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DATA: 07/10/2020 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2595 
 

“Auditoria geral na Prefeitura”, promete Yatecola 
Da Redação 
07/10/2020 15:10:31 

 

 

Gustavo Yatecola, candidato a prefeito pelo Patriota 

Correio inicia série “Planos de Governo”, com as principais propostas dos candidatos à 

prefeitura para as áreas de saúde, educação, segurança, transporte, mobilidade, moradia e 

emprego 
 

O plano de governo de Gustavo Yatecola (PATRIOTA) abre a série  do Correio sobre as principais propostas 
dos candidatos a prefeito de Paulínia para as áreas de saúde, educação, segurança, transporte, mobilidade 
urbana, moradia e emprego. Os planos de governo estão registrados na Justiça Eleitoral.  

 

A série destacará os primeiros cinco itens dos planos de governo para cada área, exceto quando a 
quantidade de propostas para determinado setor público for inferior a isso. As matérias serão publicadas 
na mesma ordem em que os candidatos aparecem no Sistema de Divulgação de Candidaturas, do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 

 

Além das medidas destacadas abaixo, o plano que Yatecola, caso eleito, promete executar no município 
contempla, também, ações para os setores de promoção social, esporte e lazer, cultura, meio ambiente, 
animais e servidores públicos. O candidato promete, ainda, realizar “auditoria geral na prefeitura”.  
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Saúde 

1. Mutirões para zerar a fila de espera de consultas, exames e cirurgias; 

2. Compra de todos os medicamentos faltantes; 

3. Contratar mais médicos, principalmente especialistas; 

4. Farmácia 24h no Hospital de Paulínia, para moradores da cidade; 

5. Informatização de toda a Rede Pública de Saúde; 

 

Educação 

1. Período integral, contra turno escolar com novas disciplinas e atividades para os alunos da Educação 
Básica nas etapas Infantil e Fundamental; 

2. Contratar mais professores e profissionais da educação; 

3. Proporcionar qualificação continuada dos professores e profissionais da educação; 

4. Construir e ou modernizar prédios públicos escolares; 

5. Criar o programa Esporte nas Escolas; 

 

Segurança 

1. Contratação de mais Guardas Municipais; 

2. Investimento em tecnologia; 

3. Sistema de monitoramento de câmeras, em diversos pontos, principalmente nos portais, entradas da 
cidade, parques e praças; dependendo do local com leitura OCR ou LPR (leitura de placas para identificação 
de veículos roubados e até de rostos de pessoas procuradas); 

4. Criação do Centro de Monitoramento Integrado entre todos as pastas da Segurança Pública; 

5. Iluminação pública para toda Paulínia; 

 

Transporte 

1. Readequar os itinerários do transporte público para atender devidamente a população; 

2. Desenvolver o programa Meu Ônibus, o aplicativo Agiliza Paulínia vai facilitar a vida do cidadão, que terá a 
localização e horários de embarque dos ônibus do nosso transporte público; 

3. Criação de bolsões de estacionamento na área central da cidade; 

4. Criar o programa Mobilidade nos Bairros, para repensar e desenvolver ações para melhorar a 
acessibilidade das pessoas com mobilidade reduzida em toda Paulínia; 

5. Contratar empresa qualificada para o transporte público, com o aumento de frota, wi-fi nos ônibus, 
veículos devidamente adaptados para pessoas com necessidades especiais, e com ar condicionado (que será 
utilizado depois da pandemia); 
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Mobilidade Urbana 

1. Iniciar e finalizar o projeto da ponte que liga o bairro Planalto ao Monte Alegre; 

2. Estudo para construção de mais uma ponte sobre o Rio Atibaia; 

3. Construir mais ruas e avenidas para desafogar o nosso trânsito; 

4. Junto a órgãos estaduais reguladores, solicitar e lutar pela abertura do acesso à Paulínia na SP332, Posto 
Planalto, para que, quem vem de Campinas, possa acessar os bairros João Aranha, São José e outros; 

5. Realizar todas as devidas sinalizações de solo e placas de trânsito em Paulínia, com manutenção 
constante; 

 

Moradia 

1. Desenvolver programa de moradia popular que realmente atinja as necessidades de Paulínia; 

2. Buscar recursos Federais e Estaduais, e parcerias com instituições financeiras para programas 
habitacionais da cidade; 

3. Criar o programa Propriedade Regularizada, com diagnóstico da situação fundiária de Paulínia, proposta 
de lei e implantação das ações; que visem corrigir problemas e auxiliar novos documentos, em especial da 
população carente; 

4. Criação do programa Meu Lar, para a doação de terrenos, aquisição de materiais e construção de novas 
moradias em formato de cooperativa com ajuda do terceiro setor. 

