbano e rural 

de passageiros do município de Paulínia para os próximos 10 anos, prorrogável por mais 10, se 

arrasta desde 2016, quando começaram a ser realizados uma série de prorrogações ou contratos 

emergenciais, primeiro, com o Grupo Passaredo e, desde janeiro de 2020, com a Terra. 

O valor estimado do contrato pela Prefeitura era, em dezembro passado, de R$ 268.968.642,48 

(duzentos e sessenta e oito milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e dois 

reais e quarenta e oito centavos). O passageiro continuará pagando um R$ 1 na catraca. Com isso, a 

Prefeitura seguirá arcando com os outros R$ 2,82 do preço total da tarifa R$ 3,82 a ser cobrada pela 

vencedora da concorrência, como já é hoje. 

Uma das novidades, e também a mais polêmica, dessa concorrência pública é a previsão de 

implantação da bilhetagem eletrônica no sistema de transporte público de Paulínia, o que, fatalmente, 

acarretaria a demissão desses trabalhadores. Atualmente, há cerca de 100 deles trabalhando na Terra. 

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o sistema de transporte público de Paulínia é 

formado por 13 linhas. Uma frota de 52 ônibus é responsável por transportar aproximadamente 409 

mil passageiros por mês. Os veículos rodam mensalmente 360 mil quilômetros e fazem, em média, 

13,5 mil viagens, ainda conforme a Prefeitura de Paulínia. 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia realiza licitação do transporte coletivo municipal e valores 

podem superar R$ 270 milhões 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 25/04/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-realiza-licitacao-do-transporte-coletivo-municipal-e-
valores-podem-superar-r-270-milhoes/ 
 

 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-realiza-licitacao-do-transporte-coletivo-municipal-e-valores-podem-superar-r-270-milhoes/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-realiza-licitacao-do-transporte-coletivo-municipal-e-valores-podem-superar-r-270-milhoes/
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VEÍCULO: G1 
DATA: 29/04/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/29/apos-2-dias-trabalhadores-
encerram-paralisacao-do-transporte-publico-de-paulinia.ghtml 
 

Após dois dias, trabalhadores encerram paralisação do 
transporte público de Paulínia 
 
Sindicato afirma que as reivindicações da categoria, inclusive a de manutenção 
dos cobradores, foram aceitas. Prefeitura diz que ônibus voltam a circular na 
noite desta quinta. 
 
Por G1 Campinas e Região 

29/04/2021 18h29  Atualizado há 14 horas 

 

 
Paralisação no transporte público em Paulínia chega ao fim após acordo 

A Prefeitura de Paulínia (SP) informou, na noite desta quinta-feira (29), que chegou ao fim 
a paralisação que suspendeu por dois dias a circulação de todos os ônibus do transporte 
público. Segundo o representante dos trabalhadores, a retomada ocorrerá graças a um 
acordo sobre as reivindicações da categoria. 
 
Segundo Nilton de Maria, um dos representantes do movimento, o acordo garante que 
nenhum dos cerca de 100 cobradores vai ficar desempregado, motivo principal da 
paralisação. No entanto, a nova licitação não vai incluir a função, o que era a cobrança 
original. 
 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/29/apos-2-dias-trabalhadores-encerram-paralisacao-do-transporte-publico-de-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/29/apos-2-dias-trabalhadores-encerram-paralisacao-do-transporte-publico-de-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/28/paralisacao-de-motoristas-e-cobradores-de-onibus-suspende-transporte-publico-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/28/paralisacao-de-motoristas-e-cobradores-de-onibus-suspende-transporte-publico-em-paulinia.ghtml
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O representante afirma que na semana que vem será feita uma formalização da garantia 
de emprego a esses trabalhadores, que podem ser realocados de função. 
 
Além disso, as demais reivindicações, como a de garantir estabilidade de seis meses após 
o novo contrato e não desconto dos dois dias de paralisação, também foram aceitas, 
segundo Nilton. 
 
Em nota, a prefeitura informou que a paralisação "realizada de forma ilegal" pelos 
funcionários da empresa responsável pelo transporte municipal foi encerrada e que a 
operação será normalizada nas próximas horas, com o retorno da circulação dos ônibus. 

