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DATA: 30/10/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 3 
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DATA: 30/10/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: CAPA 
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DATA: 29/10/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 5 
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DATA: 28/10/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-rejeita-denuncia-contra-prefeito/ 
 
 

Câmara rejeita denúncia contra prefeito 
Por Redação 

28 de outubro de 2020 

 

 
 
 

Câmara mantém subsídio do cargo de prefeito, vice-prefeito, 
vereadores e secretários municipais entre os anos de 2021 e 2024 

A Câmara de Paulínia rejeitou nesta terça-feira (27/10), o pedido de cassação contra o 

prefeito Du Cazellato (PL) por supostas irregularidades no repasse de verbas a uma escola 

privada. Os vereadores paulinenses rejeitaram abrir comissão processante para investigar 

o caso, por unanimidade (12 votos, com 2 ausências). 

O pedido foi protocolado pelo guarda municipal Rodrigo Macelari, candidato a vereador pelo 

PT nas eleições municipais do próximo dia 15 de novembro. Segundo ele, o prefeito 

prorrogou um contrato, de R$ 708 mil, com uma escola terceirizada de Educação Infantil 

mesmo com a unidade fechada e sem atendimento às crianças durante o período de 

pandemia do coronavírus. 
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Votaram contra a abertura da CP os vereadores Fábio Valadão (PL) e Marquinho Fiorella 

(PSB), Edilsinho Rodrigues (Solidariedade), Fábia Ramalho (Podemos), Flávio Xavier 

(Podemos), Manoel Filhos da Fruta (Solidariedade), Marcelo D2 (DC), Xandynho Ferrari 

(Podemos), Zé Coco (PSB), Danilo Barros (PL), João Mota (DC) e Marcelo Souza (PSB). Os 

vereadores José Soares (Republicanos) e Tiguila Paes (Cidadania) se ausentaram do 

plenário durante a votação. O presidente do Legislativo, Loira (DC), só vota em caso de 

empate. 

Os vereadores de Paulínia decidiram ainda, manter o subsídio do cargo entre os anos de 

2021 e 2024, assim como o valor pago mensalmente ao prefeito, ao vice-prefeito e aos 

secretários municipais. O texto foi aprovado em segunda discussão e, para virar lei, 

aguarda agora sanção do Poder Executivo. 

O prefeito recebe hoje R$ 23.402,45 (teto do município), enquanto os secretários têm 

proventos de R$ 12.386,13 e o vice, de R$ 7.985,61. Já o subsídio dos vereadores é de R$ 

7.287,11, quase 29% do valor pago aos deputados estaduais (o limite é 40%). 

Também foram aprovados quatro projetos de lei para batizar nomes de vias públicas. Os 

parlamentares decidiram ainda manter veto à proposta de criar o programa “Adote Projetos 

Esportivos”, do vereador Tiguila Paes (Cidadania). Segundo a Prefeitura, a iniciativa viola 

competência exclusiva do chefe do Executivo. 

Em 2019, o prefeito Du Cazellato, sofreu seis pedidos de cassação do cargo, por crime de 

responsabilidade e quebra de decoro, com pedido de instalação de comissão processante. 
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DATA: 27/10/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/10/27/camara-rejeita-abertura-de-comissao-
processante-contra-du-cazellato/ 
 

 [Sessão] 
Câmara rejeita abertura de Comissão Processante 
contra Du Cazellato 
Prefeito é acusado de suposta irregularidade na renovação de contrato com creche 
particular conveniada ao Programa Pró-Educação Básica 

27 out 2020 – 22h32 

 
Vereadores em plenário durante a sessão da Câmara de Paulínia desta terça-feira (Foto: Divulgação) 

 

Os vereadores de Paulínia rejeitaram por unanimidade (12 votos, com duas ausências) o pedido de 
abertura de Comissão Processante (CP) contra o prefeito Du Cazellato (PL) na 17ª sessão ordinária 
da noite desta terça-feira (27). O chefe do Executivo era acusado de suposta irregularidade na 
renovação de contrato da Prefeitura com uma creche particular conveniada ao Programa Pró-
Educação Básica (Proeb). 

O pedido de abertura da CP foi feito pelo guarda municipal Rodrigo Antonio Macelari, candidato a 
vereador pelo PT nas eleições municipais do próximo dia 15 de novembro. Segundo ele, Du 
Cazellato prorrogou contrato de R$ 708 mil com uma creche do Proeb que uma das donas seria mãe 
de uma assessora do prefeito e a outra, parente de um servidor de carreira, que ocupa cargo de 
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confiança neste governo municipal. Além disso, a unidade particular está fechada por causa da 
pandemia da Covid-19. 

O vereador Marquinho Fiorella (PSB) alegou que não há tempo hábil para uma CP iniciar e 
concluir suas investigações até o final desta legislatura, que termina no próximo dia 31 de dezembro. 
“Seriam necessários 90 dias”, disse. Já o líder de Du Cazellato na Câmara de Paulínia, Fábio Valadão 
(PL), declarou que várias denúncias nos últimos anos têm interesses políticos. Ele afirmou que 
possui informações de que o Ministério Público está investigando o caso – o que já seria uma 
oportunidade para esclarecer os fatos. 

Além de Fábio Valadão e Marquinho Fiorella, votaram contra a abertura da CP Edilsinho 
Rodrigues (Solidariedade), Fábia Ramalho (Podemos), Flávio Xavier (Podemos), Manoel Filhos da 
Fruta (Solidariedade), Marcelo D2 (DC), Xandynho Ferrari (Podemos), Zé Coco (PSB), Danilo 
Barros (PL), João Mota (DC) e Marcelo Souza (PSB). Os vereadores Tiguila Paes (Cidadania) e José 
Soares (Republicanos) se ausentaram do plenário durante a votação. O presidente do Legislativo, 
Loira (DC), votaria apenas em caso de empate. 

Na sessão desta terça-feira, os vereadores ainda decidiram manter o subsídio do cargo entre os 
anos de 2021 e 2024, assim como o valor pago mensalmente ao prefeito, ao vice-prefeito e aos 
secretários municipais. O texto foi aprovado em segunda discussão e, para virar lei, aguarda agora 
sanção do Poder Executivo. 

O prefeito recebe hoje R$ 23.402,45 (teto do município), enquanto os secretários municipais têm 
proventos de R$ 12.386,13 e o vice, de R$ 7.985,61. Já o subsídio dos vereadores é de R$ 7.287,11, 
quase 29% do valor pago aos deputados estaduais (o limite é 40%). 

