
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA, DO LEGISLATIVO E DA REGIÃO

ACESSE  www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/resumo-semana                     JULHO 2020   Ed. 1

CORONAVÍRUS

Vereadores questionam secretário de Saúde
sobre falta de remédios e Covid-19
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA        p. 6
JORNAL DE PAULÍNIA           p. 8

CÂMARA MUNICIPAL

LDO 2021 é aprovada em primeira discussão
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA       p. 2
JORNAL DE PAULÍNIA          p. 4
AGORA PAULÍNIA                  p. 5

RESUMO         SEMANA DA

GERAL

Aprovado adiamento das eleições municipais para
o dia 15 de novembro
AGORA PAULÍNIA        p. 22

Maus-tratos contra animais crescem 82,6% em
Paulínia, segundo ONG
CORREIO PAULINENSE        p. 39

SP libera comércio por mais horas, mas em 
menos dias, em cidades na fase laranja
FOLHA DE S.PAULO        p. 15

Paulínia cancela processo seletivo para
contratação de 407 profissionais de saúde
PAULÍNIA 24 HORAS        p. 19

Mortes na RMC crescem 266,9%; Paulínia 
lidera números percentuais em junho
CORREIO POPULAR        p. 11

Paulínia contratou R$ 11,4 mi na pandemia
CORREIO PAULINENSE        p. 18

Eleição adiada favorece campanha
TODO DIA        p. 23

Paulínia confirma o 13º óbito por Covid-19
AGORA  PAULÍNIA        p. 12

Prefeitura suspende validade de concursos
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA        p. 21

Jovem de Paulínia usa gírias da quebrada para
explicar filosofia e viraliza
G1/EPTV                               p. 41
TV CULTURA                      p. 44
AGORA PAULÍNIA        p. 45

Du Cazellato assina contrato para construção da
ponte estaiada no Rio Atibaia
JORNAL DE PAULÍNIA        p. 26
AGORA PAULÍNIA                 p. 27

Prefeitura pagará primeira parcela do 13º dia 22/7
JORNAL DE PAULÍNIA        p. 25

Após paralisações dos ônibus, Cazellato nomeia
secretário de Transportes
PAULÍNIA 24 HORAS        p. 30
CORREIO POPULAR       p. 32

Confira o ranking das escolas de Paulínia no Enem
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA        p. 33

Pedágios paulistas não terão reajuste por 4 meses
NOTÍCIAS DE PAULÍNIA        p. 36

TCE-SP suspende licitação de iluminação pública 
BLOG DA ROSE        p. 28

Paulínia volta à fase vermelha e terá de fechar
comércio não essencial
PAULÍNIA 24 HORAS        p. 13

p. 46

      NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL+

10 Anos do PAS: Paulínia tinha 10
vereadores quando programa foi aprovado
CORREIO PAULINENSE        p. 9

Prazos eleitorais/ PT Paulínia
CORREIO POPULAR        p. 24

Doria fixa multa para quem estiver sem máscara
VEJA        p. 16



   RESUMO DA SEMANA  |  2 

 

  

DATA: 02/07/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LDO 2021/ 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/ldo-2021-e-aprovada-em-primeira-discussao/ 
 

 
LDO 2021 é aprovada em primeira discussão 
Por Redação 

2 de julho de 2020 

 
 

 
 

A Câmara de Vereadores de Paulínia aprovou em primeira discussão o Projeto de Lei 

29/2020, relacionado a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a administração de 

finanças no ano de 2021. A proposta é de autoria do poder Executivo Municipal e a decisão 

foi consolidada durante a 9º sessão ordinária nesta quarta-feira (1°/7). Ausência dos 

vereadores Marcelo D2 (DC) e Danilo Barros (PL), esse com Covid-19. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) servirá como base para a definição do 

Orçamento, no final do ano. O governo municipal estima receita de 1,48 bilhão em 2021, 

um aumento de 4,5% em comparação com 2020 (sem correção monetária). No 

documento, a Prefeitura mais uma vez aponta o baixo crescimento econômico como risco 

fiscal (Veja abaixo mais informações, por áreas). 
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Tendo como perspectiva de contribuir e fiscalizar os recursos que serão aplicados pelo 

governo, a Casa Legislativa recebeu um parecer positivo da Comissão de Finanças e 

Orçamento pela aprovação do documento. 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é feita anualmente e orienta a elaboração da Lei 

Orçamentária Anual (LOA), tomando como base o que foi estabelecido no Plano Plurianual 

(PPA). O documento fixa as metas e prioridades da administração pública, dispõe sobre 

alterações na legislação, estabelece metas e riscos fiscais e indica os fatores que podem vir 

a afetar as contas públicas. 

A sessão apresentou 57 Indicações (sugestões à Prefeitura e a outros órgãos públicos) e 

votou 39 Requerimentos (cobrança de informações ou medidas), além de 3 Moções: 

homenagem pelo Dia do Bombeiro (Tiguila Paes – Cidadania); congratulações pelo Dia 

Internacional de Combate às Drogas (Zé Coco – PSB) e repúdio a práticas de racismo 

(Manoel Filhos da Fruta – Solidariedade). 
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LDO 2021/ 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LDO 2021/ 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 20 



   RESUMO DA SEMANA  |  6 

 

  

DATA: 29/06/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SAÚDE 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-questionam-secretario-de-saude-sobre-falta-de-remedios-e-
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Vereadores questionam secretário de Saúde sobre 
falta de remédios e enfrentamento da Covid-19 
Por Redação 

29 de junho de 2020 

 

 
Encontro contou com a presença dos vereadores Fábio Valadão (PL), Marcelo Souza (PSB) e 
Fábia Ramalho (Podemos), os demais enviaram assessores 
 
“Paulínia passa por um momento crítico e conta com 22 respiradores, número 
adequado até o momento”, segundo Fábio Alves 
 

A Câmara de Paulínia realizou um debate com o secretário de Saúde, Fábio Luiz Alves, que 

explicou às medidas atuais e futuras referentes ao enfrentamento da Covid-19 e a falta de 

remédios, além de outros temas referentes a pasta e que tem sido alvo da reclamação de 

moradores. Durante a reunião, que aconteceu dia 26, os parlamentares apresentaram 

diversos questionamentos. 

Sobre os casos envolvendo a pandemia da Covid-19, o secretário confirmou que a cidade 

passa por um momento crítico, por isso a necessidade de se desflexibilizar alguns setores 
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após a recomendação do Ministério Público e que Paulínia conta com 22 respiradores, um 

número adequado até o momento, mas que ainda há condições de mais investimentos. 