 
Ônibus de Paulínia não saíram da garagem nesta quinta — Foto: Giuliano Tamura/EPTV 

Sobre o acordo e as pautas apresentadas pela categoria, a prefeitura afirma que a única 
que cabia a ela era a reivindicação para incluir os cobradores na nova licitação, o que não 
é mais possível porque o trâmite já está em andamento. 
 
Já as demais pautas, a prefeitura afirma que são direcionadas à atual concessionária do 
transporte, chamada Auto Viação Terra. 
 
Em relação à formalização da manutenção do emprego aos cobradores, a prefeitura 
afirmou que não tem poder legal para garantir o emprego dos trabalhadores. "Ela pode 
solicitar a empresa que ganhar a licitação que contrate eles, mas não impor", informou. 
 
A EPTV entrou em contato com a Auto Viação Terra, mas novamente não recebeu retorno. 
 
A paralisação 
Motoristas e cobradores de ônibus de Paulínia (SP) mantiveram, por dois dias 
consecutivos, uma paralisação do transporte público para cobrar garantias trabalhistas. Na 
quarta-feira (28), quando o protesto começou, uma comissão de trabalhadores se reuniu 
com representantes da Secretaria de Transportes e recebeu uma proposta. 
 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/29/motoristas-e-cobradores-de-onibus-mantem-paralisacao-e-transporte-publico-fica-suspenso-pelo-2o-dia-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/29/motoristas-e-cobradores-de-onibus-mantem-paralisacao-e-transporte-publico-fica-suspenso-pelo-2o-dia-em-paulinia.ghtml
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No início da manhã desta quinta, parte dos ônibus chegou a sair da garagem, mas às 10h 
os funcionários decidiram paralisar de novo. Segundo informações de representantes da 
categoria, houve uma reunião durante a tarde entre o grupo, a prefeitura e a empresa Auto 
Viação Terra. 
 
Os trabalhadores reivindicavam que os cobradores sejam incluídos na nova licitação do 
transporte público. O sindicato da categoria afirma que são 100 funcionários que poderiam 
perder o emprego. O grupo também cobra seis meses de estabilidade a partir do novo 
contrato com a empresa que vai operar o serviço e a resolução de pendências com a atual 
concessionária, a Auto Viação Terra. 
 
Durante a manhã, cerca de 200 trabalhadores permaneceram no terminal rodoviário do 
município, assim como já havia acontecido no dia anterior, quando, em alguns momentos, 
protestaram com palavras de ordem. "Queremos nosso emprego", afirmavam. 

 
Motoristas e cobradores se reuniram na garagem para fazer um protesto — Foto: Giuliano 
Tamura/EPTV 

Reflexos 
Na quarta-feira, moradores que dependem do transporte público tiveram que buscar 
alternativa para ir ao trabalho. Alguns conseguiram caronas, outros tiveram que recorrer a 
familiares e uma parte gastou mais com transporte por aplicativo. 
 
"Fiz uma caminhada. O pé está ardendo. Quem paga é a gente, que tem que passar por 
essa humilhação", lamenta a cozinheira Maria do Carmo, que teve que ir a pé para o 
trabalho, no shopping. 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 30/04/2021   |   ASSUNTO: TRANSPORTE   |   PÁGINA: A6 

Acordo sela fim da greve de ônibus em Paulínia 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paralisação do transporte público deixa 25 mil passageiros a pé 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS    |     DATA: 28/04/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/28/paralisacao-do-transporte-publico-deixa-25-mil-

passageiros-a-pe 

 
Paralisação de motoristas e cobradores de ônibus suspende transporte 

público em Paulínia 
VEÍCULO: G1/ EPTV   |     DATA: 28/04/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/28/paralisacao-de-motoristas-e-cobradores-de-

onibus-suspende-transporte-publico-em-paulinia.ghtml 

 

Greve de motoristas deixa 25 mil pessoas sem ônibus em Paulínia 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE   |     DATA: 28/04/2021     |    PÁGINA:  

https://blogdarose.band.uol.com.br/greve-de-motoristas-deixa-25-mil-pessoas-sem-onibus-em-paulinia/ 

 

Paulínia: motoristas de ônibus cruzam os braços 
VEÍCULO: BAND MAIS   |     DATA: 29/04/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/bandmaistv/videos/1359756821066387 