 

Emprego 

1. Criar incentivos fiscais para atrair novas empresas, com contrapartida na contratação de mão de obra 
local; 

2. Ceder o uso de terrenos para instalação e/ou ampliação de empresas de segmentos estratégicos; 

3. Apoiar a criação de novas cooperativas e apoio às já existentes; 

4. Aproximar a Prefeitura do setor privado, possibilitando criação de projetos que tragam desenvolvimento 
econômico para o município; 

5. Facilitar o processo de licenciamento de empreendimentos; 
 
 

 

Fonte: Plano de Governo "Quem cuida de pessoas vai cuidar da cidade". 
Foto: Divulgação 
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DATA: 07/10/2020 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2596 
 

“Exames 24 horas no hospital municipal”, assegura 
Cazellato 
Da Redação 
07/10/2020 16:10:43 

 

 

Du Cazellato, candidato a prefeito pela Coligação "Amor por Paulínia" 

Na segunda matéria da série “Planos de Governo”, o Correio destaca propostas do atual 

prefeito da cidade e candidato à reeleição, na corrida eleitoral deste ano 
 

Atual prefeito da cidade e candidato à reeleição pela Coligação “Amor por Paulínia” (PSB, PODE, PP, PSL, 
SOLIDARIEDADE, CIDADANIA, PROS e PL), Du Cazellato (PL) registrou na Justiça Eleitoral novas propostas 
para dezesseis setores públicos do município.  

 

Além das melhorias para as áreas de saúde, educação, segurança, transporte, mobilidade urbana, moradia 
e emprego (destacadas abaixo), o plano de governo de Cazellato contempla, também, os setores de turismo 
e eventos, meio ambiente, esportes, cultura, desenvolvimento econômico, assistência social e cidadania, 
recursos humanos, obras e serviços públicos, receita e defesa civil. O plano assegura, ainda, a realização 
de “exames 24 horas” no Hospital Municipal de Paulínia (HMP).  

 

Lembrando que estamos destacando os primeiros cinco itens dos planos de governo para cada área, exceto 
quando a quantidade de propostas para determinado setor público for inferior a isso. As matérias estão 
sendo publicadas na mesma ordem em que os candidatos aparecem no Sistema de Divulgação de 
Candidaturas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).   
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Saúde 

1. Reestruturação do Modelo de Atenção Básica; 

2. Aprimoramento da Atenção em Saúde Bucal; 

3. Aprimoramento da Atenção em Saúde Mental; 

4. Implantação de Apoio Matricial na lógica do Núcleo de Apoio à Saúde da Família; 

5. Implementação de Gestão, Apoio Institucional e Supervisão descentralizados nas regiões de saúde; 

 

Educação 

1. Implantação de atividades extracurriculares no contraturno escolar; 

2. Ampliação/criação de novas salas de aulas na EMEF Oadil Pietrobom; 

3. Modernização dos laboratórios de Informática do CEMEP e de Química da ETEP; 

4. Construção de um centro de referência em Inclusão Escolar; 

5. Criar uma sede própria para o CE-FORM – Centro de Formação do Magistério; 

 

Segurança 

1. Implantação de monitoramento e segurança nos prédios públicos, praças; 

2. Patrulhamento por motocicletas; 

3. Aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal; 

4. Renovação das Viaturas da Guarda Civil Municipal: 

5. Renovação do armamento da GCM; 

 

Transporte 

1. Substituição e modernização dos pontos de ônibus; 

2. Construção de pontos de transbordo; 

3. Agregar tecnologias no sistema de Transportes Escolar e Universitário; 

4. Programa contínuo de melhoria viária (sinalização vertical, horizontal e semafórica); 

5.  Reestruturação do Terminal de Embarque do Rodoshopping; 

 