A instalação de um possível hospital de Campanha no município para atender os casos que 

vêm aumentando constantemente também foi cogitado. Para isso, a equipe de profissionais 

deve ser reforçada com a contratação de funcionários temporários. 

Em relação a falta de medicamentos, o secretário primeiramente explicou que Paulínia 

conta com uma cesta em torno de 600 medicamentos, um número bem acima do existente 

em demais cidades do Brasil, cuja média é de 248, e que muitos processos licitatórios 

(compra) já estão em andamento, com remédios chegando. 

De acordo do secretário, um dos motivos que justificam a morosidade é por ter um número 

de remédios bem acima da lista nacional se e necessário fazer um levantamento de valores 

para que sejam feitas as licitações, e que muitos dos remédios que estão em falta devem 

chegar entre 15 e 20 dias. 

 
 

O encontro contou com a presença dos vereadores Fábio Valadão (PL), Marcelo Souza 

(PSB) e Fábia Ramalho (Podemos), além da assessoria do presidente da Câmara Antônio 

Miguel Ferrari, o Loira (DC), Tiguila Paes (Cidadania), Manoel Filhos da Fruta 

(Solidariedade), José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PSB) e José Soares (Republicanos). 

2º Encontro – Essa é a segunda vez que os parlamentares se reúnem para discutir as 

ações que estão em andamento desde o início da pandemia. No último dia 17 de abril, em 

outro encontro, Alves já havia apresentado as estratégias no enfrentamento do novo 

coronavírus, quando os casos ainda estavam no começo.  
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DATA: 
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DATA: 29/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PAS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/vereadores-questionam-secretario-de-saude-sobre-falta-de-remedios-e-
enfrentamento-da-covid-19/ 
 

10 Anos do PAS: Paulínia tinha 10 vereadores quando 
programa foi aprovado 
 
Da Redação 
29/06/2020 18:06:11 
 
 

 
Prefeito e Vereadores da cidade em 2010 

Dos atuais 15 parlamentares, apenas Loira e Fiorella participaram da votação em 

2010; o autor do projeto foi o ex-prefeito José Pavan Junior (DEM) 
 
Mizael Marcelly 
 
04 de março de 2010. Às 14h11 daquela quinta-feira, era protocolado na Câmara 
Municipal de Paulínia (CMP) o Projeto de Lei 14/2010, de autoria do então 
prefeito José Pavan Junior (DEM), com o título (na linguagem legislativa chama-
se Ementa, que quer dizer resumo) “CRIA O PROGRAMA PRIORIDADE SOCIAL, 
COMPREENDIDO PELOS PROJETOS BOLSA EDUCAÇÃO, RENDA DA FAMÍLIA E 
PASSE DA FAMÍLIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
De acordo com o autor, o Prioridade Social, depois batizado de PAS (Programa de 
Ação Social), teve como inspiração três importantes programas de transferência de 
renda: O Renda Mínima, criado em 1994 por José Roberto Magalhães 



   RESUMO DA SEMANA  |  10 

 

  

Teixeira (1937-1996), então prefeito de Campinas; o Rede de Proteção Social (RPS), 
da ex-primeira-dama brasileira Ruth Correia Leite Cardoso (1930-2008), que criou a 
Bolsa Escola e o Auxílio-Gás, entre outros benefícios: e, o Bolsa Família, instituído  na 
primeira gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que unificou todos os 
programas sociais do governo federal. 
 
Ainda segundo o autor, o projeto de lei colocaria Paulínia na lista nacional de 
municípios brasileiros com programas de renda para a população, na qual, até 
então, a cidade sequer aparecia. “O mesmo quadro não se repete quando a análise 
é baseada no desembolso anual dos investimentos em grandes 
obras”, afirmou Pavan, no texto justificativo do PL. Ou seja, em vez de continuar 
esbanjando com obras faraônicas, era chegada a hora de o município pensar e, 
principalmente, investir pesado no social. 
 
O orçamento para o primeiro ano do Programa Prioridade Social foi fixado em R$ 
48 milhões.  Com isso, Paulínia já passaria a ter o segundo maior programa de 
transferência de renda do país, atrás apenas de São Paulo, capital. Pelo Plano 
Plurianual (PPA) 2010/2013, o programa receberia, no primeiro quadriênio de 
existência, um total de R$ 178 milhões para investimentos em projetos sociais – 
tudo, recursos próprios do município.  
 
Diante dos convincentes argumentos do autor e, principalmente, dos benefícios reais 
que seriam gerados para as famílias paulinenses de baixa renda, o Poder Legislativo 
Municipal aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 14/2010, transformado 
na Lei Municipal 3.077, de 3 de maio de 2010. A primeira votação (legalidade) 
ocorreu na sessão ordinária de 16/03/2010, e a final (mérito) na sessão extraordinária 
de 08/04/2010. 
 
Na época, Paulínia tinha apenas 10 vereadores: Adilson Domingos Censi, 
o Palito (PCdoB), Amarildo José Rodrigues da Silva (PTdoB), Antonio Miguel 
Ferrari, o Loira (PP), Custódio Campos de Oliveira (PT), Francisco Almeida 
Bonavita Barros (PTB), Gustavo Yatecola Bomfim (PTdoB), Jurandir 
Matos (PSB), Marcos Roberto de Bernarde, o Marquinho da Bola (PSB), Simeia 
Zanon (PSDC) e Marcos Roberto Bolonhezi, o Marquinho Fiorella (PP), então 
presidente da Casa de Leis. Destes, apenas Loira e Marquinho Fiorella, hoje filiados 
ao DC (Democracia Cristã) e PSB (Partido Socialista Brasileiro), respectivamente, 
continuam na Câmara Municipal. 
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DATA:  
02/07/2020  
VEÍCULO:  
CORREIO POPULAR 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS 
PÁGINA: A5, COM  
CHAMADA NA CAPA
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 16, COM CHAMADA NA CAPA 

 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia registra mais um óbito por covid-19; casos chegam a 826 
DATA: 02/07/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1528079,Paulinia+registra+mais+um
+obito+por+covid-19+casos+chegam+a+826.aspx 
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ COMÉRCIO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/03/paulinia-volta-a-fase-vermelha-e-tera-de-
fechar-comercio-nao-essencial/ 
 
 

[Plano São Paulo] 

Paulínia volta à fase vermelha e terá de fechar 
comércio não essencial 
Anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizetti, e 
medida deve ser confirmada à tarde pelo governador João Doria 

3 jul 2020 – 11h38 

 

Vista aérea da região central de Paulínia: comércio essencial pode seguir funcionando (Foto: RT Imagens) 

A região foi reclassificada na fase vermelha do Plano São Paulo de abertura gradual e 
regionalizada da economia no estado e Paulínia terá de voltar a fechar todo o comércio e serviço não 
essencial, além de manter proibidas as celebrações presenciais em igrejas e templos da cidade, a 
partir da próxima segunda-feira (6). O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (3) pelo prefeito 
de Campinas, Jonas Donizetti (PSB), antecipando o governador paulista, João Doria (PSDB), que 
confirmará a decisão no início desta tarde. 

