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DATA: 28/8/2019  
VEÍCULO: ZATUM  
ASSUNTO: PROJETO DE LEI  
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/524/paulinia-quer-proibir-fogos-de-artificio-com-barulho 

 

 

 

 
 

Paulínia quer proibir fogos de artifício com 
barulho 
Multa será de R$ 1 mil para quem desrespeitar a lei 
28/08/2019 16h35Atualizado há 24 horas 

Por: Redacao 

Fonte: Da Redação 

 

Projeto autoriza somente fogos com efeito visual (Crédito: Global Rural) 

A Secretaria de Meio Ambiente de Paulínia criou um projeto de lei para proibir fogos de 

artifício com barulho, como os rojões e “bombinhas”, por exemplo . Segundo a 

administração, a iniciativa será protocolada ainda esta semana para ser analisada pelos 

vereadores, que terão até 90 dias para avaliar a proposta do governo do prefeito em 

exercício Antonio Miguel Ferrari (DC), o Loira.   

A proibição, que vale para áreas públicas e privadas, abertas ou fechadas, prevê multa de 

R$ 1 mil e o dobro, em caso de reincidência. O objetivo é evitar prejudicar pessoas e 

animais durante comemorações.  
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“Cada um tem o direito de celebrar como bem entender, mas fogos com barulho já 

demonstraram ser nocivos para pessoas e animais, que têm o aparelho auditivo muito 

mais sensível que o nosso”, explicou a secretária de Meio Ambiente Débora de Jesus Mileo 

Débora ainda apontou que autistas também sofrem com os barulhos. “Há tempos 

precisávamos legislar sobre o assunto, que já ganhou atenção em várias cidades do Brasil. 

É um avanço”, disse. 

No projeto consta a proibição do manuseio,  utilização, da queima e da soltura de fogos e 

estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito 

sonoro ruidoso em Paulínia. Segundo o projeto, somente será permitido fogos com efeito 

visual.  
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DATA: 29/8/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: PROJETO DE LEI  
PÁGINA: A6 
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DATA: 28/8/2019 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: PROJETO DE LEI  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/fogos-de-artificio-com-barulho-podem-ser-proibidos-em-
paulinia/ 

 

 

 

 

Fogos de artifício com barulho podem ser proibidos em Paulínia 
Por Redação 

 - 

28 de agosto de 2019 

A Prefeitura de Paulínia, através da Seddema (Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do 

Meio Ambiente) acaba de criar projeto de lei que trata da proibição de queima de fogos de 

artifício com barulho no território municipal. O documento deve ser protocolado na Câmara 

de Vereadores, onde os edis têm até 90 dias para apreciar e votar. 

A proibição, que vale para áreas públicas e privadas, abertas ou fechadas, prevê multa de 

R$ 1 mil e o dobro, em caso de reincidência. O objetivo é evitar prejudicar pessoas e 

animais durante comemorações. “Cada um tem o direito de celebrar como bem entender, 

mas fogos com barulho já demonstraram ser nocivos para pessoas e animais, que têm o 

aparelho auditivo muito mais sensível que o nosso”, diz a secretária da Seddema, Débora 

de Jesus Mileo, que ainda fala sobre os problemas que pessoas com transtorno autista 

sofrem e reforça os cuidados com os animais, que se desesperam com os estampidos. “Há 

tempos precisávamos legislar sobre o assunto, que já ganhou atenção em várias cidades 

do Brasil. É um avanço”, completa. 

Lei 

No projeto consta a proibição do manuseio, da utilização, da queima e da soltura de fogos 

e estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito 

sonoro ruidoso no município de Paulínia. Fica proibido, fogos de vista, assim denominados 

aqueles de efeito visual e estampido e similares em recintos fechados e abertos, estando 

liberados apenas shows com efeito visual. 
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DATA: 30/8/2019 
VEÍCULO: TRIBUNA DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PROJETO DE LEI  
PÁGINA: 6 
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DATA: 23/8/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: VEREADOR/ DECISÃO JUDICIAL   
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/23/tiguila-paes-e-restabelecido-no-cargo-de-
vereador-de-paulinia/ 

 

 
 

 

Tiguila Paes é restabelecido no cargo de 
vereador de Paulínia 
 
Ele foi afastado do mandato no último dia 3 de junho pela Justiça local acusado com 
outras 10 pessoas de atentado contra a liberdade de trabalho 

23 ago 2019 – 20h12 

 
Tiguila Paes (PPS) consegue retomar sua cadeira na Câmara de Vereadores de Paulínia (Foto: Divulgação) 
 
O vereador Tiguila Paes (PPS) foi reconduzido ao cargo de vereador nesta sexta-feira (23) pela Câmara 
de Paulínia. Ele havia sido afastado pela Justiça local no último dia 3 de junho e conseguiu um habeas 
corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) no dia 20 passado. 
O restabelecimento do mandato de Tiguila Paes foi confirmado pela assessoria da Câmara Municipal 
no final da tarde desta sexta-feira. Com a volta do vereador, Ney da Van (PMN) retorna para a 
suplência do Poder Legislativo de Paulínia. 
Tiguila Paes foi afastado da Câmara pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Paulínia, Bruno Luiz Cassiolato. 
O vereador e mais 10 pessoas, entre elas o ex-secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Elizaman Jesus Lopes, o Carioca, são réus na ação que apura eventual associação criminosa para forçar 
terceirizadas da Replan a contratar somente pessoas indicadas pelo grupo. 
Para o relator do caso no TJ-SP, o desembargador Leme Garcia, há “ausência de elementos que 
demonstrem que ele (Tiguila Paes) está se utilizando da função pública para prática de ilícitos”. O 
colegiado da 16ª Câmara de Direito Criminal acompanhou o voto do relator. O processo ainda corre 
na Justiça de Paulínia.
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DATA:  
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VEÍCULO: 
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO: 
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DATA: 27/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ AULAS SUSPENSAS  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/27/dezoito-escolas-municipais-suspendem-as-
aulas-nesta-sexta-feira/ 

 

 

 

 

Dezoito escolas municipais suspendem as 
aulas nesta sexta-feira 

 

Unidades serão usadas pela Justiça Eleitoral a partir das 12h para 
preparação da eleição fora de época deste domingo, em Paulínia 

27 ago 2019 – 21h56 

 
Escola Municipal Nelson Alves Aranha Neto retoma as aulas na segunda-feira de manhã (Foto: Divulgação) 
 

Dezoito escolas municipais vão suspender as aulas na tarde desta sexta-feira 
(30), em Paulínia. As unidades (veja a relação abaixo) serão utilizadas pela 
Justiça Eleitoral para a realização da eleição suplementar para prefeito e vice 
neste domingo, dia 1º de setembro. 
 
As escolas ficarão fechadas para a Justiça Eleitoral prepará-las para receber 
as zonas eleitorais e as urnas eletrônicas. Quem quiser consultar a seção 
eleitoral em que vota pode acessar o link http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-
e-local-de-votacao/consulta-por-nome. 
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No dia da eleição, no domingo, haverá ainda operação de bloqueio de trânsito 
no entorno das ruas dessas 18 unidades escolares.  
As interdições começam a partir das 6h. A liberação das vias deve ocorrer 
depois das 17h, horário em que se encerra o pleito. 
 