 

Após paralisação de dois dias, motoristas e cobradores voltam ao 

trabalho em Paulínia 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 29/04/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-paralisacao-de-dois-dias-motoristas-e-cobradores-voltam-ao-

trabalho-em-paulinia/ 

 

Trabalhadores encerram greve de ônibus em Paulínia 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 29/04/2021     |    PÁGINA: 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1610419,Trabalhadores-encerram-

greve-de-onibus-em-Paulinia.aspx 

 

Paralisação do transporte público é encerrada em Paulínia 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS   |     DATA: 30/04/2021     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2021/04/paralisacao-do-transporte-publico-e-encerrada-em-paulinia/

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/28/paralisacao-do-transporte-publico-deixa-25-mil-passageiros-a-pe
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/28/paralisacao-do-transporte-publico-deixa-25-mil-passageiros-a-pe
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/28/paralisacao-de-motoristas-e-cobradores-de-onibus-suspende-transporte-publico-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/28/paralisacao-de-motoristas-e-cobradores-de-onibus-suspende-transporte-publico-em-paulinia.ghtml
https://blogdarose.band.uol.com.br/greve-de-motoristas-deixa-25-mil-pessoas-sem-onibus-em-paulinia/
https://www.facebook.com/bandmaistv/videos/1359756821066387
http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-paralisacao-de-dois-dias-motoristas-e-cobradores-voltam-ao-trabalho-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-paralisacao-de-dois-dias-motoristas-e-cobradores-voltam-ao-trabalho-em-paulinia/
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1610419,Trabalhadores-encerram-greve-de-onibus-em-Paulinia.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1610419,Trabalhadores-encerram-greve-de-onibus-em-Paulinia.aspx
https://portalcbncampinas.com.br/2021/04/paralisacao-do-transporte-publico-e-encerrada-em-paulinia/
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 30/04/2021 
ASSUNTO: RODOVIA/ OBRAS 
PÁGINA: 7 

Liberada duplicação da rodovia entre Paulínia e Sumaré 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 30/04/2021 
ASSUNTO: EMPREGO/ REGIÃO 
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Paulínia e Sumaré estão no top 5 de geração de empregos no 1º trimestre 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 24/04/2021 
ASSUNTO: ORÇAMENTO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/24/sem-orcamento-censo-demografico-do-
ibge-e-cancelado-em-2021/ 
 

Sem orçamento, Censo Demográfico do IBGE é 
cancelado em 2021 
 
Dados são usados para os repasses do Fundo de Participação dos Municípios e para 
uma série de transferências da União para estados e prefeituras 

24 abr 2021 – 5h30 

 
O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, em entrevista (Foto: Agência Brasil) 

O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse nesta 

sexta-feira (23) que o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

que estava previsto para este ano, não será realizado em razão da falta de orçamento. “Não há 

previsão orçamentária para o Censo, portanto ele não se realizará em 2021. As consequências e 

gestão para um novo Censo serão comunicadas ao longo deste ano, em particular em decisões 

tomadas na Junta de Execução Orçamentária (formada por Casa Civil e Ministério da Economia)”, 

declarou o secretário. 

“Com relação ao processo seletivo dos censitários (agente censitário municipal, agente censitário 

supervisor e recenseador) o IBGE anunciará as orientações assim que for possível”, esclareceu o 

instituto em um comunicado em seu portal (https://www.ibge.gov.br/novo-portal-

destaques.html?destaque=30569). “O IBGE retomará as tratativas com o Ministério da Economia 

para planejamento e promover a realização do Censo em 2022, de acordo com cronograma a ser 

definido em conjunto com o ME.” 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/24/sem-orcamento-censo-demografico-do-ibge-e-cancelado-em-2021/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/24/sem-orcamento-censo-demografico-do-ibge-e-cancelado-em-2021/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/18/ibge-tem-99-vagas-em-paulinia-de-recenseador-e-agente-para-o-censo-2021/
https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques.html?destaque=30569
https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques.html?destaque=30569
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Os recursos necessários para o Censo, que acontece, em geral, a cada dez anos, eram da ordem de 

R$ 2 bilhões. Durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional, os parlamentares já haviam 

feito um corte de R$ 1,76 bilhão, agora, foi confirmada a retirada dos recursos. Segundo Waldery, 

novas decisões serão comunicadas oportunamente. 