Também foram aprovados quatro projetos de lei para batizar nomes de vias públicas. Os 
parlamentares ainda aprovaram o veto à proposta de criar o programa “Adote Projetos Esportivos”, 
do vereador Tiguila Paes (Cidadania). Segundo a Prefeitura, a iniciativa viola competência exclusiva 
do chefe do Executivo. 
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DATA: 28/10/2020  
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-de-paulinia-rejeita-pedido-de-cp-que-poderia-
levar-a-cassacao-de-du-cazzelato-por-repasses-de-verba/ 
 
 

 

Câmara de Paulínia rejeita pedido de CP que poderia 
levar à cassação de Du Cazzelato por repasses de verba 

 

A Câmara de Paulínia rejeitou por unanimidade abrir uma CP (Comissão Processante) contra o 
prefeito Du Cazzelato (PL) por suspostas irregularidades no repasse de verbas a uma escola privada. 
Foram 12 votos contrários e duas ausências. A justiticativa dos vereadores foi que não haveria tempo 
hábil e motivação política para a investigação. 

O pedido foi protocolado pelo GM (Guarda Municipal) Antonio Macelari, que é candidato a 
vereador pelo PT. Segundo ele, o prefeito prorrogou um contrato, de R$ 708 mil, com uma escola 
terceirizada de Educação Infantil mesmo com a unidade fechada e sem atendimento às crianças 
durante o período de pandemia do coronavírus. 

De acordo com o GM, as sócias proprietárias da creche teriam ligações com o alto escalão do 
governo de Cazellato. Uma delas é mãe de uma assessora do prefeito e o outra é parente de um 
funcionário de carreira, mas que ocupa um cargo de confiança na gestão no governo municipal. 

O vereador Marquinho Fiorella (PSB) disse que não há tempo hábil para uma comissão processante 
iniciar e concluir as investigações até o fim da legislatura. “Geralmente uma comissão processante 
dura 90 dias.” Já o líder de governo, Fábio Valadão (PL), declarou que várias denúncias nos últimos 
anos têm interesses políticos. Segundo ele, há informações de que o Ministério Público já está 
investigando o caso, uma oportunidade para esclarecer os fatos. 
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DATA: 29/10/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 17ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SAÚDE 
PÁGINA: A6 
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DATA: 06/11/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TERCEIRIZADOS 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 06/11/2020   |  VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  |  PÁGINA: 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Sindicato dos servidores faz nesta 5ª debate entre candidatos a prefeito  
DATA: 05/11/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/11/05/sindicato-dos-servidores-faz-nesta-5a-feira-debate-entre-
candidatos-a-prefeito/ 
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DATA: 25/10/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
PÁGINA: 5  
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Entenda as atribuições dos vereadores e o que pode ser cobrado dos eleitos de 2020 
DATA: 04/11/2020 | VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO  |  PÁGINA:  

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/11/entenda-as-atribuicoes-dos-vereadores-e-o-que-pode-ser-cobrado-dos-eleitos-de-2020.shtml 
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DATA: 04/11/2020   |  VEÍCULO:  CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  |  PÁGINA: A6 
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DATA: 03/11/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/eleicoes-2020-em-paulinia-9-candidaturas-para-vereador-
ainda-sao-contestadas-na-justica/ 
 
 

Eleições 2020: Em Paulínia, 9 candidaturas para 
vereador ainda são contestadas na Justiça 
Por Redação 

3 de novembro de 2020 

 

 
 
Paulínia registrou 296 pedidos de candidatura para a Câmara Municipal | Foto: Tribunal 
Superior Eleitoral 

 

Há 12 dias das eleições municipais de 2020, consta no site do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), que 2 candidatos em Paulínia estão “indeferidos com recurso” e outros 6 constam 

como “indeferidos”. Há ainda 2 registros pendentes de julgamento, 2 renúncias e 1 

foi  cancelado.  Entre os 296 registros de candidatura para vereador em Paulínia, 9 não foram 

deferidas ou aguardam julgamento de recursos contra indeferimento. 

Segundo as estatísticas disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o motivo mais 

frequente para o questionamento dos registros é a falta de algum requisito indispensável, 

como certidões criminais, atestados de escolaridade, certificado de quitação eleitoral, entre 

outras provas de que o candidato está apto a concorrer. Por enquanto, não existe nenhum 

casos de impugnação com base na lei da ficha limpa. 
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DATA: 29/10/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: DECISÃO JUDICIAL/ ELEIÇÕES 2020 
PÁGINA: A6 
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DATA: 28/10/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: DECISÃO JUDICIAL/ ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/justica-proibe-robert-paiva-de-usar-trio-eletrico-candidato-
diz-que-vai-recorrer/ 
 
 
 

Justiça proíbe Robert Paiva de usar trio elétrico; 
candidato diz que vai recorrer 
Por  Redação 

28 de outubro de 2020 

 

Robert Paiva (Rede) candidato a prefeito em Paulínia foi notificado 
após  Representação Eleitoral movida pela Coligação Amor por Paulínia, por 
causa de irregularidades em propaganda eleitoral e desrespeito as regras da 
campanha eleitoral especificados em lei e em resoluções. 

A decisão é da juíza da 323ª Zona Eleitoral de Paulínia, Marta Brandão Pistelli e 
foi tomada nesta quarta-feira, dia 28, após receber os argumentos apresentados 
pela assessoria jurídica da Coligação Amor por Paulínia assinadas pelos 
advogados Marcelo Pelegrini, Pedro Scudellari Filho, Roberto Lucio Vieira Junior, 
Ricardo Aparecido Grosso e Carla Renata Pereira Gariani. 

Em seu despacho a juíza Marta Brandão Pistelli frisa que recebeu representação 
e determinou a notificação do representado, Robert Paiva, por ter infringido a 
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Resolução do Tribunal Superior Eleitoral – TSE 23.610/2019 em seu parágrafo 
15° que veda a utilização de trio elétrico em campanhas eleitorais, exceto para 
sonorização de comícios. 

Lembra ainda a magistrada eleitoral em seu despacho que: “o meio utilizado para 
propaganda eleitoral pelo representado, conforme os elementos de convicção 
reunidos nos autos até o momento, e conforme a análise cabível nesta fase 
processual, contém inúmeras regularidades, devendo ser imediatamente 
coibido”, relatou o juiz em sua decisão. 

A decisão da juíza determina que o candidato Robert Paiva se abstenha de utilizá-
lo por ser vedado pela legislação eleitoral. O desrespeito à ordem judicial vai 
impor multa de R$ 10 mil diários, além da possibilidade de responder a crime de 
responsabilidade. 