O Plano São Paulo de retomada da economia prevê a reabertura gradual da economia de forma 
regionalizada no estado e foi anunciado no início do mês passado pelo governador. As classificações 
são atualizadas toda semana e podem ser revistas dependendo do comportamento da pandemia, como 
aumento no número de casos, de mortes e da ocupação de leitos hospitalares. As medidas mais 
restritivas na região podem durar, no mínimo, até dia 12 de julho, se ela voltar para a fase 2 – laranja 
na reclassificação da próxima sexta (10). 
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Jonas informou em sua live nas redes sociais que foi comunicado na noite de quinta-feira (2) da 
decisão do governo estadual de regredir para a fase 1 – vermelha o Departamento Regional de Saúde 
VII – que abrange Paulínia e mais 41 cidades. Uma das razões seria o fato de a DRS VII ter atingido 
80,6% da ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Paulínia, na quinta-feira, havia 
chegado a 100% e tinha confirmado, segundo a Prefeitura, 826 casos da Covid-19, e 13 óbitos. 
Desde o início do Plano São Paulo a cidade estava na fase laranja. 

Com a regressão de Paulínia para a fase mais restritiva do Plano São Paulo somente podem abrir 
no município, segundo o governo do estado: 

 Saúde: hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas, lavanderias e estabelecimentos de saúde 
animal. 

 Alimentação: supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras 
livres. É vedado o consumo no local. 

 Bares, lanchonetes e restaurantes: permitido serviços de entrega (delivery) e que permitem a 
compra sem sair do carro (drive thru). Válido também para estabelecimentos em postos de 
combustíveis. 

 Abastecimento: cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, 
transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção. 

 Logística: estabelecimentos e empresas de locação de veículos, oficinas de veículos automotores, 
transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos. 

 Serviços gerais: lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, serviços bancários 
(incluindo lotéricas), serviços de call center, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e 
bancas de jornais. 

 Segurança: serviços de segurança pública e privada. 
 Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas 

jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 
 Construção civil, agronegócios e indústria: sem restrições. 

 

Cidades que compõem a DRS VII 

 Paulínia 
 Águas de Lindóia 
 Americana 
 Amparo 
 Artur Nogueira 
 Atibaia 
 Bom Jesus dos Perdões 
 Bragança Paulista 
 Cabreúva 
 Campinas 
 Campo Limpo Paulista 
 Cosmópolis 
 Holambra 
 Hortolândia 
 Indaiatuba 
 Itatiba 
 Itupeva 
 Jaguariúna 
 Jarinu 
 Joanópolis 
 Jundiaí 

 Lindóia 
 Louveira 
 Monte Alegre do Sul 
 Monte Mor 
 Morungaba 
 Nazaré Paulista 
 Nova Odessa 
 Pedra Bela 
 Pedreira 
 Pinhalzinho 
 Piracaia 
 Santa Bárbara d’Oeste 
 Santo Antônio de Posse 
 Serra Negra 
 Socorro 
 Sumaré 
 Tuiuti 
 Valinhos 
 Vargem 
 Várzea Paulista 
 Vinhedo 
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S. PAULO 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ COMÉRCIO  
PÁGINA: B3 
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DATA: 29/06/2020  
VEÍCULO: VEJA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://veja.abril.com.br/saude/doria-estabelece-multa-para-quem-estiver-sem-mascara-na-rua/ 
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DATA: 1º/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ GASTOS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2564 
 

Paulínia contratou R$ 11,4 milhões em serviços e materiais 
para combater a pandemia 
 
Da Redação 
01/07/2020 20:07:49 
 

 
No "Transparência Covid-19" é possível acompanhar cada despesa 

Prefeitura amplia transparência na divulgação de gastos específicos com o novo coronavírus; 

saiba onde acessar e fiscalizar tudo 
 
De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, entre os meses de março e junho, Paulínia 
fechou R$ 11.428.313,63 (onze milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e treze reais e sessenta 
e três centavos) em contratos de serviços e materiais para o enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus.   
 
A maioria das despesas foi realizada por dispensa de licitação, conforme autorizou a Lei Federal 13.979, 
de fevereiro deste ano. No mesmo período, a PMP pagou R$ 1.951.122,89 (um milhão, novecentos e 
cinquenta e um mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos). Ainda segunda a pasta, serviços 
e materiais serão fornecidos até o fim do ano.   
 
A partir de maio, a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) passou a divulgar os gastos do Município 
específicos para o combate ao novo coronavírus. Inicialmente, a página “Atos - Calamidade 
Pública”, no site da PMP, reunia apenas protocolos e contratos relacionados às despesas com a 
pandemia.   
 
Agora, além dos documentos acima, qualquer cidadão pode consultar, também,  requisições de 
compra, autorizações de fornecimento (AF), notas de empenho, notas fiscais e ordens de pagamento 
de cada gasto realizado.  Todos os valores recebidos pelo Município dos Governos Federal e 
Estadual para o combate à doença estão disponíveis no sistema, bem como, doações de produtos 
feitos por empresas à PMP.  No portal da “Transparência Covid-19”, entre outras informações, é 
possível saber quanto já foi pago e quem recebeu.  
 
Para acompanhar tudo é só acessar: "ATOS - CALAMIDADE PÚBLICA" e "TRANSPARÊNCIA 
COVID-19".
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DATA: 30/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ PROCESSO SELETIVO/ CONCURSO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/30/paulinia-cancela-processo-seletivo-para-contratacao-de-407-
profissionais-de-saude/ 
 
 

[Pandemia] 
Paulínia cancela processo seletivo para 
contratação de 407 profissionais de saúde 
Contratações deveriam reforçar as equipes de combate à pandemia da Covid-19 
na cidade; a Prefeitura não esclareceu quais foram os motivos 

30 jun 2020 – 12h46 

 
Entrada do Hospital Municipal de Paulínia ‘Vereador Antônio Orlando Navarro’ (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia informou no início da tarde desta terça-feira (30) que cancelou 
o processo seletivo do final de abril passado para contratação de 407 profissionais de 
saúde visando o reforço das equipes da cidade de combate à pandemia da Covid-19, 
doença respiratória causada pelo novo coronavírus. Cerca de 8 mil pessoas fizeram as 
inscrições, que eram gratuitas. 