Mobilidade Urbana 

1. Plano Municipal de Mobilidade Urbana; 

2. Realizar tratativas para isenção do pagamento do pedágio para moradores do município; 

 

Moradia 

1. Implantação Projeto Vida Longa - Projeto de Construção de Conjunto Habitacional para idosos; 

2. Renovação do Convênio com Secretaria Estadual de Habitação para Regularização Fundiária; 
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3. Regularização para fins de registro e matrícula do Bairro Cooperlotes; 

4. Regularização Fundiária do Bairro Jequitibás I; 

5. Levantamento e regularização de ocupação irregular no município; 

 

Emprego 

1. Implementar programa de incentivos fiscais para atrair novas empresas para o município; 

2. Reestruturar o programa “Emprega Paulínia” 

3. Cursos de capacitação profissional, de acordo com a demanda visando a inserção e reinserção no mercado 
de trabalho 
 

 
Fonte: Plano de Governo - Coligação Amor por Paulínia 
Foto: Divulgação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  10 

 

  

DATA: 08/10/2020 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2598 
 

“Zerar o déficit de habitação”, promete Nani 
Da Redação 
08/10/2020 17:10:58 

 

 

Nani Moura, candidata à prefeita pela Coligação "Povo Feliz" 

A quarta matéria da série “Planos de Governo” traz as principais propostas da emedebista e 

única mulher na disputa pela Prefeitura de Paulínia 
 

O plano de governo de Nani Moura (MDB), candidata à prefeita de Paulínia pela Coligação “Povo 
Feliz” (MDB, DEM, DC, REPUBLICANOS, PTB, PMB e PSD), contempla doze setores públicos municipais, 
dentre eles, promoção social, obras, servidores municipais, esporte, turismo, causa animal e meio 
ambiente. 

 

Nesta série, o Correio vem destacando as cinco primeiras propostas (exceto quando a quantidade for inferior 
a isso) que os candidatos à prefeitura da cidade registraram em seus respectivos planos de governo para as 
áreas de saúde, educação, segurança, transporte, mobilidade urbana, moradia e emprego. Entre outras 
coisas, a emedebista promete, caso eleita, “zerar o déficit de habitação”.  

 

Lembrando que as matérias estão sendo publicadas na mesma ordem em que os candidatos aparecem 
no Sistema de Divulgação de Candidaturas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).   
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Saúde 

1. Melhoria em todos os departamentos de saúde;  

2. Criar UTI Neonatal;  

3. Atenção as crianças e adultos com necessidades especiais;  

4. Acabar com a falta de medicamentos de alto custo. 

 

Educação 

1. Educação Integral;  

2. Merenda de melhor qualidade;  

3. Realização do ENEP – educação continuada para os educadores;  

4. Capacitação de educadores na atenção as crianças especiais;  

5. Ampliação do programa de bolsas; 

 

Segurança 

1. Reativação dos Portais;  

2. Ronda escolar;  

3. Programa de proteção as mulheres;  

4. Implementação de núcleos de acolhimento a mulher. 

 

Transporte 

1.Novo sistema de transporte coletivo 

 

Mobilidade Urbana 

1. Construção da Nova Ponte do Rio Atibaia 

 

Moradia 

1. Construção de unidades populares;  

2. Zerar o déficit de habitação 

 

Emprego 

1. Capacitação e geração de empregos 
 
 

Fonte: Plano de Governo - Coligação "Povo Feliz" 
Foto: Divulgação 
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DATA: 08/10/2020 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2597 
 

“Subsídio total do valor do transporte”, promete Edson 
do PT 
Da Redação 
08/10/2020 17:10:18 

 

 

Edson do PT, candidato a prefeito pela Coligação "Paulínia do Povo" 

As principais propostas do candidato petista à Prefeitura de Paulínia estão na terceira matéria 

da série “Planos de Governo” 
 

Saneamento básico, planejamento urbano, meio ambiente, assistência social, esporte e lazer, 
transparência, gestão e cultura são setores contemplados no plano de governo de Edson do PT (PT), 
candidato a prefeito de Paulínia, nas eleições municipais deste ano, pela Coligação “Paulínia do 
Povo” (PT/PCdoB). 