A eleição suplementar de 1º de setembro em Paulínia vai custar R$ 133 mil 
do dinheiro público. São nove candidatos na disputa: 
 
– PRTB 
Ângela Duarte e Paula Benites. 
– PSL 
Capitão Cambuí e Júlio César Peluque. 
– PSC e PMB 
Coronel Furtado e Kieson Prado. 
– PT 
Custódio Campos e Jucimara Sousa. 
– PSDB e PL 
Du Cazellato e Sargento Camargo. 
– DC e PROS 
Loira e Palito. 
– PSOL 
Marcelo Barros e Rose Abreu. 
– MDB 
Nani Moura e Cícero Brito. 
– PPS e PSD 
Tuta e Gustavo Yatecola. 
 
A eleição suplementar na cidade será realizada para um mandato-tampão que 
vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Ela vai ocorrer por causa da cassação 
do prefeito Dixon Carvalho (PP) e de seu vice Sandro Caprino (PRB) por abuso 
de poder econômico nas eleições municipais de 2016. Desde novembro do ano 
passado, Paulínia é comandada por prefeitos interinos. 
 
Até o dia 31, sábado, os candidatos podem fazer propaganda eleitoral, como 
carreatas, comícios e carros de som. O resultado da eleição deve sair horas 
depois do fim da eleição. Os eleitos tomarão posse até o dia 4 de outubro 
deste ano, segundo o calendário eleitoral. 
 
Poderão votar os eleitores que realizaram transferência, bem como 
alistamento eleitoral, até o dia 3 de abril deste ano. O Cartório Eleitoral de 
Paulínia ainda não informou qual o número desse colégio eleitoral nem 
quantos eleitores deverão ficar de fora da escolha de prefeito e vice em 1º de 
setembro. 
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Confira relação das unidades escolares municipais que serão utilizadas como 
locais de votação: 
 
– Escolas que suspendem as aulas na sexta-feira, às 12h, e retornam 
na segunda-feira (2/9) somente no período da tarde: 
 
Emei Alcides Barbutti 
Emei Angelino Pigatto 
Emei Dona Itela Soldera Ferro 
Emei Leonor Jacinto de Campos Pietrobom 
 
– Escolas que suspendem as aulas na sexta-feira, às 12h e retornam 
na segunda-feira (2/9) pela manhã normalmente. 
 
Emesfm Vitor Szcepanski e Souza Silva 
Emef Prefeito José Lozano de Araújo 
Emef Oadil Pietrobom 
Emef Flora Aparecida Toledo Lima 
Emef Yolanda Tiziani Pazetti 
Emef Maria Aparecida Caputti Beraldo 
Emef Domingos de Araújo 
Cemep Osmar Passareli Silveira 
Emefm Vereador Angelo Corassa Filho 
Emef Sol Nascente 
Emefm Maestro Marcelino Petrobom 
EM Nelson Alves Aranha Neto 
EM Odete Emídio de Souza 
ETEP - Escola Técnica de Paulínia 
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DATA: 23/8/2019  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ DEBATE  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/debate-entre-candidatos-de-paulinia-e-marcado-por-
troca-de-farpas-e-plateia-inflamada/ 

 
 
 
 
 
 

Debate entre candidatos de Paulínia é marcado por  
“troca de farpas” e plateia inflamada 
Por Redação 

23 de agosto de 2019 

Questionamentos provocadores inflamaram plateia, que precisou ser contida por 

diversas vezes 

 

A Câmara de Paulínia recebeu na noite de ontem, 22/08, mais um encontro entre os 

candidatos a prefeito da eleição suplementar que ocorre no município dia 1º de setembro. 

Organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Paulínia 

(STSPMP), o debate abordou temas de interesse dos funcionários públicos, o que 

proporcionou “troca de farpas” acaloradas entre os participantes. 

O plenário da Casa de Leis ficou lotado. Cada candidato participante tinha o direito de levar 

20 correligionários e o restante das cadeiras foi reservado para os servidores públicos. 
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A dinâmica do evento foi dividida em quatro blocos. No primeiro deles, os concorrentes 

tiveram a fala livre para se apresentarem aos eleitores. Em seguida, através de sorteio, 

responderam aos questionamentos feitos pelos servidores públicos. Assuntos como PCCV, 

gerenciamento do Pauliprev, Limite da Folha de Pagamento, 14º Salário e Lei de 

Responsabilidade Fiscal foram abordados. 

No terceiro bloco, os candidatos fizeram perguntas entre si e tinham direito à réplica e 

tréplica. Questionamentos provocadores inflamaram plateia, que precisou ser contida por 

diversas vezes. 

Na última etapa, os concorrentes tinhas três minutos para suas considerações finais. 

Alguns desfrutaram de tempo adicional porque foram interrompidos pelas manifestações 

contrárias da plateia. 

Compareceram ao evento Marcelo Barros (PSOL), Tuta Bosco (Cidadania), Custódio 

Campos (PT), Capitão Cambui (PSL), Coronel Furtado (PSC) e Nani Moura (MDB). 

De acordo com o Sindicato, Angela Duarte (PRTB) informou previamente que não 

compareceria ao debate. A candidata justificou sua ausência nas redes sociais. Clique no 

link e confira o 

vídeo: https://www.facebook.com/BlogdaAngelaDuarte/videos/345367909701009/UzpfSTE

wMDAwMTc2NTkyNDQyMzoyNDIwNTQxMzE4MDE0NzA5/ 

Du Cazellato (PSDB) também não compareceu ao evento e emitiu uma nota aos servidores. 

Confira no link https://www.facebook.com/watch/?v=921042461592538 

O candidato do DC, Loira, também faltou ao encontro e disponibilizou sua justificativa na 

internet. Confira: https://www.facebook.com/Loirapaulinia/. 
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Plenário lotado para o debate entre os candidatos a prefeito de Paulínia 
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DATA: 30/8/2019  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO  
PÁGINA: 5, COM CHAMADA 
NA ACAPA (MANCHETE) 
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DATA: 29/8/2019  
VEÍCULO: BLOG DA ROSE  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO  
PÁGINA: https://blogdarose.band.uol.com.br/suposta-compra-de-votos-em-paulinia-vira-caso-de-policia/ 

 

 

 
 

Suposta compra de votos em Paulínia vira caso de polícia 
por Rose Guglielminetti 

 

A quatro dias da eleição suplementar de Paulínia marcada para este domingo (1/09), uma suposta 
compra de votos acabou virando caso de polícia ontem (28/08) em Paulínia. O BO (Boletim de 
Ocorrência), registrado na delegacia da cidade, acusa vereador Marcelo D2 (PROS) de ter pago R$ 
50,00 por pessoa para gravação de vídeos e voto na candidata à prefeitura Nani Moura (MDB). Nani 
nega a denúncia e diz que é uma tentativa da oposição para prejudicar a sua candidatura. 

A denúncia foi feita por Vlaudmir Luciano Firmino, responsável pelo Instituto Comunitário Benedito 
Aguiar. 