“Em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, alinhados com as 
diretrizes impostas pelos órgãos de controle, resolve anular o ‘Processo Seletivo 
Simplificado Emergencial 01/20’”, anunciou a Prefeitura sem esclarecer quais foram as 
irregularidades cometidas durante a seleção. 
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O governo municipal garantiu que a anulação do processo seletivo “não prejudica as 
ações da Prefeitura de combate à pandemia da Covid-19, que realiza todos os esforços e 
recursos para a proteção da vida e da saúde dos cidadãos e servidores de Paulínia”. 

Mas somente oito dos 14 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) instalados no 
Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro” podem receber pacientes de 
quaisquer doenças devido ao número reduzido de funcionários, conforme conselheiros 
municipais e servidores de frente do combate à pandemia em Paulínia. 

Também desde quando recebeu os 10 respiradores no último dia 15 do governo do 
estado, o município não anunciou o aumento de leitos de UTI na rede municipal. “A 
Administração por fim destaca que está em vias finais de negociação com instituição 
especializada para realização de outro processo seletivo”, finalizou. 
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DATA: 27/06/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ CONCURSOS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-suspende-validade-de-concursos-para-garantir-
atendimento-de-saude/ 

 

 
 

Prefeitura de Paulínia suspende validade de 
concursos para garantir atendimento de saúde 
Por Redação 

27 de junho de 2020 

 

 
Funcionários serão contratados para trabalhar no Hospital Municipal de Paulínia 

 

A Prefeitura de Paulínia suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos 

homologados. A decisão foi publicou nesta quinta-feira (25/6), no Semanário Oficial do 

Município. 

A medida visa garantir a contratação de funcionários para reforçar o combate ao novo 

coronavírus (Covid-19) e compor o quadro de profissionais de diversas áreas, defasado há 

anos, por motivo de aposentadoria ou dispensa voluntária, além de serviços essenciais. 

De acordo com informações da prefeitura, o processo contratará técnicos de enfermagem, 

enfermeiros e médicos, para substituir servidores que estejam em licença para tratamento 

de saúde, licença-prêmio, dentre outros afastamentos temporários. 
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 | PÁGINA: 3 
 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Câmara aprova PEC, e Eleições Municipais 2020 são adiadas para novembro 
DATA: 1º/07/2020 | VEÍCULO: TSE  |  PÁGINA:  
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Julho/camara-aprova-pec-e-eleicoes-municipais-2020-sao-adiadas-para-novembro 
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
PÁGINA: A6  
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SERVIDORES  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PONTE DO RIO ATIBAIA/ CONTRATO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: PONTE DO RIO ATIBAIA/ CONTRATO  
PÁGINA: 19, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 1º/07/2020  
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/tce-sp-suspende-licitacao-milionaria-de-iluminacao-publica-em-paulinia/ 
 
 

TCE-SP suspende licitação milionária 
de iluminação pública em Paulínia 

 
 
 
O TCE-SP (Tribunal de Contas de São Paulo) suspendeu nesta quarta-feira (01/07) 
a licitação pública de R$ 37,8 milhões para contratação de empresa de engenharia para execução, 
ampliação, melhora e eficientização energética da rede e da iluminação pública de Paulínia. O pedido 
foi suspenso devido ao questionamento de empresas e pessoas físicas que apontaram irregularidades 
no certame. 

Os envelopes seriam abertos amanhã (02/07). O conselheiro Dimas Ramalho deu 5 dias para que a 
prefeitura entregue cópia integral do processo licitatório. 

As representações contra o edital foram protocoladas no TCE-SP por Luiz Gustavo de Arruda, R.P. 
Tomaz Construções e Obras Eireli, Milvio Sanches Baptista, Pedro Henrique Fregonessi Infante e 
RT Energia e Serviços Ltda. 

De acordo com o TCE-SP, eles alegam alguns problemas como: inadequada utilização do Pregão e 
do Sistema de Registro de Preços para o objeto em disputa; exigência de atestado de capacidade 
técnica acompanhado de cópia autenticada da Certidão de Acervo Técnico – CAT; exigência de 
prova de capacidade técnica em atividade específica, relacionada à comprovação de experiência na 
instalação de luminária de LED, e extensão de rede elétrica de baixa tensão; indisponibilidade da arte 
e dos custos para padronização de veículos e equipamentos; utilização de orçamento defasad; 
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ausência de requisitos de qualificação econômico financeira, onerosidade das cláusulas penais em 
caso de descumprimento do contrato e ausência de exigência de garantia contratual, entre outros. 

Paulínia tem mais de 16 mil pontos luminosos. 

Outro lado 

Em nota, a Prefeitura de Paulínia informou que foi notificada pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e que irá analisar todos os apontamentos feitos pelo órgão “para que o mais breve possível 
possa dar continuidade ao processo licitatório que tem como objetivo modernizar o sistema público 
de iluminação” 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Tribunal de contas suspende licitação milionária de iluminação pública em 
Paulínia  
DATA: 1º/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE  |  PÁGINA:  
https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/07/tribunal-de-contas-suspende-licitacao.html 

 

Por suspeita de irregularidades, tribunal barra licitação de R$ 37,8 milhões 
de Cazellato 
DATA: 02/07/2020 | VEÍCULO: ZATUM  |  PÁGINA:  
https://www.zatum.com.br/noticia/1477/por-suspeita-de-irregularidades-tribunal-barra-licitacao-de-r-37-8-
milhoes-de-cazellato 
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DATA: 26/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/26/apos-paralisacoes-dos-onibus-cazellato-nomeia-secretario-de-
transportes/ 
 

 

[Coletivo] 
Após paralisações dos ônibus, Cazellato 
nomeia secretário de Transportes 
Assessor especial de políticas públicas João Victor Teixeira assume posto da 
servidora de carreira que estava interina no cargo desde o dia 6 de março 

26 jun 2020 – 18h43 

 
O novo secretário municipal de Transportes de Paulínia, João Victor Teixeira (Foto: Divulgação) 

Após duas paralisações seguidas no transporte público municipal, o prefeito Du 
Cazellato (PL) resolveu nesta semana nomear seu assessor especial de políticas públicas 
João Victor Teixeira secretário efetivo da Pasta. Ele entra no lugar da servidora de carreira 
Luciana Marinho, que assumiu o cargo interinamente desde a exoneração de Antonio 
Carlos Amante Carreira da função, no dia 6 de março deste ano. 