 

Além disso, o plano petista prevê uma série de ações para as áreas de saúde, educação, segurança, 
transporte, mobilidade urbana, moradia e emprego (veja abaixo). Edson do PT promete, por exemplo, 
implantar a “tarifa zero” no transporte coletivo público do município, gradativamente. 

 

Lembrando que estamos destacando os primeiros cinco itens dos planos de governo para cada área, exceto 
quando a quantidade de propostas para determinado setor público for inferior a isso. As matérias estão 
sendo publicadas na mesma ordem em que os candidatos aparecem no Sistema de Divulgação de 
Candidaturas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
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Saúde  

1. Qualidade e Humanização na Atenção à Saúde 

 

Educação 

1. Assegurar nosso compromisso com a progressiva universalização do ensino fundamental, da educação 
infantil de 4 a 5 anos e da ampliação do atendimento em creches; 

2. Assegurar o atendimento, com acesso à educação básica e ao atendimento especializado, às crianças e 
jovens com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 
dotando as escolas de equipamentos, estrutura física e profissionais especializados para o seu atendimento; 

3.Assegurar o atendimento, com acesso à educação básica e ao atendimento especializado, às crianças e 
jovens com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 
dotando as escolas de equipamentos, estrutura física e profissionais especializados para o seu atendimento; 

4. Assegurar a permanência na escola com políticas de apoio, como alimentação, transporte escolar, livros e 
materiais didáticos; incluindo também a articulação com as políticas de assistência social e de saúde; em 
especial nesse período pós-pandemia, que vai requerer ainda maior coordenação de ações; 

5. Dar especial atenção à Educação de Jovens e Adultos (EJA), atendendo aqueles que não tiveram 
oportunidade de frequentar a escola e não concluíram a educação básica; e, sempre que possível, articulá-la 
à formação profissional; 

 

Segurança 

1. Garantir iluminação pública nos bairros, por ser um fator importante para coibir a violência e os crimes; 

2. Implementar programação cultural, esportiva e de lazer nas praças e parques e abertura das escolas nos 
finais de semana com atividades para a comunidade, garantindo alternativas de entretenimento para todas 
faixas etárias, mas principalmente aos jovens; 

3. Implantar Sistema de Vídeo monitoramento para ampliar a sensação de segurança e inibir a violência e o 
crime. As câmeras serão instaladas nas proximidades das escolas e nas principais vias das cidades. O Centro 
Integrado de Monitoramento pode, além da Guarda Municipal, reunir a PM e a Polícia Civil. 

4. Ampliar a rede de Vídeo monitoramento público, criando as condições legais e operacionais para recepção 
de imagens cedidas por câmaras privadas de condomínios, domicílios e empresas; 

5. Fiscalização de atividades comerciais e de serviços, em torno das quais os crimes são realizados. Adotando 
medidas para impedir que isso aconteça como, por exemplo, definição de horário de funcionamento de 
bares, fiscalização de desmanches, entre outros identificados no diagnóstico realizado. 

 

Transporte 

1. Mudar o sistema de contratação do transporte urbano, retirando o pagamento por passageiro e 
implantando o sistema de custo por ônibus rodando, visando o melhor atendimento da população; 

2. Implantar o subsídio total do valor do transporte, garantindo gradativamente a tarifa zero a toda a 
população paulinense; 
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Mobilidade Urbana 

1. Reduzir os impactos ambientais do sistema de mobilidade urbana, diminuindo progressivamente as 
emissões e promovendo a eficiência energética; 

2. Implantar ciclovias, facilitando o uso dessa alternativa de transporte; 

3. Adequar as calçadas e dotá-las progressivamente de acessibilidade, com o objetivo de facilitar as viagens 
das pessoas com mobilidade reduzida e das viagens a pé de curta distância e priorizar o pedestre na 
travessia de vias públicas; 

4. Implantar medidas de trânsito seguro, identificando soluções de segurança e fluidez, com limites de 
velocidade próprios para o ambiente urbano, buscando reduzir o número vítimas no trânsito; 

5. Promover a manutenção permanente das vias, implantado progressivamente a pavimentação ou 
calçamento nos bairros sem essa infraestrutura; 