De acordo com o BO, o vereador Marcelo D2 teria pago R$ 50,00 para cada uma das cinco pessoas 
que estavam neste local. Do grupo, dois são adolescentes – que estiveram na delegacia para lavrar a 
denúncia. 

Segundo eles, cada um recebeu R$ 50,00 para gravarem um vídeo e votarem em Nani. Os 
denunciantes disseram que a candidata estava no local. 

Já Vladimir reproduziu um diálogo que teve com Marcelo D2. “Pedi diversas vezes para você me 
ajudar nesse projeto, que está abandonado. Não fez nada. Agora vem com essa moça aqui prejudicar 
a gente. A gente não aceita política aqui.” Ao que Marcelo D2 respondeu: “Não vamos tirar vocês 
daqui . E se for será para um lugar melhor. A gente fez vídeo e vamos por no ar.” 
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Os denunciantes disseram ainda que após Vladimir avisar Marcelo D2 que iria registrar um boletim 
de ocorrência, ele teria pedido às pessoas que supostamente teriam recebido o dinheiro para que não 
fizessem isso. 

 

 
Outro lado 
A candidata a prefeita pelo MDB, Nani Moura, disse que desconhece essa denúncia. “Eu oriento toda 
a minha equipe que compra de votos é crime. E isso nunca aconteceu. Do primeiro dia até o final, a 
minha campanha será limpa”, disse Nani. Para ela, a denúncia tem o objetivo de prejudicar a sua 
candidatura. “A oposição está desesperada, a todo o tempo eles ficam tentando montar vídeos e falas 
para prejudicar a minha campanha”, alertou a candidata. 

A assessoria do vereador Marcelo D2 informou que “Ainda não recebemos notificação, assim que 
chegar iremos nos pronunciar.” 
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DATA: 29/8/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO  
PÁGINA: A6  
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DATA: 29/8/2019  
VEÍCULO: ZATUM  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO  
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/537/nani-moura-faz-boletim-de-ocorrencia-por-
denunciacao-caluniosa 

 
 
 
 
 
 
 

Nani Moura faz Boletim de Ocorrência por 
denunciação caluniosa 
 
Registro de candidatura da emedebista também foi aprovado por desembargadores 
 
Por: Raoni Zambi - Redação - 29/08/2019 20h45Atualizado há 12 horas 
 

 

Cícero Brito e Nani Moura, ao centro, com os advogados Diliane e Jairo (Crédito: divulgação) 

A candidata a prefeita Nani Moura (MDB) registrou um BO (Boletim de Ocorrência), 

nesta quinta-feira (29), na Delegacia de Paulínia, por Denunciação Caluniosa, 

contra pessoas que a acusam de compra de votos. Nani também fez uma coletiva 

para tratar do caso e divulgou uma nota, que pode ser lida na íntegra no final da 

matéria. A eleição suplementar será no próximo domingo (01).  

Na tarde de quarta-feira (28), dois adolescentes também registraram um BO 

acusando o vereador Marcelo D2 (PROS) e Nani por compra de votos. Eles 

disseram que o parlamentar havia pago R$ 50 para cinco pessoas gravarem um 
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vídeo, em apoio à emedebista. Ainda segundo a dupla, os beneficiados também 

deveriam votar em Nani.  

“Eu não dei dinheiro e nem comprei votos. Quero que a polícia investigue porque 

isso é uma calúnia. Estão tentando me prejudicar nesta reta final. Quero que essas 

pessoas comprovem o que denunciaram”, afirmou Nani.  

Marcelo D2 também negou as acusações. “Não dei dinheiro para ninguém. Na reta 

final da campanha estão fazendo armações e mentido. Caso seja chamado, vou 

explicar tudo à Justiça”, relatou o parlamentar. A reportagem não conseguiu contato 

com os acusadores de Nani e Marcelo D2. Caso eles entrem em contato, a matéria 

será atualizada.  

Na coletiva, Nani também comemorou mais uma confirmação de sua candidatura, 

por unanimidade, por desembargadores do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de 

São Paulo, nesta quinta. Com isso, a campanha não está mais sub judice. A 

candidatura de Tuta Bosco (PPS) também foi mais uma vez aprovada.  

Leia a nota de Nani Moura divulgada nesta quinta-feira (29) 

A candidata Nani Moura (MDB) durante a quarta-feira (28) fez campanha 

normalmente, e desconhece qualquer postura supostamente inadequada praticada 

por terceiros. Diversas regiões de Paulínia foram visitadas por Nani. O 

comportamento da emedebista tem sido baseado na legalidade e transparência. As 

últimas acusações são reflexo de opositores desesperados e que são capazes de 

mentir e criar factoides com a finalidade de atrapalhar as eleições e impedir a 

reconstrução de Paulínia.  

Nesta quinta-feira (29), a Candidata registrou o Boletim de Ocorrência Policial, para 

apurar o crime de denunciação caluniosa, nos termos do Artigo 339, do Código 

Penal, para apurar ataques criminosos e mentirosos. 

“Estamos fazendo uma campanha limpa, honesta e conversando com a população. 

Lamento os ataques baixos, mas o nosso povo sabe separar o joio do trigo. Vamos 

reconstruir Paulínia”, afirmou Nani Moura.  

O registro da candidatura de Nani Moura, que está deferido desde o início da 

campanha, foi confirmado mais uma vez pela Justiça Eleitoral, nesta quinta-feira 

(29), por unanimidade, pelos desembargadores do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) 

de São Paulo. Assim, o pedido de impugnação da candidatura foi derrotado.  
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
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“Perseguição política”, diz Marcelo D2 sobre acusação de 
suposta compra de voto 
Da Redação  
29/08/2019 15:08:16 

 

 

O parlamentar apoia a candidatura de Nani Moura (MDB) para prefeita da cidade 

É o 1º caso registrado na campanha suplementar: delegado informou que, após conversar com 

juíza e Ministério Público Eleitoral da cidade, vai decidir sobre inquérito 

 
Na noite desta quarta-feira (28), a campanha da eleição suplementar para prefeito e vice-prefeito 
de Paulínia, dia 1º de setembro, teve a primeira denúncia de suposta compra de voto registrada na 
Delegacia de Polícia Civil da cidade. 

 

O professor de capoeira Vladimir Luciano Firmino compareceu ao plantão da delegacia, 
acompanhado de dois adolescentes, relatando  que o vereador Marcelo Penha de Souza Ferraz, 
o Marcelo D2 (PROS), teria oferecido dinheiro para os garotos gravarem um vídeo favorável à 
candidata a prefeita pelo MDB, Nani Moura, e votarem na emedebista. Consta no boletim policial 
que foram apreendidas duas notas de R$ 50,00. 
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Procurado pelo Correio, Marcelo D2  comentou o caso. “Desespero de quem não tem voto, 
armando coisas que não têm nada a ver”, afirmou, e acrescentou: “Perseguição política, 
totalmente”.  O parlamentar disse que, quando for chamado para depor apresentará sua versão 
sobre o que realmente aconteceu.  

 

Em relação à abertura de inquérito para apurar o caso, o delegado titular de Paulínia, Rodrigo Luís 
Galazzo, informou ao Correio que: “Ainda vou conversar com a juíza e promotora eleitoral. Depois 
vou decidir”. Não conseguimos contato com a defesa de Nani Moura (MDB), mas o espaço está 
aberto para o posicionamento da candidata.  
 