No início do mês, o IBGE já havia suspendido as provas do processo seletivo para recenseadores e 

agentes censitários que trabalhariam na pesquisa. Cerca de 17 mil agentes censitários e 182 mil 

recenseadores seriam contratados. 

Os dados populacionais do Censo são utilizados para os repasses do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) e para uma série de outras transferências da União para estados e municípios. A 

última contagem da população foi realizada no Censo Demográfico de 2010. 

Integrantes do governo falaram à imprensa sobre os vetos à Lei Orçamentária Anual, que foi 

sancionada quinta-feira (22) pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada nesta sexta-feira no Diário 

Oficial da União. 

Os vetos ocorreram porque as projeções do Ministério da Economia indicam a necessidade de uma 

recomposição de R$ 29 bilhões e, com isso, foi necessário abrir um espaço no Orçamento. Essa 

recomposição foi feita em acordo com o Congresso Nacional por meio de um veto parcial de R$ 19,8 

bilhões de dotações orçamentárias e o bloqueio adicional de R$ 9,3 bilhões. 

A diferença entre o veto e o bloqueio é que o veto representa um corte definitivo da despesa, 

enquanto que o bloqueio permite que o valor possa ser desbloqueado ao longo do ano, no caso de 

novas projeções indicarem a existência de um novo espaço no teto de gastos. 

O secretário especial de Relações Governamentais da Casa Civil, Bruno Grossi, explicou que os 

R$ 19,8 bilhões do veto foram distribuídos em cortes nas emendas do relator (R$ 10,5 bilhões), 

cortes de emendas de comissão do Poder Legislativo (R$ 1,4 bilhão) e despesas discricionárias do 

Poder Executivo (R$ 7,9 bilhões). 

Segundo Grossi, para garantir segurança no atendimento às despesas obrigatórias, outras medidas 

foram adotadas, como a sanção da alteração na Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de 2021 que 

permite a abertura de crédito extraordinário destinado a programas emergenciais e ações de saúde no 

combate à pandemia. 

Quanto aos valores bloqueados em despesas discricionárias, da ordem de R$ 9,3 bilhões, os 

recursos poderão ser liberados ao longo do ano, segundo o governo. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/06/ibge-suspende-provas-para-recenseadores-do-censo-2021/
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 30/04/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 16 

Paulínia realiza no sábado (1) Dia D de Vacinação contra a Gripe 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 30/04/2021  
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ MERENDA 
PÁGINA: 4 

Alunos recebem “Cesta saudável” em Paulínia 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 30/04/2021 
ASSUNTO: SAÚDE ANIMAL  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Prefeitura retoma programa gratuito de castração 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 30/04/2021 
ASSUNTO: LAZER  
PÁGINA: 5 

Parque Zeca Malavazzi e Jardim Botânico são reabertos 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 27/04/2021 
ASSUNTO: ACIDENTES 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Acidentes fatais em obras envolvendo rede elétrica crescem 57% na região 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 25/04/2021 
ASSUNTO: RODOVIA  
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 
 

Rodovia Anhanguera completa 73 anos 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 23 a 29/04/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Processo de migração dos servidores de Paulínia avança 

positivamente 
29 de abril de 2021  

Os servidores públicos da Prefeitura e da Câmara de Paulínia tiveram um voto favorável nesta 

quarta-feira (28/4) durante julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador Torres 

de Carvalho manifestou-se contra ação do Ministério Público estadual que questiona a forma como a 

maioria dos funcionários do município migrou do regime celetista para estatutário […] 

 

 

Parques e praças precisam ampliar acessibilidade, defende Edilsinho 
28 de abril de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) solicita rampas destinadas às pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, para entrada e saída em praças e parques de Paulínia. Segundo 

ele, a medida é necessária para garantir acessibilidade em espaços públicos de lazer, cumprindo 

critérios de legislações federais. [...] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/processo-de-migracao-dos-servidores-de-paulinia-avanca-positivamente/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/processo-de-migracao-dos-servidores-de-paulinia-avanca-positivamente/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-acessibilidade-parques-e-pracas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/processo-de-migracao-dos-servidores-de-paulinia-avanca-positivamente/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-acessibilidade-parques-e-pracas/
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Câmara amplia prazo do IPTU e garante direito de grávida escolher tipo de 

parto       28 de abril de 2021  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (27/04), em duas sessões, proposta que adia 

prazo para os cidadãos pagarem o IPTU. Se o texto for sancionado pelo prefeito, as parcelas entre os 

meses de março e julho agora vão vencer apenas a partir de agosto, até dezembro. […] 