O que diz o candidato 

 

O candidato a prefeito de Paulínia, do Rede Sustentabilidade, Robert Paiva 
informou ao Notícias de Paulínia que vai recorrer da sentença e frisou que é um 
mini trio elétrico que tem usado em sua campanha. 

“Quero dizer que estão tentando me silenciar porque estão com medo da minha 
campanha, temos reais chances de vencer as eleições, mas gostaria de dizer aos 
meus adversários, que eles não poderão tirar e nem silenciar a minha voz”, afirma 
Robert Paiva. 
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DATA: 02/11/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-completa-30-dias-sem-registro-de-mortes-por-
covid-19/ 
 
 

 

Paulínia completa 30 dias sem registro de mortes 
por Covid-19 
Por Redação 

2 de novembro de 2020 

 

Desde o início da pandemia 82 pessoas perderam a vida para a doença. Em outubro 

foram registrados 422 casos do novo coronavírus, média de 14,06 por dia 

Paulínia soma nesta segunda-feira (2/11) 30 dias sem mortes por conta do coronavírus. O 

último registro foi no dia 3 de outubro. Desde março, início da pandemia, 82 pessoas 

perdeu a vida para a doença, sendo 54 homens e 28 mulheres. A maioria são idosos com 

comorbidades. 

O boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta segunda-feira (1/11) aponta 

3.963 casos positivos da Covid-19 em Paulínia, com 82 óbitos, 3.812 pacientes 

recuperados, 12 internados e 139 recuperando-se em casa. A cidade tem 1.023 casos 

suspeitos, que aguardam resultado de exames e 1.881 casos descartados. 

Ocupação dos leitos 

Desde o início da pandemia 82 pessoas perderam a vida para a doença. Em outubro foram 

registrados 422 casos do novo coronavírus, média de 14,06 por dia. A taxa de ocupação 
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dos leitos exclusivos para Covid-19 no Hospital Municipal de Paulínia (HMP) é de 4,3% 

pesoas/dia na UTI e 14,7 pessoas/dia na enfermaria. 

Todos os positivados, assim como seus comunicantes, estão sendo monitorados pelas 

equipes da Secretaria Municipal da Saúde. O objetivo é orientar e cobrar o cumprimento da 

quarentena. 
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DATA: 04/11/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/11/paulinia-se-aproxima-dos-4-mil-casos.html 
 
 
 

Paulínia se aproxima dos 4 mil casos 
confirmados de Covid-19 
 
4.11.20 

 

 
 

A cidade está a quase um mês sem registar uma nova morte por coronavírus.  

A prefeitura de Paulínia confirmou mais 20 casos de Covid-19 nesta Quarta-feira (04), o total chega 3.992 casos 
confirmados. Já o numero total de mortes confirmadas é de 82 mortes. Os casos de pessoas recuperadas do novo 
vírus chegou aos 3.856 pessoas curadas, dessas 38 entraram para a lista hoje. A ocupação no hospital é de 11 
pacientes, no qual seis estão confirmados e cinco com suspeita de Covid-19.  

Os casos descartados chegou a um total de 1.953 casos, desses nove mortes foram descartadas. A cidade tem ainda 
1.017 casos em investigação.  

Os dados são da secretaria municipal de saúde e são referentes ao dia 04/11/2020 até às 09h30.  
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Confira a lista de mortes por Covid-19 confirmadas em Paulínia: 

1. 22/04: Homem, 73 anos, tinha comorbidades. Estava internado no Hospital Municipal. 

2. 31/05: Homem, 69 anos, tinha comorbidades. Morreu no Hospital Municipal de Paulínia. 

3. 02/06: Homem, 81 anos, tinha comorbidades. Estava internado no Hospital Municipal. 

4. 05/06: Homem, 90 anos, tinha comorbidade. Estava internado em hospital privado de Campinas. 

5. 05/06: Mulher, 86 anos, com comorbidade. Estava internada em hospital público de Campinas. 

6. 11/06: Mulher, 72 anos, com histórico de doença renal crônica. Estava no HC da Unicamp. 

7. 12/06: Mulher, 70 anos, com comorbidades. Estava em hospital de Campinas 

8. 14/06: Mulher , 61 anos, com comorbidades. 

9. 20/06: Mulher, 84 anos, sem comorbidades. 

10. 16/06: Homem, 66 anos, com comorbidades. 

11. 21/06: Mulher, 91 anos, com comorbidades. 

12. 21/06: Mulher, 66 anos, com comorbidades. Estava internada em hospital privado de Campinas. 

13. 23/06: Mulher, 74 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Emílio Ribas. 

14. 24/06: Mulher, 90 anos, com comorbidades. 

15. 30/06: Homem, 82 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Municipal. 

16. 01/07: Mulher, 57 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 

17. 08/07: Mulher, 86 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 

18. 09/07: Homem, 77 anos, com comorbidades. Estava no AME Campinas. 

19. 13/07: Mulher, 69 anos, com comorbidades. Estava no Hospital de Campanha do Ibirapuera. 

20. 14/07: Homem, 74 anos, sem comorbidades. Estava internado em hospital privado de Campinas. 

21. 14/07: Homem, 64 anos, com comorbidades. Estava no AME Campinas. 

22. 16/07: Homem, 58 anos, com comorbidades. Estava Hospital Municipal de Paulínia. 

23. 16/07: Mulher, 76 anos, com comorbidades. Estava em hospital privado de Campinas. 

24. 17/07: Mulher, 87 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal de Mogi Guaçu. 

25. 18/07: Homem, 91 anos, com comorbidades. Morreu no Centro Municipal de Geriatria, onde morava. 

26. 18/07: Homem, 73 anos, com câncer gástrico e doença pulmonar crônica. 

27. 21/07: Homem, 40 anos, com diabetes mellitus e obesidade. 

28. 21/07: Mulher, 77 anos, com comorbidades. Estava no Hospital das Clínicas de São Paulo 

29. 22/07: Homem, 78 anos, com doença cardiovascular. Estava em hospital privado de Campinas. 

30. 22/07: Homem, 70 anos, com histórico de doença cardiovascular e diabetes mellitus. Estava no AME 
Barradas; 

31. 23/07: Homem, 80 anos, com pneumopatia. 

32. 23/07: Homem, 66 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 

33. 23/07: Homem, 70 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 

34. 23/07: Homem, 82 anos, com doença cardiovascular e diabetes. Estava em hospital privado de 
Campinas. 

35. 23/07: Homem, 64 anos, sem comorbidades. Estava no Hospital Municipal de Paulínia. 