Foto: Reprodução/Facebook 
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DATA: 23/8/2019  
VEÍCULO: BLOG DA ROSE  
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PÁGINA: https://blogdarose.band.uol.com.br/justica-proibe-edson-moura-de-participar-de-
campanha-de-sua-mulher/ 

 
 
 
 

 

 
 

Justiça proíbe Edson Moura de participar de campanha 
de sua mulher 
 

A Justiça Eleitoral proibiu a participação do ex-prefeito de Paulínia Edson Moura (MDB) na 
campanha de sua mulher Nani Moura (MDB), que é candidata a prefeita. A juíza eleitoral 
Marta Brandão determinou que o político não participe de propaganda em redes sociais ou 
pessoalmente em carreatas, passeatas, comícios, reuniões com eleitores e arrastões nos 
bairros, sob pena de aplicação de multa. Deu um prazo de 24 horas para que a propaganda 
com o ex-político seja retirada das redes sociais. 

A magistrada deferiu parcialmente o pedido do Ministério Público que pediu a suspensão da 
campanha eleitoral de Nani Moura e de seu vice, Cícero Brito por fraude eleitoral. Segundo a 
Promotoria, quem encabeça a chapa é o ex-prefeito, que está com os direitos políticos 
cassados. Diz o MP que há indícios que caso a candidata seja eleita “seja ele e não a 
candidata eleita, responsável pela Administração municipal.” 
O MP diz que a manobra tem a intenção de driblar a inelegibilidade do ex-prefeito de forma 
a reconduzi-lo, indiretamente, ao cargo de chefe do Poder Executivo.  
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DATA: 27/8/2019 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ DECISÃO JUDICIAL | PÁGINA: A6 

A Promotoria diz que há jingles de campanha dedicados a Edson Moura e vídeos que 
circulam pela internet em que são pedidos votos a Edson Moura por correligionários.  

O MP sustenta que a condução da campanha por Edson Moura confunde a população, que 
pode acreditar estar elegendo o ex-prefeito. 

A Promotoria lembrou que o ex-prefeito fez algo semelhante nas eleições de 2012, quando 
colocou o filho, Edson Moura Júnior, em seu lugar. O filho foi cassado. 
No Mérito, o MP pediu a cassação do registro ou diploma, caso seja expedito, além da 
declaração de inelegibilidade de Nani e Cícero e declaração de nulidade dos votos obtidos 
por eles nas eleições suplementares do dia 1º de setembro. 

A magistrada diz que os documentos são suficientes para demonstrar indícios de fraude e diz 
que a atuação do político ” Vai muito além, a ponto de ensejar na população a sensação de 
que será ele o Chefe do Poder Executivo, o que, de fato, não se pode admitir”, escreveu a 
juíza. Porém, ela diz que não suspenderia o registro porque a medida ” significaria alijar os 
candidatos da disputa eleitoral, o que contraria o princípio democrático”. Com isso, decidiu 
pela proibição da participação do ex-político na campanha de sua mulher. 

Outro lado 
A candidata Nani Moura foi procurada, mas não retornou ao pedido de entrevista. 
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Justiça determina o recolhimento do 
Jornal Agora Paulínia 
Agosto 25, 2019  

 

De acordo com a Decisão interlocutória publicada na sexta-feira, dia 23, 
PROTOCOLO: 63.122/2019 – AC Nº 9.453, a Juíza Eleitoral Marta Brandão 
Pistelli, despachou pelo recolhimento do Jornal Agora Paulínia. Segue o 
despacho na íntegra:  
 
Trata-se de representação eleitoral formulada pela Coligação “Movimento 
Paulínia Cidadã” em face do Jornal Agora Paulínia e seu diretor Alexandre José 
Mane, sob o fundamento de que, o primeiro representado veiculou notícia em 
edição impressa e digital matéria contendo inverdades sobre o registro de 
candidatura do candidato “Tuta Bosco”, de forma a confundir o eleitor e 
afrontar a isonomia do pleito. Pretende a concessão de tutela de urgência para 
o fim de proibir novas publicações e cessação da divulgação das notícias 
impugnadas. 

DATA: 25/8/2019  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: NOVA ELEIÇÃO/ DECISÃO JUDICIAL/ RECOLHIMENTO JORNAL  
PÁGINA: https://tribunapaulinia.com.br/justica-determina-o-recolhimento-do-jornal-agora-
paulinia/ 
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A inicial veio acompanhada de procuração e documentos. Assim relatados, 
passo a fundamentar e decido. A tutela de urgência comporta deferimento. 
 
Com efeito, a análise da matéria impugnada denota ausência de 
correspondência com a realidade e demonstra ausência de imparcialidade do 
veículo, manipulando-se a informação de forma a denegrir a imagem do 
candidato da coligação representante, em benefício de concorrente. Isto 
porque, a notícia informa as candidaturas de Nani Moura e Tuta Bosco estão 
judicializadas, enquanto a dos candidatos Du Cazellato e Loira foram deferidas 
na segunda feira. 
 
Ora, quando da divulgação, todos os candidatos já contavam com suas 
candidaturas deferidas por este juízo, estando, contudo, pendentes de 
confirmação pelo e. TRE não só as de Nani Moura e Tuta Bosco, como também 
a de Du Cazellato e Loira. 
 
De rigor, assim, o deferimento dos pedidos de urgência para o fim de 
determinar a retirada imediata das matérias impugnadas do sítio eletrônico 
do veículo de imprensa citado bem como a suspensão da circulação e 
distribuição de novos exemplares do periódico impresso com as matérias 
impugnadas, ficando determinado o recolhimento, em 24 horas, dos 
exemplares em circulação. 
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DATA: 28/8/2019 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA | PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/eleicoes-suplementares-saiba-os-locais-de-votacao/ 

   * MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

   Eleições Suplementares: saiba os locais de votação 
    

 

    Eleições em Paulínia 
    DATA: 30/8/2019 | VEÍCULO: REDE GLOBO  |  PÁGINA:  
    https://globoplay.globo.com/v/7883240/ 
 

   Eleições para prefeito e vice ocorrem neste domingo (1º) em Paulínia 
    DATA: 28/8/2019 | VEÍCULO: EPTV  |  PÁGINA:  
    https://globoplay.globo.com/v/7877722/ 
 

   Eleição suplementar leva eleitores de Paulínia às urnas neste domingo 
    DATA: 28/8/2019 | VEÍCULO: EPTV  |  PÁGINA:  
    https://globoplay.globo.com/v/7879157/ 
 

   Entrevista com os candidatos: leia as propostas de Du Cazellato 
    DATA: 26/8/2019 | VEÍCULO: ZATUM  |  PÁGINA:  
    www.zatum.com.br/noticia/509/especial-do-zatum-entrevista-candidatos-a-prefeito- 
     suplementar-de-paulinia-du-cazellato 
 

   Entrevista com os candidatos: leia as propostas do Capitão Cambuí 

    DATA: 27/8/2019 | VEÍCULO: ZATUM  |  PÁGINA:  
     www.zatum.com.br/noticia/516/entrevista-com-os-candidatos-leia-as-propostas-de-capitao-cambui 