 
Moradia 

1. Implementar uma política municipal de habitação com ações para as diferentes necessidades, por meio da 
promoção, financiamento e assistência técnica para a regularização fundiária; a melhoria de moradias 
precárias; produção de lotes urbanizados e de moradia; 

2. Estabelecer parceria e assistência técnica aos movimentos sociais, ONGs, grupos organizados e sindicatos, 
para os projetos de habitação do município; 

3. Utilizar os terrenos e edifícios vazios para a produção de moradias de interesse social e de equipamentos 
públicos; 

 

Emprego 
1. Tratar os assentamentos precários, as áreas periféricas ou as áreas com esvaziamento econômico e/ou 
populacional, com políticas públicas articuladas a investimentos em infraestrutura, melhoria dos espaços 
públicos e incentivos para instalação de atividades de geração de emprego e renda, contribuindo para 
constituir uma cidade policêntrica; 

2. Promover políticas de trabalho, geração de emprego e renda e economia solidária para associações e 
grupos de mulheres do meio rural; 

3. Ampliar o acesso às novas tecnologias e a capacitações que ampliem as oportunidades de emprego e 
renda. 

 

Fonte: Plano de Governo - Coligação “Paulínia do Povo” 
Foto: Divulgação 
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DATA: 08/10/2020 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/justica-eleitoral-divulga-tempo-e-ordem-das-propagandas-
gratuitas-dos-candidatos-a-prefeitura-de-paulinia/ 
 

Justiça Eleitoral divulga tempo e ordem das propagandas 
gratuitas dos candidatos à Prefeitura de Paulínia 
Por  Redação 

8 de outubro de 2020 

 

Da esquerda p/ direita: Dr. Gustavo Yatecola, do Patriota, Du Cazellato, da 

Coligação Amor por Paulínia, Edson do PT, Paulínia do Povo , Nani Moura, Povo 

Feliz, Renato Cardoso, do PDT e Robert Paiva, do Rede 

A propaganda eleitoral gratuita começa no dia 9 de outubro e vai até 12 de 

novembro nas rádios Comunitária Criativa, Matriz e Canção Nova 

 
A Justiça Eleitoral de Paulínia definiu o tempo e a ordem de veiculação dos 
programas eleitorais no rádio dos candidatos à Prefeitura de Paulínia nas Eleições 
2020. A propaganda eleitoral gratuita começa no dia 9 de outubro e vai até 12 
de novembro. 

A Coligação Amor por Paulínia, formada pelo PL, PSB, PODE, PP, PSL, 
Solidariedade, Cidadania e PROS, ficou com o maior tempo na propaganda para 
prefeito, com 4 minutos. Ela também é a primeira a iniciar o bloco do horário 
eleitoral. 

Já a Coligação Povo Feliz, formada pelo MDB, DEM, DC, Republicanos, PTB, PMB 
e PSD, tem 3 minutos de tempo na propaganda para prefeita. 
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Enquanto que a terceira coligação Paulínia do Povo, formada por PT e PCdoB tem 
1 minuto e 30 segundos. O PDT ficou com 45 segundos e o Patriota com 30 
segundos. 

O Partido Rede não participa do guia eleitoral, pois nem todos os partidos têm 
direito à propaganda eleitoral gratuita, por conta da cláusula de barreira. 

A propaganda em blocos para prefeitos será veiculada de segunda a sábado nas 
rádios Comunitária Criativa, Matriz e Canção Nova. Os horários serão das 7h às 
7h10 e das 12h às 12h10. 

Com relação às inserções ao longo da programação, são intercaladas entre os 
Partidos e entre os cargos, inclusive aos domingos, de 5h às 24h. 

Mas, no geral, são 42 minutos distribuídos ao longo do dia para candidatos a 
prefeito(a) e 28 minutos ao longo do dia para candidatos a vereador(a), em 
inserções de 30 segundos cada. 