36. 24/07: Homem, 66 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 

37. 25/07: Homem, 78 anos, comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 

38. 26/07: Homem, 52 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 

39. 27/07: Mulher, 70 anos, com diabetes mellitus, doença cardiovascular e hepática crônica. 

40. 27/07: Mulher, 82 anos, com doença cardiovascular e obesidade. Foi internada no HMP em 21 de 
julho com sintomas respiratórios. 
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41. 28/07: Homem, 54 anos, com histórico de doença cardiovascular, diabetes mellitus e obesidade. 

42. 29/07: Homem, 84 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 

43. 30/07: Homem, 38 anos, com diabetes mellitus e neoplasia. 

44. 31/07: Homem, 65 anos, com diabetes e obesidade. Internou no HMP no dia 30 de julho e morreu um 
dia depois. 

45. 01/08: Homem, 65 anos, com histórico de doença cardiovascular. Estava no Hospital Municipal. 

46. 01/08: Mulher, 86 anos, com histórico de hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade. Estava no 
Hospital do Centro de Combate ao Coronavírus de Guarulhos. 

47. 01/08: Mulher, 76 anos, com doença cardiovascular, obesidade e doença respiratória crônica. Morreu 
na própria residência. 

48. 02/08: Homem, 90 anos, com histórico de doença neurológica. Estava no Hospital Municipal. 

49. 02/08: Homem, 54 anos, com histórico de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Estava em hospital 
privado. 

50. 03/08: Homem, 98 anos, com pneumopatia crônica. Estava no Hospital Municipal. 

51. 04/08: Homem, 70 anos, com histórico de hipertensão, sequela de AVC e tabagismo. Estava no 
Hospital Municipal. 

52. 05/08: Homem, 72 anos, com histórico de pneumopatia e tabagismo. Estava no Hospital Municipal. 

53. 05/08: Homem, 64 anos, com histórico de hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade. Estava 
no AME Campinas. 

54. 06/08: Mulher, 74 anos, com histórico de diabetes mellitus e hipertensão arterial. Estava no Hospital 
Municipal de Paulínia. 

55. 07/08: Homem, 70 anos, com doença hematológica e pneumopatia crônica. Estava em hospital 
privado de Campinas. 

56. 07/08: Homem, 30 anos, sem comorbidades. Estava em domicílio. 

57. 08/08: Mulher, 43 anos, com histórico de hipertensão arterial e obesidade. Estava internada no 
Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. 

58. 10/08: Homem, 55 anos, sem comorbidades. Estava internado desde 28 de junho e um hospital 
privado de Campinas. 

59. 10/08: Mulher, 63 anos, sem comorbidades. Estava internada na AME Barradas. 

60. 10/08: Homem, 56 anos, sem comorbidades. Estava no Hospital Municipal de Paulínia. 

61. 10/08: Mulher, 72 anos, com comorbidades. Estava internada em Guarulhos. 

62. 12/08: Homem, 77 anos, com comorbidades. Estava internado em um hospital de Campinas. 

63. 12/08: Mulher, 89 anos, com histórico de diabetes. Estava no Hospital Municipal de Paulínia. 

64. 18/08: Homem, 63 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 

65. 19/08: Homem, 71 anos, com histórico de neoplastia de laringe. Estava em hospital privado de 
Campinas. 

66. 21/08: Homem, 79 anos, com comorbidades. Estava em hospital privado de Campinas. 

67. 25/08: Mulher, 10 anos, com comorbidades. Estava em hospital público de Campinas. 

68. 28/08: Mulher, 59 anos, com histórico de diabetes mellitus, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC), obesidade e doença cardiovascular. 

69. 29/08: Mulher, 67 anos, com histórico de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Estava no Hospital 
Municipal. 

70. 31/08: Homem, 76 anos, com comorbidades. Estava no hospital municipal. 

71. 02/09: Homem, 81 anos, com comorbidades.Estava no Hospital Municipal. 

72. 02/09: Homem, 78 anos, com comorbidades. Estava em hospital de Campinas. 

73. 04/09: Homem, 83 anos, com comorbidades. Estava em hospital de Campinas. 

74. 06/09: Homem, 77 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 
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75. 08/09: Mulher, 84 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 

76. 09/09: Homem, 61 anos, com comorbidade. Estava no Hospital Municipal. 

77. 15/09: Homem, 73 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 

78. 16/09: Homem, 76 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 

79. 17/09: Homem, 70 anos, com comorbidades. Estava em hospital particular de Campinas. 

80. 02/10: Mulher, 62 anos, com comorbidades. Estava em hospital particular de Campinas. 

81. 02/10: Homem, 74 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 

82. 03/10: Mulher, 79 anos, com comorbidades. Estava no Hospital Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Com média semanal abaixo de 100 mortes, SP volta a patamar de abril  
DATA: 28/10/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/10/28/com-media-semanal-abaixo-de-100-mortes-sp-
volta-a-patamar-de-abril/ 
 

Projeções apontam possibilidade de segunda onda da Covid-19 
DATA: 04/11/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/11/04/projecoes-apontam-possibilidade-de-segunda-onda-da-
covid-19/ 
 

Spray desenvolvido pela Unicamp neutraliza o vírus  
DATA: 06/11/2020 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/11/campinas_e_rmc/1023339-spray-elimina-o-novo-
coronavirus.html# 

 
DATA: 04/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/04/prefeitura-assina-contrato-de-concessao-de-30-anos-com-a-sabesp/ 
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DATA: 30/10/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/POLÍCIA  
PÁGINA: 17, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 05/11/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: SAÚDE/ POLÍCIA 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2608 
 

 
 
CIDADE 

Delegacia Seccional conclui “caso hospital de 
campanha”: ninguém foi indiciado 
 

Da Redação 
05/11/2020 11:11:36 

 

 

Segundo documentos, contratação foi arquivada antes do inquérito 

O delegado Antonio Carlos Palmieri Rocha relatou ao Poder Judiciário de Paulínia que a 

prefeitura da cidade não contratou estruturas hospitalares para a Covid-19 
 

O Correio teve acesso ao inquérito da Polícia Civil que apurou a apreensão de um caminhão trator 
com um semirreboque carregado de estruturas metálicas, ambos com placas de Santa Catarina, no 
dia 7 de abril, em Paulínia. O inquérito foi aberto em 14 de maio (foto abaixo), após o motorista do 
caminhão, Isequiel Lopes de Mello, o arquiteto Danilo Souza Bertoco e o empresário Ricardo 
Delgallo terem declarado à polícia que os materiais se destinavam “à montagem de pavilhões e 
tendas em Centro de Triagem do Covid-19” na cidade, mas não apresentaram nenhum contrato 
firmado com a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP). 
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A polícia, então, intimou o secretário municipal de Saúde, Fábio Alves, para apurar se a PMP  havia 
contratado hospitais de campanha, por causa da pandemia do novo coronavírus. Em depoimento, 
dia 17 de abril, Alves informou que existia um procedimento administrativo, de responsabilidade da 
pasta comandada por ele, para montagem de hospital de campanha no município, em razão da 
pandemia Covid-19. “Contudo, tal procedimento não está concluído, não havendo até o presente 
momento, contratação de empresa para tal atividade, (apenas) havendo expectativa de 
contratação”, declarou o secretário, segundo Termo de Declarações atribuído a ele. Ainda de 
acordo com o Termo, Alves “desconhecia que tais equipamentos (estrutura para montagem) 
encontravam-se na cidade”. 