 
   Entrevista com os candidatos: leia as propostas de Nani Moura 

    DATA: 28/8/2019 | VEÍCULO: ZATUM  |  PÁGINA:  
     www.zatum.com.br/noticia/523/entrevista-com-os-candidatos-leia-as-propostas-de-nani-moura 

 
   Entrevista com os candidatos: leia as propostas de Custódio Campos 

    DATA: 28/8/2019 | VEÍCULO: ZATUM  |  PÁGINA:  
     www.zatum.com.br/noticia/526/entrevista-com-os-candidatos-leia-as-propostas-de-custodio-campos 

 
   Entrevista com os candidatos: leia as propostas de Marcelo Barros 
     DATA: 29/8/2019 | VEÍCULO: ZATUM  |  PÁGINA:  
     www.zatum.com.br/noticia/532/entrevista-com-os-candidatos-leia-as-propostas-de-marcelo-barros 

 
   Custódio Campos é o quinto candidato a prefeito a participar de série 

     DATA: 27/8/2019 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
     https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/27/custodio-campos-e-o-quinto-candidato-a-prefeito-a-     
     participar-de-serie/ 
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DATA: 28/8/2019 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: POPULAÇÃO CRESCE 24,9%  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/28/populacao-de-paulinia-cresce-249-em-
nove-anos-segundo-ibge/ 

 

 
 
 
 
 

População de Paulínia cresce 24,9% em nove 
anos, segundo IBGE 
 
Número de habitantes saltou de 82.146, em 2010, para 109.424 neste ano; estimativa 
populacional de 2019 saiu nesta quarta-feira 

28 ago 2019 – 14h22 

 

Estimativa populacional das 5.570 cidades brasileiras tem como data de referência 1º de julho de 2019 (Foto: 
Divulgação) 
 

A população de Paulínia cresceu 24,9% em nove anos, segundo estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quarta-feira (28). Em 
2010, no último censo realizado no País, a população da cidade era de 82.146 pessoas. 
Neste ano, esse número saltou para 109.424 – ou 27.278 habitantes a mais. 
A estimativa populacional anual dos 5.570 municípios brasileiros foi divulgada nesta 
quarta-feira pelo IBGE e tem como data de referência 1º de julho de 2019. O Brasil já 
possui uma população total de 210.147.125. 
Em comparação com o ano passado, a população de Paulínia cresceu 2,64%, de 
106.776 para 109.424, uma diferença de 2.648 habitantes.  
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Essa taxa de crescimento anual de Paulínia está acima da nacional, que em 2019 ficou 
em 0,79%, e do Estado (0,83%). 
Mas se comparar o censo de 2000 com o de 2010, o ritmo de crescimento de Paulínia 
vem caindo nesta década. Naquele período a população da cidade aumentou 37%, de 
51.326 habitantes para 82.146 – ou seja, ganhou 30.820 moradores em 10 anos. O 
censo demográfico é realizado a cada 10 anos. 
As estimativas populacionais municipais do IBGE servem como um dos parâmetros 
do Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de 
Estados e Municípios e também são referência para vários indicadores sociais, 
econômicos e demográficos. 
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DATA: 28/8/2019 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ DECISÃO JUDICIAL   
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2414 
 
 
 

TJ-SP derruba decisão que afastou Secretário de Administração 
Da Redação  
28/08/2019 13:08:28 

 

Martins disse ao Correio que vai reassumir o cargo 

O advogado Fábio Martins foi acusado pelo Ministério Público (MP) de controlar 

indiretamente a pasta de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Paulínia 
 
O desembargador Ribeiro de Paula, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), cassou a liminar 
que impedia o advogado Fábio José Martins de continuar no cargo de Secretário Municipal de Administração, 
bem como de frequentar a prefeitura de Paulínia. O afastamento de Martins foi determinado no início do mês 
pelo juiz Carlos Eduardo Mendes, da 1ª Vara Cível, a pedido do Ministério Público (MP) local.  
 
Segundo o MP, embora titular da pasta de Administração, Martins estaria exercendo controle sobre a 
Secretaria de Negócios Jurídicos (SNJ) pelo fato de ter se manifestado contrário ao parecer da SNJ, em 
relação à licitação para informatização dos setores públicos municipais.  

“[...] O só fato de o agravante (Fábio José Martins) ter contrariado parecer da Procuradoria Municipal não 
é suficiente a demonstrar que exerce de fato o cargo de Secretário de Negócios Jurídicos; os pareceres 
jurídicos, em tese, não são vinculantes, pode o agente público, por sua conta e risco, tomar decisão diversa 
da orientação constante do parecer”, afirmou o desembargador, e determinou o retornou de Martins à 
pasta.  

Procurado pelo Correio, Martins informou que vai reassumir a secretaria. “Apesar de a decisão do juiz de 
primeira instância, baseada na promotoria, ser arbitrária e ilegal como o tribunal falou, pedi para o 
prefeito me exonerar em respeito à decisão. E, agora eu vou voltar”, disse ele.  

Foto: Reprodução/Internet
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MP-SP propõe ação de improbidade administrativa contra 
Edson Moura Júnior, José Pavan Júnior, Sandro Caprino, 
Marcos Bolonhezi e empresas de transporte 
Agosto 25, 2019  

 

Segundo a Promotoria de Justiça de Paulínia, há prova documental demonstrando 

o superfaturamento da contratação da Transcorp, Viação Flama, Sancetur e Smile 

 
O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) ajuizou, na última semana, 
ação de responsabilização por improbidade administrativa contra a Prefeitura de 
Paulínia, os ex-prefeitos Edson Moura Júnior e José Pavan Júnior; o ex-vice 
prefeito Sandro Caprino e o vereador Marcos Roberto Bolonhezi (Marquinho 
Fiorella); além das empresas de transporte Transcorp; LLC, atual Viação Flama; 
Sancetur e Smile, por suspeita de superfaturamento. 
 
Na ação, a promotora Verônica Silva de Oliveira, da Promotoria de Justiça de 
Paulínia, ainda solicita à justiça o ressarcimento aos cofres da prefeitura, por 
parte das empresas e dos citados; o reconhecimento da nulidade dos pagamentos 

DATA: 25/8/2019  
VEÍCULO: TRIBUNA PAULÍNIA  
ASSUNTO: AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
PÁGINA: https://tribunapaulinia.com.br/mp-sp-propoe-acao-de-improbidade-administrativa-contra-
edson-moura-junior-jose-pavan-junior-sandro-caprino-marcos-bolonhezi-e-empresas-de-transporte/ 
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realizados pela prefeitura às referidas empresas; além da indisponibilidade dos 
bens das empresas e dos citados, visto que “há prova documental demonstrando 
o superfaturamento da contratação” e que “há provas que os requeridos violaram 
normas jurídicas e princípios que regem a administração pública”. 
 