Períodos aproximados 

– Amor por Paulínia: 4 minutos 

– Povo Feliz: 3 minutos 

– Paulínia do Povo: 1minuto e 30 segundos 

– PDT: 45 segundos 

– Patriota: 30 segundos  
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DATA: 09/10/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia tem 293 candidatos a vereador; VEJA OS NOMES 
DATA: 07/10/2020 | VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tem-293-candidatos-a-vereador-veja-os-nomes/ 
 

Disputa pela Câmara: convenções indicam 19,6 candidatos por vaga 
DATA: 05/10/2020 | VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  |  PÁGINA:  
https://tribunapaulinia.com.br/disputa-pela-camara-convencoes-indicam-196-candidatos-por-vaga/ 
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DATA: 08/10/2020 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/maioria-dos-candidatos-a-vereador-em-paulinia-e-homem-
branco-e-casado/ 

 

Maioria dos candidatos a vereador em Paulínia é 
homem, branco e casado 
Por Redação 

8 de outubro de 2020 

A maioria dos 293 candidatos a vereador em Paulínia é composta por homens, brancos e 

casados. Um levantamento feito pelo Notícias de Paulínia junto ao TSE (Tribunal 

Superior Eleitoral) mostrou o perfil dos candidatos ao cargo de vereador em Paulínia. A 

pesquisa mostra, ainda, a escolaridade e a faixa etária predominante. 

 

De acordo com o TSE, dos 293 candidatos aguardando julgamento, 208 são homens 

(68,2%) e 97 são mulheres (31,8%). A legislação eleitoral determina que 30% dos 

concorrentes a vagas no Legislativo sejam mulheres. Dos 23 candidatos por partido, 7 tem 

que ser mulher. 

O elevado número de candidaturas é explicado pela mudança nas regras que passaram a 

valer a partir deste ano, e que impediram a formação de coligações para as candidaturas a 
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vereador, obrigando os partidos a lançarem chapas próprias – a intenção foi evitar a 

eleição dos “puxadores de voto”. 

Deste total de candidatos, 191 se declararam brancos (62,62%); 34 se declararam pretos 

(11,15%) e pardos são 70 concorrentes (22,95%). Outras quatro pessoas disseram ser 

amarelas (1,31%) e uma indígena (0,33%). 

 

A maioria dos candidatos e candidatas também se declarou casada. Segundo o TSE, este 

número é de 174 pessoas (57%). Outros 89 são solteiros (29,2%), 35 são divorciados 

(11,5%), 4 são viúvos (1,31%) e 3 são separados judicialmente (0,89%). 

A faixa etária predominante é de 45 a 49 anos, com 59 candidatos (19,34%), seguida por 

40 a 44 anos, com 51 candidatos (16,72%) e 50 a 54 anos com 46 candidatos (15,08%. Já 

de 70 a 74 anos são 4 candidatos (1,31%) e o mais jovem candidato tem 19 anos 

(0,33%). 

A maior parte dos candidatos a vereador (122, ou 40%) possui o Ensino Médio completo, 

enquanto que 94 (30,82%) possui o Ensino Superior completo. 
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Nova data 

As eleições municipais do primeiro turno deste ano, que seriam realizadas em outubro, 

foram adiadas para o dia 15 de novembro, função da pandemia do novo Coronavírus 

(COVID-19). 

De acordo com ajustes promovidos pelo TSE a Emenda Constitucional 107/2020, os 

paulinenses elegerão além do prefeito e vice, 15 vereadores – em 2016, a cidade reelegeu 

10.
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DATA: 09/10/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
PÁGINA: 8 
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DATA: 09/10/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ PLANO SP 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/10/09/atualizacao-do-governo-do-estado-coloca-
paulinia-na-fase-verde/ 
 

[Plano SP] 

Atualização do governo do estado coloca 
Paulínia na fase verde 
Cidade e 41 municípios do Departamento Regional de Saúde (VII) Campinas irão para 
a etapa quatro das cinco existentes da retomada gradual da economia 

9 set 2020 – 12h19   
 

 
Como fica agora o mapa atualizado das 17 regiões de saúde do estado de São Paulo (Foto: Reprodução) 

Paulínia e as 41 cidades que compõem o Departamento Regional de Saúde (VII) Campinas serão 
reclassificadas na fase verde do Plano São Paulo de reabertura gradual e regionalizada da economia, 
no início da tarde desta sexta-feira (9), pelo governo do estado. O avanço de etapa começará a valer a 
partir deste sábado (10). A quarentena nos 645 municípios paulistas vai ser prorrogada até novembro. 