 

A polícia também ouviu o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Marcelo Lima 
Barcellos de Mello, responsável pelo protocolo referente à contratação emergencial de locação de 
estruturas para montagem de hospital de campanha, solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS).  

 

Segundo consta no inquérito, Mello declarou ter realizado várias consultas de preços e, de acordo 
com ele, entre as propostas recebidas das possíveis licitantes, o melhor orçamento foi apresentado 
pela empresa UFO Eventos: R$ 3.970.000,00, pela instalação de dois hospitais de campanha, sendo 
um no Centro, anexo ao Hospital Municipal de Paulínia (HMP), e o outro no São José, ao lado 
da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro.  

 

Mello, então, comunicou ao empresário Vicente Porco, dono da UFO Eventos, que a empresa havia 
ofertado o melhor preço pelo serviço. “Informamos (ainda) por oportuno, que estamos realizando 
o trâmite interno para efetivação da contratação e solicitamos, desde logo, sejam iniciados os 
preparativos para execução do serviço, para que tão logo seja efetivada a contratação, os 
serviços sejam iniciados”, escreveu Mello para Porco, conforme cópia de e-mail juntada no 
inquérito. No depoimento, o secretário declarou, também, não saber o motivo de o caminhão com 
as estruturas metálicas ter vindo para a cidade no mesmo dia, 6 de abril, em que mandou a 
mensagem para o dono da UFO. 
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Após ouvir o motorista Isequiel, o arquiteto Danilo, o empresário Ricardo, os secretários Fábio e 
Marcelo, entre outras pessoas, a Polícia Civil expediu ofício ao prefeito Du Cazellato (PL), 
solicitando informações sobre o procedimento de contratação emergencial de hospital de 
campanha, além de esclarecimento sobre a efetiva contratação do serviço.  

 

“Em resposta ao Ofício nº 79/2020 e Inquérito/Protocolo supracitados, pontualmente no tocante 
à contratação emergencial de locação de estruturas tipo hospital de campanha, informamos que 
a Prefeitura Municipal de Paulínia não fez qualquer contratação”, respondeu Cazellato (às fls. 186 
do IP), juntamente com uma cópia do despacho (foto abaixo) em que mandou arquivar o 
procedimento que visava a contratação. 
 

 

 

De acordo com o despacho do Chefe do Poder Executivo Municipal, o arquivamento se deu por três 
motivos: a empresa que ofereceu o melhor valor não conseguiu atender as exigências técnicas e 
sanitárias para realizar o serviço, conforme apontado pelo secretário de saúde, Fábio Alves; o 
pequeno percentual de casos positivos de coronavírus registrado naquele mês no município,; e os 
resultados positivos que as adequações realizadas pela administração no HMP provocaram no 
atendimentos aos pacientes de Covid-19. 
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As investigações foram iniciadas pela Polícia Civil de Paulínia, mas depois o caso foi remetido para 
a 1ª Delegacia Seccional de Campinas, onde ficou sob a responsabilidade do delegado Antonio 
Carlos Palmieri Rocha.  No dia 8 do mês passado, Rocha encerrou o inquérito sem indiciamentos, 
ou seja, ninguém foi acusado de cometer possíveis crimes ou de ter causado qualquer prejuízo ao 
erário público de Paulínia, já que a contratação do hospital de campanha acabou se mostrando 
desnecessária, levando o prefeito Du Cazellato (PL) a não autorizar mais a despesa. O delegado 
seccional encaminhou relatório ao Poder Judiciário e Ministério Público (MP) de Paulínia, inclusive, 
se colocando à disposição do MP “para quaisquer outras diligências que venham a ser julgadas 
cabíveis”. 

 

Foto: Ilustração 
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DATA: 05/11/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: EMPREGO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-volta-a-criar-empregos-pelo-quarto-mes-seguido-
informa-caged/ 
 

Paulínia volta a criar empregos pelo quarto mês 
seguido, informa Caged 
Por Redação 

5 de novembro de 2020 

 

 
O cenário aponta para uma possível recuperação do mercado e maior criação de 

vagas 

Pelo quarto mês consecutivo, desde o início da pandemia da covid-19, Paulínia registrou 

um saldo positivo na criação de empregos formais. De acordo com dados do Cadastro Geral 

de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pela Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em setembro, o saldo foi de 83 vagas 

formais ocupadas na cidade paulinense. 

No Município, foram gerados 206 postos de trabalho de janeiro a setembro de 2020, com a 

admissão de 12.791 e a demissão e 12.585 trabalhadores. Neste cenário, especialistas 

consideram que o mercado de trabalho do município começa a reagir, mas que ainda é 

necessário ter atenção aos índices de desemprego da região. 

Após o início da crise sanitária, este saldo ficou negativo por quatro meses, atingindo, em 

maio, uma queda de 1.995 mil na criação de empregos formais. No entanto, em junho, o 
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número voltou a ser positivo e, até setembro, resultou em um acumulado de 2.201 novas 

vagas. 

Na opinião do economista Laerte Martins, diretor da Associação Comercial e Industrial de 

Campinas (ACI), os dados de setembro de 2020 mostram, mais uma vez, a boa 

recuperação dos empregos regionais. “Acreditamos que os números de setembro, tenham 

um efeito positivo sobre a taxa de desemprego no mercado formal que deverá se reduzir 

em até 1%, chegando próximo aos 12% em Campinas e Região, destaca Martins. 

Em nível nacional tivemos também uma elevação na criação de postos de trabalho, que 

deve reduzir a taxa de desemprego daqui para frente, combatendo o nefasto efeito da 

pandemia da Covid-19 na economia nacional. 