Segundo o texto da ação, o município de Paulínia abriu o pregão presencial 
02/2014, em favor das empresas citadas. E, diante das suspeitas de 
superfaturamento, foi requisitada a elaboração de laudo pericial pelo MP-SP, o 
qual concluiu pela obtenção de lucros indevidos, conforme segue: Santa Cecília 
Turismo Ltda. (Sancetur), R$46.117.142,16; Transcorp Transportes Coletivos 
Ribeirão Preto Ltda., R$ R$11.740.195,47; Smile Transportes e Turismo Ltda., 
R$8.192.376,17 e LLC Transportes Ltda., R$ 7.567.399,75. 
 
Conforme a ação, foi apurado que as empresas Transcorp e Sancetur, além do 
superfaturamento, foram beneficiadas por outros pagamentos realizados pela 
prefeitura, nos meses de outubro e novembro de 2013, sem “prévio empenho”, 
em desrespeito ao artigo 60 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste caso, a 
Sancetur recebeu R$ 2.262.415,78 e a Transcorp faturou R$ 1.986.732,69, 
indevidamente, e “os responsáveis pelos pagamentos foram as pessoas físicas 
requeridas, às quais, a seu tempo, comandaram o poder executivo de Paulínia”. 
 
Responsabilidades  
No que concerne a Edson Moura Júnior, José Pavan Júnior, Sandro Caprino e 
Marcos Roberto Bolonhezi, o “Marquinho Fiorella”, o texto do processo explicita 
que também foram elaborados laudos complementares, individualizando os 
danos causados por cada um deles à cidade de Paulínia: José Pavan Júnior, R$ 
40.433.902,56; Edson Moura Júnior, R$ 32.351.923,61; Marcos Roberto 
Bolonhezi, R$ 631.568,99 e Sandro Caprino, R$ 199.718,39, totalizando 
R$73.617.113,55 em danos aos cofres do município. 
 
Segundo a promotora Verônica Silva de Oliveira esclarece na ação, “os ex-
prefeitos 
aqui requeridos estavam obrigados a, no curso do exercício de seus mandatos, 
praticarem atos administrativos exclusivamente constitucionais, legais, morais, 
públicos, impessoais e que garantissem tratamento isonômico aos 
administrados”, conforme expressa o artigo 4º da lei 8.429, de junho de 1992.  
 
“No entanto, ao contrário do que seria de se esperar, as condutas perpetradas 
pelos réus em comento (Edson Moura Júnior, José Pavan Júnior, Marcos Roberto 
Bolonhezi e Sandro Caprino), descritas um pouco acima, foram realizadas em 
total desacordo com o ordenamento jurídico vigente”. Por esse motivo, a 
magistrada ainda solicita à justiça que todos percam os cargos ou função pública 
ocupados, na data da sentença, além dos direitos políticos por oito anos. 
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DATA: 26/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: ESPORTE  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/26/paulinense-conquista-ouro-nos-jogos-
parapan-americanos-de-lima/ 

 

 

 

 
 

Paulinense conquista ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Lima 
 

Atleta Agnaldo Francisco da Silva venceu a prova de 100m T13 (corrida de 
velocidade), nesta segunda-feira, com o tempo de 11,37 segundos 

26 ago 2019 – 23h05 

 

O atleta de Paulínia Agnaldo Francisco da Silva comemora vitória no Parapan-Americanos de Lima (Foto: Divulgação) 

 
O atleta paralímpico paulinense, Agnaldo Francisco da Silva, de 33 anos, 
conquistou medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, 
nesta segunda-feira (26). Ele disputou a prova de Atletismo na categoria 100m 
T13 (corrida de velocidade). 
 
Agnaldo Silva é o primeiro atleta a levar o nome de Paulínia em uma disputa 
internacional de Atletismo e também a trazer uma medalha de ouro para a cidade. 
Os Jogos Parapan-Americanos de Lima é o maior evento paralímpico deste ano. 
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Agnaldo Silva se esforça para chegar em primeiro na prova de velocidade, no Peru (Foto: Divulgação) 
 
O atleta paralímpico de Paulínia completou a prova de 100m T13 em 11,37 
segundos. Agnaldo Silva chegou à frente do jamaicano Chadwick Campbell (11,66 
segundos) e do hondurenho Elvin David Castellanos (12,69 segundos). 
 
O paulinense foi campeão paralímpico brasileiro em 2018 e conquistou cerca de 
300 medalhas de ouro, prata e bronze em diversas competições. Ele obteve a 
vaga Seleção Brasileira Paralímpica por causa de seu desempenho no Open 
Internacional, em São Paulo. 
 
Escola 
 
Agnaldo Silva é aluno da escola de atletismo de Paulínia e tem como treinadores 
os professores Heliton Gibi e Sônia Russo. Ele começou a praticar atletismo em 
2009 depois de ser diagnosticado com glaucoma durante um exame admissional, 
em 2006. 
 
Os Jogos Parapan-Americanos de Lima reúne 1.890 atletas de 33 países, que 
competem em 17 modalidades esportivas. O evento, que começou no último dia 
23, termina no próximo domingo, 1º de setembro. 
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Atleta de Paulínia conquista ouro nos Jogos Parapan-
Americanos de Lima 2019 
Por  Redação 

 26 de agosto de 2019 

 

Agnaldo Francisco da Silva 

O atleta paralímpico de Paulínia, Agnaldo Francisco da Silva, de 33 anos, conquistou nesta 

segunda-feira, 26, medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, maior evento 

paralímpico da temporada 2019. Nesta edição do Parapan, ele competiu na categoria 100m 

masculino T13 (corrida velocidade). Essa foi a primeira vez que um atleta paralímpico levou 

o nome de Paulínia em uma disputa internacional. 

Em 2006, Agnaldo descobriu que tinha glaucoma ao fazer um exame admissional para uma 

empresa. Começou a praticar atletismo três anos depois, a convite de um amigo. Ele é 

aluno da Escola de Atletismo da Prefeitura de Paulínia e tem como treinadores, os 

professores Sônia Russo e Heliton Fernandes Costa de Carvalho, o Gibi. 
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Agnaldo conquistou a vaga devido ao excelente desempenho no Open Internacional, 

realizado em São Paulo. O atleta foi campeão paralímpico brasileiro em 2018 e já soma 

mais de 300 medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas em diversas competições. 

Agnaldo 

Francisco da Silva, ao centro, com os professores Gibi e Sônia Russo 

Foto Capa site: https://twitter.com/cpboficial 
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DATA: 28/8/2019  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: ESPORTE  
PÁGINA: 6 
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DATA: 26/8/2019  
VEÍCULO: ZATUM 
ASSUNTO: CONTAS PÚBLICAS/ CASTRAÇÃO DE ANIMAIS  
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/508/paulinia-abre-processo-de-escolher-empresa-
para-castracao-de-animais 

 
 
 
 
 
 
 

Paulínia abre processo para escolher 
empresa de castração de animais 
 
A empresa escolhida, além de castrar, deve colocar 
chips de monitoramento nos animais. 
 

Por: Redacao - 26/08/2019 18h12 - Atualizado há 15 horas 

 

A medida será aplicada em cães e gatos sem donos da cidade de Paulínia. 

 
A Prefeitura de Paulínia abriu processo que escolhe empresa que deve 
castrar e instalar chips de monitoramento em cães e gatos sem donos 
da cidade. A medida foi anunciada através do Pregão Eletrônico Nº 
91/2019, e vencerá a empresa que apresentar menor preço. Já estão 
previstos cerca de cinco mil procedimentos. 
 