 

Exames 24 horas e sistema de monitoramento em vídeo são ideias de 

Xavier       27 de abril de 2021  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) sugere que o Hospital Municipal de Paulínia disponibilize 

exames 24 horas para os cidadãos. Segundo ele, a falta de procedimentos em horários noturnos, 

finais de semana e feriados dificulta diagnósticos e, portanto, a identificação do melhor tratamento 

para o paciente. […] 

 

Valadão discute com Artesp soluções para desafogar acesso ao João 

Aranha       27 de abril de 2021  

O presidente da Câmara, vereador Fábio Valadão (PL), recebeu nesta segunda-feira (26/4) o 

secretário executivo da Artesp (Agência de Transportes de Estado), Caio Miranda. Durante o 

encontro, foram discutidas alternativas para motoristas chegarem à região do João Aranha […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-7-prazo-iptu-direito-gravida-escolher-parto/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-7-prazo-iptu-direito-gravida-escolher-parto/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-exames-24-horas-central-monitoramento-seguranca/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-exames-24-horas-central-monitoramento-seguranca/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-discute-com-artesp-solucoes-para-desafogar-acesso-ao-joao-aranha/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-discute-com-artesp-solucoes-para-desafogar-acesso-ao-joao-aranha/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-7-prazo-iptu-direito-gravida-escolher-parto/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-exames-24-horas-central-monitoramento-seguranca/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-discute-com-artesp-solucoes-para-desafogar-acesso-ao-joao-aranha/
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Nota de pesar – Paulo Roberto Zoellner (1961-2021) 
26 de abril de 2021  

A Câmara Municipal de Paulínia lamenta o falecimento do servidor Paulo Roberto Zoellner. Ele 

tinha 60 anos de idade e atuava na Casa desde 1994, como vigia. A Presidência da Câmara se 

solidariza aos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de perda.  

 

Afetados pela Covid-19 precisam de reabilitação, afirma Fábio da Van 
26 de abril de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) sugere Projeto de Reabilitação Pós-Covid. A iniciativa tem o 

objetivo de qualificar as equipes de Atenção Primária e fortalecer a assistência integral aos usuários 

do Sistema Único de Saúde (SUS) que foram contaminados pelo coronavírus […] 

 

Para Tiguila, prédio de UBS no Monte Alegre precisa de destino útil à 

cidade       23 de abril de 2021  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) solicita informações da Prefeitura sobre o destino e o 

aproveitamento do prédio da antiga UBS do Jardim Monte Alegre. Segundo ele, o local está 

subutilizado desde que o governo estadual entregou novo prédio para atendimento à saúde, tornando-

se apenas estacionamento de veículos e depósito de prontuários arquivados. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-pesar-paulo-roberto-zoellner/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/afetados-pela-covid-19-precisam-de-reabilitacao-afirma-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-predio-ubs-monte-alegre/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-predio-ubs-monte-alegre/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/afetados-pela-covid-19-precisam-de-reabilitacao-afirma-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-predio-ubs-monte-alegre/
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Trabalhador de postos e mercados deve entrar no grupo prioritário de 

vacina, diz Pedro 
23 de abril de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) solicita ao governador do Estado de São Paulo que todos os 

profissionais que atuam em postos de combustíveis e supermercados sejam inseridos no grupo 

prioritário de imunização contra a Covid-19. Ele aponta o alto risco de contaminação dessas 

categorias, pelo contato diário com grande número de clientes […] 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/trabalhador-de-postos-e-mercados-deve-entrar-no-grupo-prioritario-de-vacina-diz-pedro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/trabalhador-de-postos-e-mercados-deve-entrar-no-grupo-prioritario-de-vacina-diz-pedro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/trabalhador-de-postos-e-mercados-deve-entrar-no-grupo-prioritario-de-vacina-diz-pedro/