A primeira troca no comando da Secretaria Municipal de Transportes se deu em razão da 
crise instalada no transporte coletivo da cidade assim que a Terra Auto Viação assumiu a 
concessão do serviço por meio de contrato emergencial de seis meses. Após Du Cazellato 
e Carreira posarem ao lado dos ônibus da Terra, na garagem da empresa, o que se viu no 
município foram sucessivos problemas que tiraram os passageiros do sério. 



   RESUMO DA SEMANA  |  31 

 

  

Com o agravamento da pandemia da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo 
coronavírus, a Terra havia saído do olho do furação, pelo menos, até esta semana quando 
voltou a colocar o governo municipal em saia justa e a prejudicar os passageiros com duas 
paralisações de motoristas e cobradores consecutivas que reivindicavam o pagamento do 
vale deste mês. Justamente no momento que assinou novo emergencial com a Prefeitura. 

Teixeira já foi designado a apagar incêndios outras vezes no governo de Du Cazellato, 
como no episódio deste ano da data-base do servidor. Coube a ele justificar o recuo do 
governo municipal no dia da votação do projeto de lei que o próprio prefeito enviou à 
Câmara para incorporar abono ao salário base do funcionalismo. Depois representou a 
Administração municipal na mediação do dissídio pedida pelo sindicato da categoria na 
Justiça Trabalhista e para rebater a sindicalista Claudia Pompeu na tribuna do Legislativo. 

Economista formado pela Fundação Hermínio Ometto (FHO), Teixeira ocupava o cargo 
de assessor de políticas públicas na Secretaria de Chefia de Gabinete. Trabalhou em 
outros órgãos públicos, entre eles, a Câmara dos Deputados, em Brasília, no Distrito 
Federal, passou por multinacionais, atuando nos setores de logística e controle de tráfego. 

O novo secretário de Transportes é pós-graduando em Direito Municipal pela 
Universidade de São Paulo (USP), de Ribeirão Preto, e possui experiência em assuntos 
relacionados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). 

Conheça os secretários municipais 

– Os efetivos  
 João Victor Teixeira – secretário de Transportes; 
 Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete; 
 Juliano Merkes – secretário de Desenvolvimento Econômico; 
 José Luiz da Silva Braga – secretário dos Negócios da Receita; 
 Nicholas Andrews Baccarin – secretário de Finanças; 
 José Cláudio Castoldi – secretário de Habitação; 
 Toní Roberto da Silva Guimarães – secretário de Proteção e Defesa Civil; 
 Rander Augusto Andrade – secretário de Cultura; 
 Alexandre Fávaro – secretário de Esportes; 
 Leonardo Viu Torres – secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; 
 Renato Breda – secretário de Turismo e Eventos; 
 Lúcia Helena Lima Giunco – secretária de Administração; 
 Fábio Alves – secretário de Saúde; 
 Marcelo Mello – secretário de Obras e Serviços Públicos; 
 Marco Antônio Pires Ward, secretário de Planejamento Urbano e Controle Urbano; 
 Meire Muller – secretária de Educação; e 
 Rita Coelho – secretária de Promoção Social. 

 
– Os interinos 

 Maick de Souza Lucizano – Secretaria Municipal de Segurança Púbica. 
 Beatriz Anacleto Braga – Secretaria de Recursos Humanos 
 Rebeca Rocha Leal – Secretaria Municipal de Governo; e 
 Guilherme Mello Graça – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. 

 
– Quem já saiu   

 José Guimarães – Secretaria de Recursos Humanos; 
 Danilo Barros – Secretaria de Governo; 
 Alexandro Eduardo da Silva – Secretaria de Segurança Púbica; e 
 Antonio Carlos Amante Carreira – Secretaria de Transportes. 
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DATA: 28/06/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: A6 
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DATA: 1º/07/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ ENEM 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/confira-o-ranking-de-desempenho-das-escolas-de-paulinia-no-enem-2019/ 
 
 

Confira o ranking de desempenho das escolas de 
Paulínia no Enem 2019 
Por Redação 

1 de julho de 2020 

 

 
 

Os estudantes de Paulínia podem conferir o ranking do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) com as 10 escolas paulinenses nos resultados do ano passado. Os 
dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). São 5 estaduais, 3 privadas e 2 municipais. 

A lista de microdados, por escolas, de desempenho no Enem 2019 foi divulgado 
pelo Ministério da Educação (MEC), na última sexta-feira (26) e tabulada pela 
plataforma educacional Evolucional. 

As três primeiras colocadas, foram Colégio Paulo Freire, com média 647.38, 
Escola Técnica de Paulínia (Etep) com 621.08, e a Escola Professor Osmar 
Passarelli Silveira (Cemep), com média de 602.89. 



   RESUMO DA SEMANA  |  34 

 

  

 
 

Em quarto lugar está o Colégio Adventista de Paulínia, em quinto lugar o do 
Colégio Cosmos de Paulínia, seguido das escolas Parque dos Servidores, José 
Narciso Vieira Ehrenberg, Residencial São José, General Porphyrio da Paz e 
Núcleo Habitacional José Paulino Nogueira. As médias de proficiência dos 
estudantes foram realizadas por área de conhecimento e por redação. 

Os resultados contemplam as 19.598 escolas que cumpriram o critério de ter pelo 
menos dez alunos participantes no Enem 2019 considerados para o cálculo e ter 
taxa de participação igual ou superior a 50%. O total é de 21,7% privadas e o 
restante, públicas. 

De acordo com a Evolucional, startup que auxilia escolas com soluções 
pedagógicas baseadas em dados e evidências, e que aplica simulados do Enem 
em mais de 2500 escolas brasileiras, 22% das escolas listadas na tabulação de 
2018, ou seja, anterior a essa, prepararam seus alunos para a realização do 
exame por meio de um simulado oferecido pela empresa e que utiliza a Teoria de 
Resposta ao Item (TRI), a mesma do Enem, para corrigir e dar notas aos 
estudantes. 

“Notamos ao longo do tempo que as escolas que apresentam bons resultados, e 
consequentemente bom posicionamento no Enem, são aquelas que utilizam os 
resultados das avaliações realizadas ao longo do ano para estruturar o seu 
planejamento e propor ações pedagógicas específicas, baseadas nas 
necessidades apontadas pelos dados. A partir dos resultados de simulados do 
Enem, por exemplo, é possível orientar cada aluno a estudar conteúdos que ele 
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ainda não domina tão bem e que podem fazer a diferença em seu desempenho” 
afirma Vinícius Freaza, Diretor de inovação Pedagógica da Evolucional. 