 

 

Empregos formais 

*Saldo de vagas (admissões menos demissões) 

» Janeiro -62 

» Fevereiro 803 

» Março -577 

» Abril -1.115 

» Maio -241 

» Junho 85 

» Julho 452 

» Agosto 778 

» Setembro 83 

 

Fonte: Caged, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Ministério da Economia 
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DATA: 1º/11/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ORÇAMENTO/ RMC 
PÁGINA: A4, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 06/11/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: TRIBUTOS 
PÁGINA: A4 
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DATA: 06/11/2020  |  VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: PEDÁGIOS |  PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 30/10/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS 
ASSUNTO: SAÚDE/ JUSTIÇA 
LINK: https://paulinianews.com.br/2020/10/30/familia-de-paulinia-vai-ao-stf-para-nao-vacinar-
filho-de-5-anos/ 
 
 

Família de Paulínia vai ao STF para não 
vacinar filho de 5 anos 
 
Por paulinianews 
30 de outubro de 2020 

 

 
 

Responsável por recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra vacinação compulsória, uma família 

de Paulínia, afirma entender “a necessidade de padronizar a obrigação vacinal em um País grande e 

desigual como o Brasil”. Se perder a ação, o casal também diz que vai imunizar o filho, hoje com 5 anos, 

desde que as doses não sejam exigidas de uma só vez e que haja garantia de acompanhamento médico 

para possíveis efeitos adversos. 
 

A ação, com repercussão geral nos demais processos no Brasil, tem como relator o ministro Luís 

Roberto Barroso e ainda não tem data para ir a plenário. Anterior à pandemia de coronavírus, a 

discussão envolve o embate entre saúde coletiva e a liberdade individual de não vacinar os filhos por 

convicções filosóficas, religiosas, morais ou existenciais. 
 

Em meio à corrida por imunizantes para a covid-19, o tema voltou recentemente a ganhar 

protagonismo no debate político. Em recado ao Supremo, o presidente Jair Bolsonaro, contrário à 

obrigatoriedade, chegou a afirmar nesta semana que vacinação “não é uma questão de Justiça, mas 

uma questão de saúde”. 
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O casal autor do recurso, no entanto, refuta fazer parte de qualquer “movimento antivacina” e diz não 

se tratar de um posicionamento “ideológico”. Em comunicado assinado pela advogada Flavia Silveira 

Rodrigues dos Santos, que representa a família, os pais alegam que a criança é saudável, recebe 

atendimento médico periodicamente e não representaria risco a outras pessoas. 
 

Segundo afirmam, a escolha por não imunizar seria adequada ao “caso concreto” e “visa unicamente à 

saúde do menor”. “Desde o nascimento do menor, os genitores prezaram pela saúde e bem-estar do 

mesmo, com aleitamento exclusivamente materno até os 6 meses, amamentação de livre demanda até 

os 2 anos (conforme preconiza a OMS) e introdução alimentar não industrial”, diz. 
 

Com base em bulas e artigos científicos, a família afirma que os imunizantes “não são 100% eficientes” e 

preferem evitar riscos de efeitos colaterais. Também questiona a falta de revisão nas vacinas que 

compõem o Programa Nacional de Imunização e argumenta que é prerrogativa do Estado prover água 

limpa, saneamento e alimentação adequada – fatores essenciais para prevenção de doenças. 

 

Calendário 

Segundo o comunicado, outro objetivo do recurso é discutir o atual formato do calendário de vacinas do 

Brasil e propor um “olhar mais cuidadoso e coerente com a realidade”. Eles dizem entender “a 

necessidade de padronizar a obrigação vacinal em um País grande e desigual como o Brasil”, mas 

querem mostrar que “uma criança saudável não traria riscos à saúde pública”, diz. “O calendário deve 

se adequar ao caso concreto (região de moradia, saneamento e etc).” 

 

O processo 

O embate na Justiça começou após o Ministério Público estadual paulista mover uma ação civil pública 

para obrigar o casal a regularizar a carteira de vacinação da criança. Caso contrário, o Conselho Tutelar 

poderia fazer apreensão do menor para imunizá-lo. 
 

Na ação, que corre em segredo de Justiça, a promotoria argumenta que “a criança deve ser vacinada 

não apenas para evitar que corra o risco de adoecer, mas também para não permitir que ela se torne 

vetor de doenças, contaminando outras pessoas”. Com base na OMS, o MP também lembrou que 

reações às vacinas geralmente são “pequenas e temporárias”. 
 

A primeira decisão do caso foi dada em outubro de 2018 e a juíza de 1.º grau acolheu o argumento da 

família. Entretanto, a promotoria reverteu a decisão na 2.ª instância do TJ paulista. 
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DATA: 30/10/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/10/30/campanha-contra-a-polio-e-de-
multivacinacao-e-prorrogada-ate-o-dia-11/ 
 

[Paulínia] 
Campanha contra a pólio e de multivacinação é 
prorrogada até o dia 11 
Pais e responsáveis devem levar as crianças e os adolescentes em qualquer Unidade 
Básica de Saúde do município, com exceção da UBS João Aranha 

30 out 2020 – 14h11 

 
Usuários da UBS João Aranha podem procurar pelas unidades São José ou Jardim Amélia  

(Foto: Divulgação) 

A Secretaria Municipal de Saúde prorrogou até o próximo dia 11 de novembro a campanha contra 
a poliomielite e de multivacinação em Paulínia. Pais e responsáveis devem levar as crianças e os 
adolescentes em todas as Unidades Básicas de Saúde, com exceção da UBS João Aranha, para serem 
imunizados. 

Até quarta-feira (28), 2.366 crianças de 0 a 4 anos haviam sido vacinadas contra poliomielite em 
Paulínia, de acordo com dados divulgados pela Prefeitura. “É importante levar a carteira de 
vacinação”, informou a Secretaria Municipal de Saúde. “Usuários da UBS João Aranha podem 
procurar pelas unidades São José ou Jardim Amélia.” 

Na quinta-feira (29), a Secretaria de Estado da Saúde informou que irá prorrogar até o dia 13 de 
novembro a campanha de vacinação contra poliomielite e multivacinação em todo o território 
paulista. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal, que chegou apenas a 39,6% contra a pólio.  
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Em São Paulo, ainda é preciso vacinar mais de 1,3 milhão de crianças de um a menores de 5 anos 
contra a doença. 

Até o fim da campanha, a pasta pretende vacinar 95% das 2,2 milhões de crianças paulistas contra 
a poliomielite. Até quinta-feira, os municípios imunizaram apenas 876,7 mil crianças do público-alvo 
da campanha. 