As empresas interessadas em cadastrar, enviar propostas, lances e 
negociações devem acessar o espaço “Área do Licitante” no site 
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wwww.licitacoes.caixa.gov.br e fazer o credenciamento até às 8h30 de 
5 de setembro. O recebimento das propostas será até às 9h do mesmo 
dia e o início da etapa de lances às 10h30. Para efeito de análise será 
considerado o valor unitário por serviço. 
 
O processo, sob responsabilidade da Seddema (Secretaria de Defesa e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente), visa atender os cães e gatos da 
cidade, numa unidade móvel de saúde (castramóvel), na qual os animais 
passam pela cirurgia simples, dentro de um veículo adaptado com clínica 
veterinária. 
 
Para concorrem ao processo, as empresas interessadas devem trabalhar 
no ramo de atividades relacionado à área especificada e atender aos 
requisitos que se encontram no edital. 
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DATA: 24/8/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: EMPREGOS/ RMC  
PÁGINAS: CAPA (MANCHETE) E A9 
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DATA: 27/8/2019  
VEÍCULO: BLOG PAULINIAONLINE  
ASSUNTO: EMPREGOS/ RMC 
PÁGINA: https://pauliniaonline.blogspot.com/2019/08/rmc-interrompe-serie-negativa-e-gera-28.html 

 
 
 
 
 

RMC interrompe série negativa e gera 2,8 
mil empregos em julho 
00:52 

 

Setor de Serviços e Construção Civil puxam desempenho positivo; jovens ocupam maioria das 

vagas, mostra estudo do Observatório PUC-Campinas 

 

Os municípios que integram a Região Metropolitana de Campinas (RMC) geraram 

2.824 novos postos de trabalho no mês de julho. Com o resultado, impulsionado pelo 

aumento de vagas nos setores de Serviços e de Construção Civil, a RMC interrompe 

a sequência de saldos negativos na criação de empregos, observados nos dois meses 

anteriores. 

 

De acordo com o estudo do Observatório PUC-Campinas, fruto da análise sistemática 

de dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), mais de um 

terço das novas vagas decorrem das atividades de Serviços, sobretudo nos 
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segmentos de alojamento e alimentação. O Setor de Construção Civil também teve 

destaque com a criação de 922 novas oportunidades no período. 

O resultado apresentado, embora positivo, ainda não indica uma recuperação da 

economia. Os setores industriais, essenciais para sustentar a dinâmica da geração 

de empregos, tiveram outra vez um desempenho abaixo da expectativa. No total, 

foram 159 novas vagas preenchidas, sendo 101 para o segmento metalúrgico. 

 

Seguindo a tendência dos últimos meses, grande parte dos contratados está inserido 

na faixa de 18 a 24 anos. Os jovens presentes neste intervalo de idade foram 

responsáveis pela ocupação de 1.885 postos de trabalho, o correspondente a 66,7% 

do total de vagas oferecidas. Segundo a economista e professora extensionista Eliane 

Rosandiski, que coordenou a análise, os números indicam a substituição de 

profissionais mais velhos como estratégia de redução de custos. 

 

“Além do fechamento de 506 vagas em julho para pessoas entre 50 e 65 anos, foi 

possível notar que o salário médio pago aos jovens contratados, de R$ 1.448,00, é 

aproximadamente 20% inferior à remuneração média geral do período, considerando 

todas as faixas etárias. Assim, entende-se que a preferência por funcionários mais 

novos é uma artimanha das empresas para diminuir custos trabalhistas”, destaca. 

 

Em relação aos municípios, Paulínia manteve uma trajetória favorável ao criar 538 

novos postos. Campinas e Valinhos, por sua vez, reverteram as quedas de junho e 

geraram 368 e 358 vagas, respectivamente. Em contrapartida, Hortolândia ostentou 

o pior resultado com saldo negativo de 98 vagas. 

 

No acumulado do ano, o saldo de emprego gerado na RMC atingiu o patamar de 

12.992 novos postos de trabalhos formais, o que equivale a 7,5% do emprego criado 

em São Paulo e 3,5% no Brasil. 

 

Observatório PUC-Campinas 

O Observatório PUC-Campinas é responsável pelo monitoramento de dados 

socioeconômicos da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e está, atualmente, 

amparado em quatro eixos temáticos: Atividade Econômica/Comércio Internacional; 

Emprego/Renda; Sustentabilidade/ Desafios do Milênio; e Indicadores Sociais. Os 

estudos se estruturam na seleção de indicadores e análise sistêmica de dados que 

podem ser usados em diversos setores da sociedade. 
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DATA: 24/8/2019  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: RECUPERAÇÃO JUDICIAL/ RMC  
PÁGINA: A4 

 
 
 
 

 

Recuperação e falência crescem 503% 
na RMC 
 

Pedidos judiciais dispararam nos últimos quatro anos na 
região, segundo levantamento do TJ-SP 
 

Por Daniel de Camargo -  Publicado 23/08/2019 - 19h30 

 
Cedoc/RAC 

 
O pedido de recuperação judicial do consórcio Aeroportos Brasil Viracopos está na lista 
dos processos 
 

O número de pedidos de recuperação judicial e falência cresceu 503% na Região 
Metropolitana de Campinas (RMC) nos últimos quatro anos. Segundo 
levantamento feito pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) a 
pedido do Correio, 175 processos foram registrados nos foros da região no 1º 
semestre de 2019, ante 29 nos primeiros seis meses de 2016. 
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Economista e professor das Faculdades de Campinas (Facamp), José Augusto 
Ruas analisa que esse dado é uma consequência natural da crise que o Brasil 
atravessa nos últimos anos, com demandas de produção em queda, crédito 
escasso e resultados de Produto Interno Bruto (PIB) aquém do esperado. Em 
2014, o PIB nacional cresceu 0,5%. Contudo, retraiu 3,55 e 3,31 em 2015 e 
2016, respectivamente. Nos últimos dois anos, o PIB registrou crescimento 
insignificante, na opinião do economista, de 1,06% e 1,12%. 
Ruas vê a recuperação judicial como a última cartada das empresas para não 
fechar as portas. Isso, reforça, devido às dívidas terem se tornado bolas de neve, 
classificadas pelo especialista como insustentáveis. "É a única forma de uma 
firma conseguir um fôlego e aguardar a retomada da economia", pontua. O 
problema, projeta, é que essa reação "está longe do horizonte." 
O economista esclarece que o processo não é simples, pois requer um 
planejamento detalhado da quitação dos débitos, entre outros, também 
acompanhado de uma projeção de reorganização interna, nova perspectiva de 
mercado e prospecções de receitas futuras. Ruas lamenta, porém, que "faltam 
vendas, fator que minimiza os recebimentos, mantendo o quadro de queda 
acumulada das condições" do requerente.  
Juíza especializada na área, Renata Mota Maciel Madeira Dezem, da 2ª Vara 
Empresarial de São Paulo, entende que é difícil apontar uma causa única para o 
aumento do número de processos de recuperação, falência ou mesmo execuções. 
Concorda que claramente a crise econômica tem sua parcela de culpa. Porém, 
entende como necessária “uma pesquisa empírica para afirmar categoricamente 
as razões para o aumento da litigiosidade”. 
Renata diz que pessoas e empresas procuram naturalmente a Justiça para 
receber uma dívida quando têm um título vencido. No caso, podendo ingressar 
com uma execução ou 
cumprimento de sentença. A 
eficácia dessa ação, explica, 
“depende da existência de bens 
passíveis de penhora da parte 
executada”. A falta de 
propriedades e ativos por parte 
do devedor, aponta, é 
certamente um entrave para 
que o credor resolva seu 
problema. 
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DATA: 28/8/2019  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: APOSENTADOS/ 
RMC 
PÁGINA: 5 
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DATA: 29/8/2019  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: MOTOCROSS ADIADO  
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2019/08/29/sexta-etapa-do-brasileiro-de-motocross-em-
paulinia-e-adiada/ 