 
ETEP de Paulínia se mantém em 1ª entre 

as melhores escolas municipais do país 

A Etep (Escola Técnica de Paulínia) foi a primeira colocada entre as melhores 
escolas municipais do Brasil no ranking do Enem (Exame Nacional do Ensino 
Médio) 2019. Os alunos e professores comemoraram o resultado. Segundo o 
ministério, 42 alunos fizeram o Enem no ano passado. A nota média dos 
estudantes da Etep foi de 632.96, acima da média brasileira, que foi de 592,90.  
O Cemep (Centro Municipal de Ensino Profissionalizante) também obteve 
importante colocação. Ficou em 5° lugar entre as melhores escolas municipais do 
Brasil. A média das notas dos alunos foi de 602.89, também acima da média 
nacional. 
Na classificação geral, a Etep ficou na 1.202º posição, que inclui os colégios 
particulares. 
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DATA: 1°/07/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ESTRADAS/ PEDÁGIO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/pedagios-paulistas-nao-terao-reajuste-por-4-meses/ 
 
 

Pedágios paulistas não terão reajuste por 4 meses 
Por Redação 

1 de julho de 2020 

 

 
 
A rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), conta com praças de pedágios no km 132+500, em 
Paulínia, sentido interior; no km 135, em Cosmópolis, em ambos os sentidos; e no km 160, em 
Engenheiro Coelho, em ambos os sentidos 

As tarifas de pedágio na Praça de Paulínia são de R$ 11,90 para veículos de 

passeio/eixo comercial e de R$ 5,95 para motocicletas; atualização do reajuste 

anual será daqui quatro meses, conforme publicado dia (30/06) no Diário Oficial 

do Estado 

A Artesp – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa que a atualização 

contratual anual das tarifas de pedágio para a maioria das rodovias estaduais paulistas foi 

postergada para daqui quatro meses, conforme publicado nesta terça-feira (30/06) no 

Diário Oficial, consulte no link http://bit.ly/3g9W7UG. 

De acordo com a Artesp, o reajuste deveria entrar em vigor amanhã (1º de julho), 

conforme estabelecido em contrato de concessão válido para as rodovias das três primeiras 
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etapas do Programa de Concessões Rodoviárias. O adiamento também contempla as praças 

de pedágio da concessionária Entrevias, que teria atualização em 6 de julho. 

Em Paulínia, as tarifas de pedágio na praça de pedágio “Paulínia B”, localizada no 

quilômetro 132+500 da rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), são de R$ 11,90 para 

veículos de passeio/eixo comercial e de R$ 5,95 para motocicletas. 

Apesar de reconhecer a legitimidade do reajuste tarifário, a postergação leva em 

consideração o cenário de estado de calamidade pública, conforme Decreto 64.879 de 20 

de março de 2020, em razão da pandemia provocada pela Covid-19, e mantém inalterado 

os valores das tarifas em vigor desde julho de 2019. 

 
Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), sentido Cosmópolis 

 
 

A data de reajuste das praças de pedágio da concessionária ViaPaulista, que ocorre em 23 

de novembro, permanece inalterada. As cinco praças do sistema remanescente da 

concessionária Centrovias e, atualmente, administradas pela concessionária Eixo-SP, 

também não terão alteração, pois já tiveram suas tarifas calculadas em outro processo, 

cujos valores estão em vigor desde 15 de maio deste ano, no início da nova concessão. 

Mesmo no período de isolamento social, as concessionárias de rodovias paulistas, por 

estarem classificadas como serviço essencial, mantiveram as atividades operacionais nas 

vias, como obras, serviços de manutenção, atendimento ao usuário e prestação de socorro, 
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bem como estabeleceram um protocolo de apoio aos motoristas, especialmente os 

caminhoneiros com diversas iniciativas, como campanha de vacinação, distribuição de Kits 

de higiene e alimentação. Esse trabalho foi importante para a apoiar o abastecimento das 

cidades no período da quarentena. 
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DATA: 30/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ANIMAIS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2563 
 

Maus-tratos contra animais crescem 82,6% em Paulínia, 
segundo ONG 
 
Da Redação 
30/06/2020 18:06:04 
 
 

 
Um cão encontrado muito doente recebe tratamento veterinário 

 

Ativista afirma que muitos casos de bichos encontrados gravemente feridos ou 

doentes são registrados na Delegacia de Polícia Civil 
 
De acordo com a Associação Protetora dos Animais São Francisco de 
Assis (APASFAP), o número de ocorrências envolvendo maus-tratos contra animais 
em Paulínia aumentou 82,6%, entre novembro do ano passado e junho deste ano. 
Segundo a ONG, muitos bichos têm sido encontrados machucados, presos em correntes 
muito curtas, expostos ao sol e a chuva, desnutridos e alguns até abusados sexualmente 
(zoofilia). 
 
Segundo Juliana Damião, que faz parte da APASFAP, recentemente a ONG 
resgatou quatro cães extremamente magros, cheios de carrapatos e pulgas, e um deles 
com problemas no ânus, que estava completamente exposto.  Os donos dos animais não 
souberam explicar como os animais ficaram naquela situação e alegaram falta de 
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condições financeiras para levá-los a um veterinário. “Porém, de acordo com as 
denúncias, esses cães eram alimentados somente com pão velho, deixados na rua 
com frequências, não tinham vacinas e não eram castrados”, explicou Juliana. Os 
cães receberam os cuidados veterinários necessários, foram alimentados e estão bem. O 
caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade. 
 
Neste mês de junho, a ONG foi chamada para resgatar um cavalo deixado em uma região 
bem afastada da cidade. O animal estava desnutrido, com ferimentos pelo corpo e, 
segundo Juliana, pode ter sido abandonado no local para morrer mesmo.  “Ele foi 
atendido por uma veterinária, encaminhado para um lar temporário e se recupera 
bem”, disse a ativista da causa animal.  
 
As denúncias chegam através das redes sociais (Facebook e Instagram) da APASFAP, 
ou por meio de protetores de animais.  Uma equipe da ONG se dirige aos locais, orienta e 
notifica extrajudicialmente os donos dos bichos maltratados. De acordo com Juliana, a 
ONG dá um prazo de 48 horas para adoção de medidas que mudem a situação dos 
animais, caso contrário, é registrado um boletim na delegacia contra os responsáveis, que 
podem responder pelo crime de maus-tratos de animais, previsto na Lei 9.605/98, art. 32, 
com pena de detenção de três meses a um ano, e multa.  
 