A adesão à campanha de multivacinação também precisa aumentar. A finalidade é que pessoas 
nessa faixa etária recebam doses de vacinas importantes e que podem estar pendentes, garantindo 
assim a devida proteção contra vírus que circulam no território. 

Atualização 

Até o último dia 22 de outubro, aproximadamente 427,3 mil crianças e adolescentes de 5 a 14 anos 
comparecerem nos pontos para atualização da carteira vacinal – desses, 188,2 mil tiveram vacinas 
aplicadas, representando 44,1%. O índice de comparecimento nesta faixa etária está em 6,8%. 

Na faixa de crianças menores de um ano, 198,1 mil estiveram nesses serviços (cerca de 32,4% do 
público-alvo), com vacina aplicada em 129,3 mil (65,3% no total). 

“Pedimos que os pais e responsáveis aproveitem essa prorrogação para levar as crianças aos 
postos. É de extrema importância aumentar a cobertura vacinal contra poliomielite, além de atualizar 
a carteira de vacina de nossas crianças, contribuindo para eliminarmos os riscos da circulação dessas 
doenças no estado de São Paulo”, afirma o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn. 

 Consulte a tabela completa com relação das vacinas, faixas etárias previstas para receber as 
doses e dados de cobertura no link: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2020/10/tabelavacinacao.pdf 

“Ao comparecer em um dos postos de vacinação, as famílias são orientadas em relação a todos os 
tipos de vacinas disponíveis atualmente no SUS”, explica a coordenadora do Programa Estadual de 
Vacinação, Helena Sato. 

“Campanhas como essa são altamente eficazes na erradicação de doenças e na eliminação do risco 
de reintrodução dessas enfermidades em nosso território. No geral, são indicadas coberturas vacinais 
de 90% e 95% para proteção efetiva da população, e a ampliação da adesão é fundamental para que 
esses índices sejam alcançados”, completa. 

Vacinas 

Os pais ou responsáveis devem levar as crianças a um dos 5 mil postos de saúde localizados nos 
municípios do estado paulista  com a carteira de vacinação em mãos para que um profissional avalie 
quais doses precisarão ser aplicadas, tanto para eventual situação de atraso, falta ou necessidade de 
reforço. A medida contribui para melhorar as coberturas vacinais, que têm oscilado nos últimos anos. 

No total, serão oferecidas 14 tipos de vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças: 

 BCG (tuberculose); 
 rotavírus (diarreia); 
 poliomelite oral e intramuscular (paralisia infantil); 
 pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, Haemophilus influenza tipo b – Hib); 
 pneumocócica; 
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 meningocócica; 
 DTP; 
 tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); 
 HPV (previne o câncer de colo de útero e verrugas genitais); 
 além das vacinas contra febre amarela, varicela e hepatite A. 

Neste ano, também passou a integrar o SUS uma nova vacina, já inserida na campanha: Meningo 
ACWY, que protege contra meningite e infecções generalizadas, causadas pela bactéria 
meningococo dos tipos A, C, W e Y. 

Somando todos os tipos de vacinas, são mais de 5,2 milhões distribuídas nos postos do estado para 
aplicação na população-alvo. 
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DATA: 03/11/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ BOLSA DE ESTUDOS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/11/03/periodo-de-renovacao-da-bolsa-educacao-
tem-inicio-nesta-terca-feira/ 
 

[Abra o olho] 
Período de renovação da Bolsa Educação tem início 
nesta terça-feira 
Estudantes universitários que deixarem de cumprir a obrigação poderão ter cortado o 
auxílio financeiro concedido pela Prefeitura de Paulínia 

3 nov 2020 – 5h30 

 
Renovação é realizada por meio da internet até o próximo dia 27 do mês de novembro  

(Foto: Agência Brasil) 

O estudante universitário que recebe bolsa de estudo da Prefeitura de Paulínia deve a partir desta 
terça-feira (3) fazer a renovação do benefício. Aqueles que estiverem com a matrícula trancada ou 
são concluintes em 2020 estão dispensados da obrigação. 

A Secretaria Municipal de Educação informou que o estudante universitário que não realizar a 
renovação da Bolsa Educação terá o benefício suspenso e correrá o risco de perder a ajuda financeira 
do município em definitivo. 

“Todos os anos, no mês de novembro, acontece a Renovação da Bolsa Educação, a fim de manter 
atualizados os dados dos bolsistas, bem como acompanhar sua situação acadêmica”, destacou a 
Prefeitura. 
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O período de renovação da Bolsa Educação 2020 Ensino Superior vai da 0h desta terça-feira até as 
23h59 do próximo dia 27 de novembro. Ela poderá ser feita por meio da internet, no 
link http://www.paulinia.sp.gov.br/bolsarenovacao. 

Para a renovação, os bolsistas deverão ter em mãos: 

 comprovante de endereço dos meses de outubro ou novembro/2020, em nome do bolsista ou 
dos pais caso sejam menor de 22 anos (pode ser conta da CPFL, Sabesp, internet, telefone 
etc); 

 atestado de matrícula e frequência emitido pela instituição no mês de outubro ou 
novembro/2020 (no atestado deverá constar a informação: matriculado e frequentando); e 

 histórico escolar atualizado emitido pela instituição no mês de outubro ou novembro/2020, 
datado e carimbado pela instituição de ensino ou com assinatura digital. 

“Esses documentos deverão ser copiados, salvos no computador ou celular em JPG, PNG ou PDF 
com boa qualidade de imagem e não devem ultrapassar o tamanho de 1000 kb, anexar e fazer o envio 
na página da Renovação”, orientou a Prefeitura. 

Após a renovação, o bolsista deverá aguardar um e-mail de confirmação de recebimento. Os 
anexos serão analisados pela equipe da Bolsa Educação. “Caso ocorra alguma inconsistência, o 
Departamento da Bolsa Educação entrará em contato via e-mail”, informou. “Divergências no nome 
ou endereço, bem como alterações (inclusive de telefone/e-mail) deverão ser atualizadas no PAS, na 
Secretaria Municipal de Assistência Social.” 

A Secretaria Municipal de Educação avisa que todos os campos do sistema de renovação da Bolsa 
Educação deverão ser obrigatoriamente preenchidos pelo beneficiário. “A falta de qualquer 
informação, ou documento não anexado, inviabilizará o envio da documentação e a renovação não 
será processada”, avisou. 