 
 
 
 
 
 
 

Sexta etapa do Brasileiro de Motocross 
em Paulínia é adiada 
 

Confederação Brasileira de Motociclismo alegou que a construção da pista está 
atrasada; Prefeitura iria pagar R$ 700 mil para sediar evento 

29 ago 2019 – 23h25 

 

Nova pista SP Race Park, em Jarinu, que será sede da sexta rodada da competição (Foto: Divulgação) 

A Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) adiou a 6ª etapa do Campeonato Brasileiro de 
Motocross 2019, que iria ocorrer em Paulínia, nos próximos dias 7 e 8 de setembro. Segundo a 
entidade, a construção da pista atrasou e não há nova data definida para o evento ser realizado na 
cidade. 

A confirmação oficial do adiamento da etapa de Paulínia saiu nesta quarta-feira (28). Agora, as 
provas da 6ª fase do Brasileiro de Motocross 2019 serão realizadas nos dias 14 e 15 de setembro na 
nova pista SP Race Park, em Jarinu. Confira abaixo o comunicado da CBM sobre o adiamento da 
competição na cidade. 
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O governo interino de Paulínia iria pagar R$ 700 mil à Confederação Brasileira de 
Motociclismo para sediar a 6ª etapa do Brasileiro de Motocross. O extrato de inexigibilidade de 
licitação foi publicado na edição do último dia 22 do Semanário Oficial do Município. 

A sexta etapa do campeonato marcará o retorno da competição ao Estado de São Paulo. Desde 2017 
uma cidade paulista não recebe provas do Brasileiro de Motocross. A competição tem o patrocínio 
das empresas Honda, Rinaldi, Yamaha, IMS, Circuit, MRP e Uniart Troféus. 

Nota oficial da CBM 

“A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross que seria realizada na semana que vem, 
dias 7 e 8 de setembro, em Paulínia (SP) foi adiada. A Confederação Brasileira de Motociclismo 
(CBM) foi informada pela organização local somente nesta terça-feira (27), a onze dias da data que 
seria a sexta etapa, de que não conseguirão viabilizar a tempo toda a estrutura necessária para a 
realização do evento. 

Para que o campeonato aconteça com uma infraestrutura adequada tanto para os pilotos quanto 
para o público, com pistas técnicas e seguras, a CBM acompanha o processo e cobra dos 
organizadores locais de cada etapa o cumprimento de uma série de itens no prazo estipulado para 
cada um deles. Até o momento a CBM constatou que as atividades iniciadas em Paulínia se 
encontram atrasadas, como serviços de terraplanagem para a construção e manutenção da pista, 
colocando em risco do evento ser cancelado ainda mais próximo à data em que seria realizado, 
gerando assim, maiores transtornos. Desta forma, por falta de tempo hábil e prezando pela 
qualidade e a ascensão do Campeonato Brasileiro de Motocross, a Confederação decidiu a 
princípio adiar a etapa em Paulínia (SP), ainda sem uma nova data definida. 

O calendário de competições divulgado pela CBM é sempre passível de mudança, embora a 
instituição busque atender da melhor forma possível e flexível para manter o cronograma previsto e 
não lesar o planejamento não só da instituição como de todos participantes e envolvidos numa 
competição. Contudo, por ser uma instituição sem fins lucrativos depende financeiramente do apoio 
de empresas e do poder público para que os eventos aconteçam. 

Desta forma a sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross será no dia 15 de setembro em 
Jarinu (SP).” 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATA: 23 a 29/8/2019 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Mães do Projeto Amor ao Autismo se reúnem na Câmara com a vereadora 
Fábia Ramalho  
29 de agosto de 2019  

A Câmara de Paulínia sedia a cada 15 dias reuniões com mães de crianças e adolescentes autistas da 
cidade. A iniciativa começou quando a vereadora Fábia Ramalho (PMN) foi procurada em seu 
gabinete por três mães com esse perfil, individualmente, num curto espaço de tempo. Surgiu assim a 
necessidade de ampliar essas discussões, num espaço maior, onde o trio pudesse se reunir, 
convidando outras mães que também militam nesta causa. […] 

 

Castração de animais e UPA 24 horas são sugestões de Flávio Xavier  
29 de agosto de 2019  

O vereador Flávio Xavier (DC) solicitou que a Prefeitura ofereça serviço de castração de animais de 
rua e dos bichos que vivem com famílias de baixa renda. Segundo ele, a medida é importante para 
conter aumento de animais de rua e evitar problemas de saúde pública. “Por ser um procedimento 
caro e de pouco acesso, grande parte da população não tem conhecimento e condições financeiras 
para tal” […] 
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Tiguila sugere auxílio-funeral para famílias sem condições financeiras  
28 de agosto de 2019  

Quando alguma pessoa querida morre, muitas famílias não têm reservas ou condições financeiras 
para custear os altos gastos com serviços funerários. É o que afirma o vereador Tiguila Paes (PPS) ao 
sugerir que o município crie auxílio-funeral a moradores de Paulínia nessas condições. […] 

 

Marquinho Fiorella solicita placas indicativas das regiões do município  
27 de agosto de 2019  

Por meio da Indicação nº 853/2019, apresentada na última sessão ordinária da Câmara de Paulínia, o 
vereador Marquinho Fiorella (PSB) pediu ao Executivo Municipal a instalação, conforme divisão 
geográfica, de placas indicativas indicando as regiões do município.  […] 

 

Praça do bairro São José I precisa de mais acessibilidade, aponta Danilo  
26 de agosto de 2019  

A Praça Richard Geraldo Di Blásio, no bairro São José I, apresenta dificuldades para cadeirantes e 
pessoas que transitam com carrinhos de bebê. É o que afirma o vereador Danilo Barros (PL) ao 
sugerir a construção de rampas de acessibilidade na área, depois de receber pedidos de moradores da 
região. Ele sugere que o setor […] 
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Zé Coco recebe o presidente do Parlamento da Região Metropolitana de 
Campinas  
23 de agosto de 2019  

O vereador e presidente da Câmara de Paulínia, José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PV), recebeu 
quinta-feira (22/08), o presidente do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) Hélio 
Ribeiro, de Indaiatuba. Zé Coco é membro do Conselho Fiscal do Parlamento da Região 
Metropolitana de Campinas (RMC) – biênio 2019/2020.  

 