“Infelizmente, o caminho para punição desses atos ainda é longo. Nossa luta é árdua 
e há a necessidade de políticas públicas mais rígidas”, comenta a ativista, que defende 
uma lei própria do município contra os maus-tratos de animais. “Para que essa situação 
atual mude, pois, em meio a um ano de caos, os animais sofrem tanto quanto os 
humanos mais necessitados”, desabafa.  Juliana ainda frisa que nem sempre a ONG 
tem onde colocar os animais resgatados. “Não temos um abrigo, dependemos de lares 
temporários”.  
 
A APASFAP está em atividade desde 2005 e, atualmente, é presidida por Neuza Maria de 
Oliveira. 
 
Poder Púbico 
Em julho do ano passado, o site da Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) informou o 
início da construção do prédio do DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar 
Animal), órgão ligado à SEDDEMA (Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio 
Ambiente). “As atribuições do DPBEA estarão relacionadas à saúde animal, através 
da fiscalização de maus-tratos, recolhimento e atendimento de animais sem tutor, 
campanhas permanentes de castração, microchipagem e identificação de tutores, 
feiras de adoção de cães e gatos, além do importantíssimo trabalho de educação 
sobre guarda responsável e outros temas pertinentes ao bem-estar animal”, afirmou, 
na época, Wanessa Batista, veterinária da pasta ambiental. 
 
Em março deste ano, a Câmara Municipal de Paulínia (CMP) aprovou o Projeto de Lei 
08/2020, do prefeito Du Cazellato (PL), criando o Conselho Municipal de Bem Estar-
Animal (COMBEA), para orientar, auxiliar e aconselhar a SEDDEMA, bem como 
o DPBEA, no tocante às políticas públicas inerentes à proteção e defesa dos animais. 
 
Foto: APASFAP  
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DATA: 30/6/2020  
VEÍCULO: G1/ EPTV 
ASSUNTO: CULTURA/ EDUCAÇÃO 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/06/30/nietzsche-o-roba-brisa-jovem-de-paulinia-usa-
girias-da-quebrada-para-explicar-filosofia-e-viraliza.ghtml 
 
 

'Nietzsche, o roba brisa': jovem de Paulínia usa 
gírias da quebrada para explicar filosofia e viraliza 
 
Marcelo Marques, de 18 anos, cursa história e sonha em ser professor. Para ele, quebrar 
barreiras de linguagem permite que a filosofia chegue à periferia, onde ainda não tem espaço. 
 
Por Gabriella Ramos*, G1 Campinas e Região 

30/06/2020 07h55  Atualizado há 21 horas 
 
 

 

Marcelo Marques, de 18 anos, cursa o quinto período de história e sonha em ser professor 
— Foto: Marcelo Marques/Arquivo Pessoal 

Poucos acadêmicos definiriam Friedrich Nietzsche como um "roba brisa". O estudante de história 
Marcelo Marques, no entanto, viralizou na web após usar o termo para se referir ao filósofo em um 
vídeo que já soma mais de 70 mil visualizações. Natural de Paulínia (SP), o jovem de 18 anos usa 
gírias "da quebrada" para explicar conceitos filosóficos em seus vídeos e sonha em se tornar 
professor. 
 
A alcunha de "roba brisa" atribuída a Nietzsche, Marques explica em seu vídeo, é porque, para ele, 
os pensamentos do autor alemão despertam reflexões mesmo nos momentos de descanso da 



   RESUMO DA SEMANA  |  42 

 

  

mente. "Hoje nós vai trazer o vilão. Aquele cara que vai roubar sua brisa. O mano que, você vai tá 
lá, curtindo, da hora, cê vai lembrar dele e falar: P...! Esse mano roubou minha brisa". 
 
Sob o nome artístico de “Audino”, o estudante utiliza as redes sociais para transmitir o 
conhecimento adquirido desde 2016, quando começou a se interessar pela filosofia. Juntos, os 
recentes vídeos “Traduzindo Karl Marx para gírias paulistas” e “O mito da caverna para becos e 
vielas”, por exemplo, somam mais de 90 mil visualizações no YouTube. 
 
“Primeiramente, era uma intenção cômica, mas, na hora que eu gravei o vídeo, eu vi que ficou 
muito didático, ficou tipo uma vídeoaula, mas uma vídeo aula bem interativa, bem dinâmica. Fui 
lá, postei e viralizou. Estourou, estourou, estourou. Não esperava não, mano. De forma alguma. 
Nunca esperei isso na minha vida”, relata. 
 

 
Estudante de Paulínia viraliza na internet ensinando filosofia com gírias paulistas 
 
Sonho de criança 
 
Marcelo conta que o interesse por história começou ainda na infância. Nascido e criado 
nos fundos da casa da avó, na Vila Monte Alegre, em Paulínia, o jovem recorda que, 
quando criança, costumava ganhar da mãe diversas espécies de dinossauros em 
miniatura. 
 
"Eu comecei a me apaixonar por dinossauro, por história, e, aí, depois eu comecei a ver uns 
filmes de Egito, de múmia... Eu sou apaixonado pelo Egito até hoje. Minha área de pesquisa, se 
eu fosse entrar pra uma área acadêmica, eu queria fazer egiptologia ou assiriologia", conta. 
 
Atualmente, Audino mora com a mãe no Residencial Vida Nova, na periferia do município. 
Ao finalizar o ensino médio, foi aprovado na Faculdade Anhanguera, com sede em 
Campinas (SP), onde cursa a licenciatura em história à distância. 
 
 
"A única pessoa que me apoiava nos estudos mesmo era meu pai. Meu pai só queria que eu 
estudasse, independente do que fosse, ele queria que eu estudasse. Ele fala assim: 'O estudo é a 
única coisa que vai te dar alguma coisa na vida'", relembra o graduando. 
 
No futuro, Marcelo sonha em se tornar professor do ensino médio em escolas públicas. "Eu 
gosto de trabalhar com a galera mais velha, os adolescentes, que, tipo assim, acho que é a 
galera mais incompreendida, né?", explica. 
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Entre becos e vielas 
 
Nos vídeos, Marcelo utiliza gírias e dialetos comuns na periferia como forma de 
democratizar o conteúdo e torná-lo acessível. 
 
"Tem muita gente que mora próximo à periferia que talvez não se reconheça como 
periférico, mas fala a gíria paulista, fala a nossa língua. Eu faço meus vídeos mais voltado 
para os jovens da classe baixa, tá ligado?". 
 
Estabelecer um diálogo com os jovens é uma das metas que norteiam os planos de 
Audino. De origem humilde, o estudante do quinto semestre de graduação vislumbra um 
futuro onde o jovem periférico possa incorporar os conceitos filosóficos ao dia a dia. 
 