 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Prefeitura de Paulínia divulga datas para renovação da Bolsa Educação 
DATA: 03/11/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-divulga-datas-para-renovacao-da-bolsa-educacao/ 
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DATA: 30/10/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
LINK: https://paulinianews.com.br/2020/10/30/aluna-de-paulinia-fica-entre-as-10-finalistas-do-
concurso-eptv-na-escola-2020/ 
 
 

Aluna de Paulínia fica entre as 10 finalistas do 
concurso EPTV na escola 2020 
Por paulinianews 
30 de outubro de 2020 

 

 
 
A aluna Letícia Lima dos Santos, do 9º ano da E.M.E.F Domingos de Araújo, que fica no 

bairro Betel em Paulínia, conquistou o 9º lugar no Concurso EPTV na Escola 2020, com 

o tema “A tecnologia que melhora o mundo, melhora mesmo a minha vida?” 

A Professora Mariana Mamede Rosa Nascimento foi a orientadora de Leticia e também 

foi premiada. 

Ao todo foram 42 cidades participantes, e Leticia concorreu com 9.298 alunos fizeram 

a redação, sendo 3.690 de escolas municipais, 3.612 de estaduais, 1.736 de 

particulares e 260 do SESI. São 328 escolas participantes, sendo 133 estaduais, 104 

particulares, 77 municipais e 14 do SESI. 

Das 9.298 foram selecionadas 262 redações como semifinalistas, e desse número 

foram escolhidas as 10 primeiras colocadas, entre elas a redação da aluna Leticia. 

Com o resultado a aluna paulinense recebeu como prêmio uma TV full HD de 32 

polegadas. A Professora e orientadora Mariana recebeu Kindle (dispositivo para leitura 

de livros em formato digital) 
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DATA: 05/11/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: B2 
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DATA: 28/10/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SOCIAL/ AUTISMO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/10/28/projeto-de-paulinia-ultrapassa-fronteiras-e-
chega-a-africa-com-atendimento-on-line/ 

 
 

[Mão amiga] 

Projeto de Paulínia ultrapassa fronteiras e chega à 
África com atendimento on-line 
 

ASA, Amor, Superação, Autismo – que trabalha com crianças e jovens autistas – 
oferece ajuda especializada para família de Luanda, capital de Angola 

28 out 2020 – 11h27 

 
Durante a pandemia do novo coronavírus, os atendimentos são realizados por meio da internet (Foto: Divulgação) 

Nestes tempos de confinamento em função da pandemia do novo coronavírus, o ASA, Amor, 
Superação, Autismo, um projeto de Paulínia que trabalha com crianças e jovens dentro do Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) e suas famílias, teve que se reinventar para não interromper seus 
atendimentos. As atividades e treinamentos oferecidos aos pais que fazem parte do projeto 
continuam de forma on-line para ajudar na compreensão e identificação das características 
comportamentais dos filhos e, assim, criar estratégias de estimulação dentro de casa. 

Através de lives nas redes sociais, onde os profissionais do ASA abordam assuntos relacionados ao 
dia a dia dos jovens com TEA, veio o pedido de ajuda de uma família de Luanda, capital de Angola, 
na África. Bráulio Bento, de 12 anos, tem TEA, epilepsia e estrabismo, entre outras comorbidades.  

“É um menino como todos de sua idade, que adora futebol, mas que tem uma série de limitações 
em função da sua condição e falta de acompanhamento”, diz a psicopedagoga Daniela Laubenstein, 
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uma das responsáveis pelo projeto de Paulínia que começou sessões virtuais de terapia com ele e sua 
família. 

“As dificuldades para fazer esse atendimento são enormes. A região onde Bráulio vive é muito 
carente e na casa dele não havia nem mesmo uma conexão razoável de internet, que nós 
providenciamos”, conta Daniela. “O local carece de profissionais especializados e, por isso, o seu 
diagnóstico ainda não foi fechado, mas, apesar disso tudo, a terapia está sendo realizada e virou um 
momento esperado não só por Bráulio, mas por sua família e os amigos da escola”. 

A psicopedagoga ressalta, no entanto, que o ASA precisa de mais voluntários, já que o projeto se 
sustenta com os recursos das próprias famílias atendidas. “Esse caso do Bráulio nos mostrou os 
prejuízo causados pela falta de atendimento especializado. Se esse garoto tivesse acompanhamento 
precoce, a situação dele atualmente seria diferente”, ressalta a psicopedagoga. “Mostrou também a 
importância do trabalho do ASA e quanto é gratificante mudar o destino de crianças e jovens.” 

Projeto 

O ASA, Amor, Superação, Autismo é um projeto criado em Paulínia em outubro de 2019, a partir 
da união de mães com filhos dentro do TEA e profissionais que atuam com essas crianças e 
adolescentes. O ASA não só responde aos vários questionamentos sobre o assunto dos pais que 
utilizam os serviços da rede pública e privada, como também oferece instrumentos para ajudar no 
desenvolvimento de habilidades das pessoas com o transtorno. 

O autismo é uma desordem neurobiológica de ordem genética que altera a forma como o cérebro 
funciona e afeta o desenvolvimento infantil. Seus sinais aparecem gradualmente com dificuldades na 
comunicação e interação social, movimentos repetitivos e interesses restritos. É comum o TEA estar 
associado a outras comorbidades como deficiência intelectual, déficit de atenção e hiperatividade. 
Como as características do transtorno se manifestam através do comportamento sem traços físicos 
aparentes é difícil para alguém que não convive com o TEA entender as limitações a que os autistas 
são submetidos pela sua condição. Situações cotidianas como aglomerações, sons ou iluminação 
podem trazer conforto ou serem gatilhos para as crises. 

O ASA não tem sede própria e conta com a colaboração mensal das próprias famílias atendidas 
para realizar as atividades propostas, como treinamentos parentais, rodas de conversas e terapias de 
grupo com a participação especialmente das mães. O ASA promove também palestras, passeios e 
encontros entre crianças e jovens e atividades periódicas para a troca de experiências. Tudo isso está 
suspenso enquanto a durar a quarentena da Covid-19 e as atividades presenciais foram substituídas 
pelas virtuais com a participação direta dos pais. 

Equipe 

Participam da administração do Projeto ASA: Paula Porta, psicóloga, idealizadora do projeto e 
mãe de autista; Daniela Laubenstein, pedagoga de educação especial e psicopedagoga com 
experiência de 26 anos em TEA; Amanda Rezende, coordenadora e editora de redes sociais e mãe de 
autista. 

Também colaboram com o ASA Alessandra Gusmão, redatora do projeto e mãe de autista; Eric 
Tomson, apoiador e pai de autista; Vanessa Vicentim, neuropsicóloga, 16 anos de experiência em 
TEA; Adalberto Rocha, artista plástico e designer, fornecedor e pai de autista; e Andréia Malachias, 
relações públicas. 