"Chegar num sábado qualquer, ir numa barbearia, estar os moleques cortando o cabelo e 
falando de Kant, discutindo uma visão que é embasada no Kant, que é embasada no Hume, no 
Freud, no Espinoza, no Schopenhauer. Eu queria ver os moleques trocando as ideias deles, com 
o embasamento teórico desses caras. Eu queria ver esses moleques aplicarem a filosofia desses 
caras nos corres deles, na vida deles", diz. 
 
 
Quebrando barreiras 
 
Para Marcelo, a sociologia e a história têm se infiltrado nas favelas por meio do funk e do 
rap, mas ainda não há espaço suficiente para o diálogo sobre a filosofia. 
 
“[A filosofia] se tornou uma linguagem elitista, que cria uma barreira linguística muito grande 
para quem não tem acesso a uma educação de extrema qualidade. Até a molecada se interessar 
de entender aquilo, os caras desistem, mano. Então meu trabalho nada mais é que facilitar pra 
essa molecada entender o que aqueles 'velhinho falava'”, afirma. 
 
Ele defende que seu papel também é o de valorização da cultura da periferia, em especial 
por meio da valorização da linguagem. 
"Para a periferia, principalmente pra juventude, a linguística, a gíria, o dialeto, o 'podepá', é 
um patrimônio. É um patrimônio da favela, é um patrimônio nosso', analisa. 
 
 
Críticas 
 
Há quem critique a iniciativa. Segundo relata o estudante de história, o pai, leitor ávido dos 
comentários deixados nos vídeos, se deparou recentemente com um usuário que acusava 
Marcelo de tratar os conceitos filosóficos de forma muito simples, afirmando que isso 
estaria "empobrecendo a filosofia". 
 
“Eu não respondi esse comentário porque eu não achei, mas eu penso... A filosofia tá aí para 
você ficar olhando pra ela como uma parada bonita, bem falada, ou você tá ali pra estudar e 
aplicar ela na sua vida?”, rebate. 
 
*Sob a supervisão de Patrícia Teixeira 
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: TV CULTURA: JORNAL DA CULTURA 
ASSUNTO: CULTURA/ EDUCAÇÃO 
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=YX696q_Adjc 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CULTURA/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 13, COM CHAMADA NA CAPA 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 25/06 a 02/07/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Situação da Saúde na cidade é destacada por Tiguila Paes durante a 9ª 
Sessão 
2 de julho de 2020  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) destacou em seu discurso durante a 9ª Sessão Ordinária 
realizada na última terça-feira (30/6) a situação da Saúde Pública de Paulínia, em especial, uma 
testagem em massa da população mais eficiente para detecção do Covid-19 e a questão da falta de 
medicamentos nas UBS’s (Unidades Básicas de Saúde). […] 

 

Cidade precisa de medidas contra a violência e o racismo, defende 
Edilsinho 
2 de julho de 2020  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) solicita planejamento mais ostensivo entre a Guarda 
Municipal e a Polícia Militar, com estratégias para combater a violência, o tráfico de drogas e outros 
delitos praticados em bairros de Paulínia. “Locais que eram seguros, como as praças para as crianças 
e pais brincarem, hoje estão sendo utilizados de forma inadequada […] 



   RESUMO DA SEMANA  |  47 

 

  

 

Câmara aprova diretrizes para Orçamento 2021, em primeira discussão 
30 de junho de 2020  

A 9ª Sessão Ordinária, promovida nesta terça-feira (30/6), aprovou em primeira discussão proposta 
com metas e parâmetros para os gastos públicos de 2021. Os vereadores analisaram a legalidade do 
Projeto de Lei 29/2020, apresentado pela Prefeitura. O texto ainda passará por mais uma votação, 
quando serão analisados detalhes do texto. A Lei de Diretrizes Orçamentárias […] 

 

Caminho para solicitar poda de árvores deve ser online e mais ágil, diz Danilo 
30 de junho de 2020  

Os pedidos da população para podas de árvores geralmente passam por um longo andamento 
burocrático até chegar ao setor responsável pelo serviço. É o que afirma o vereador Danilo Barros 
(PL) ao sugerir mudanças para agilizar protocolos sobre o tema na Prefeitura […] 

 

Efetividade da Lei que mantém salários de terceirizados da Administração 
Municipal é pedido de Tiguila Paes 
30 de junho de 2020  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) pede na Indicação 404/2020 a observância pelo Executivo da 
Lei nº 3.766/2020 que trata da manutenção dos salários de funcionários de empresas terceirizadas 
que prestam serviço para a Administração Municipal através de serviços públicos contínuos […] 
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Em nova reunião com vereadores e assessores, secretário de Saúde fala sobre 
ações contra a Covid-19 e outros assuntos 
29 de junho de 2020  

Na manhã de sexta-feira (26/6), o secretário de Saúde, Fábio Luiz Alves participou de uma nova 
reunião virtual com vereadores e assessores após uma nova convocação para apresentar os resultados 
e medidas tomadas no combate ao Covid-19 no município, além de outros temas […] 

 

Marcelo D2 sugere hospital veterinário público e aparelhos de Raio-X em todas 
as UBS’s 
29 de junho de 2020  

A necessidade de políticas públicas voltadas à população animal da cidade motivou a Indicação 
434/2020, do vereador Marcelo D2 (DC). Segundo ele, muitos donos de cães e gatos não têm 
condições de custear tratamentos em clínicas veterinárias particulares […] 

 

Para Xavier, Prefeitura deve reduzir ISS na pandemia e criar parques lineares 
29 de junho de 2020  

Com os impactos do coronavírus na economia, o vereador Flávio Xavier (Podemos) sugere que a 
Prefeitura reduza temporariamente a alíquota (percentual cobrado) do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, conhecido como ISS. Essa seria uma forma de incentivar a retomada […] 
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José Soares pede reposição urgente de remédios em falta nas farmácias públicas 
26 de junho de 2020  

De acordo com o vereador José Soares (Republicanos), especialmente os remédios Gabapentina 
300mg, Risperidona 2,0mg, Clonazepam 0,5mg estão em falta constante nas farmácias públicas do 
município, prejudicando o tratamento de quem não pode comprá-los. […] 

 

Zé Coco quer concessão de Bolsas de Estudos de 100% para área da Saúde 
25 de junho de 2020  

A Educação é um dos pilares do desenvolvimento humanos. E diante disso, o vereador José Carlos 
Coco da Silva, o Zé Coco (PSB) através da Indicação 401/2020 solicita que Prefeitura realize estudos 
para viabilizar a concessão de Bolsa Educação de 100% para estudantes da área da Saúde. […] 

 