A região dos municípios da DRS VII está há 62 dias na fase amarela e apresenta indicadores para 
monitoramento da transmissibilidade e da evolução da doença (de novos casos, de óbitos e de 
internação hospitalar) compatíveis com essa nova classificação, segundo a avaliação do governo 
estadual. Até as 9h30 desta sexta-feira, Paulínia tinha 3.619 casos confirmados da Covid-19 e 82 
mortes pela doença, conforme as estatísticas da Administração municipal. 
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Na fase verde podem funcionar com ocupação máxima limitada a 60% da capacidade local (e não 
mais 40% como na amarela), por 12 horas seguidas (das 6h às 22h), shoppings centers, galerias e 
estabelecimentos congêneres; comércio; serviços; salões de beleza e barbearias; academias de 
esportes de todas as modalidades e centros de ginástica; consumo local (bares, restaurantes e 
similares) até as 22h (se a região estiver a ao menos 14 dias seguidos na fase verde). Todas essas 
atividades devem adotar os protocolos geral e setorial específico. 

De acordo com o Plano São Paulo, eventos, convenções e atividades culturais podem voltar a 
ocorrer com o público em pé após a região ficar ao menos 28 dias consecutivos na fase verde, com a 
ocupação máxima limitada a 60% da capacidade do local; obrigação de controle de acesso e hora 
marcada; venda de ingressos de eventos culturais em bilheterias físicas, desde que respeitados 
protocolos sanitários e de distanciamento; e filas e espaços demarcados, respeitando distanciamento 
mínimo. 

As demais atividades que gerem aglomerações seguem proibidas em todas as 645 cidades do 
estado de São Paulo. A Prefeitura informou que seguirá a reclassificação feita pelo governo do 
estado e Paulínia avançará para a fase verde. 

O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de restrição de atividades 
não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), 
abertura parcial (verde) e normal controlado (azul).  
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O Plano São Paulo também é regionalizado, ou seja, o estado foi dividido em 17 regiões (com a 
região metropolitana dividida em cinco sub-regiões) e cada uma delas é classificada em uma fase. 

O governo paulista agora atualiza o Plano São Paulo a cada 30 dias. Mas caso ele observe uma 
grande piora nos dados, o plano é atualizado a qualquer momento. 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Região de saúde de Campinas avança para fase verde 
DATA: 09/10/2020 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/10/campinas_e_rmc/1013921-regiao-de-saude-de-campinas-
avanca-para-fase-verde.html 
 

Doria anuncia 76% do estado de SP na fase verde da quarentena,  
incluindo capital 
DATA: 09/10/2020 | VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO  |  PÁGINA:  
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/10/doria-anunciara-70-do-estado-de-sp-na-fase-verde-da-
quarentena-incluindo-capital.shtml 
 

Seis regiões, incluindo a capital paulista, chegam à fase verde da 
quarentena no Estado de São Paulo 
DATA: 09/10/2020 | VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO  |  PÁGINA:  
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,seis-regioes-incluindo-a-capital-paulista-chegam-a-fase-
verde-da-quarentena-no-estado-de-sao-paulo,70003469801 
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DATA: 06/10/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/10/06/paulinia-registra-tres-mortes-pelo-novo-
coronavirus-e-total-chega-a-82/ 
 
 

Paulínia registra três mortes pelo novo coronavírus e 
total chega a 82 
Boletim epidemiológico diário da Prefeitura desta terça-feira também confirmou mais 
13 moradores do município contaminados pela Covid-19 

6 out 2020 – 16h03 

 
Mais de 1,2 mil pessoas ainda aguardam resultados de exames da Covid-19 em Paulínia (Foto: Agência Brasil) 

A Prefeitura de Paulínia registrou nesta terça-feira (6) mais três mortes em decorrência do novo 
coronavírus, totalizando 82 na cidade desde o início da pandemia. O governo municipal também 
anunciou em seu boletim epidemiológico diário outros 13 moradores contaminados pela Covid-19, 
atingindo 3.575 casos confirmados. Mas, para o Ministério da Saúde, já são 5.155. Os recuperados 
da doença passaram de 3.391 para 3.427. 

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus informou que a: 

 80ª morte 

Trata-se de uma mulher de 79 anos, com antecedentes de diabetes mellitus e hipertensão arterial. 
Iniciou os sintomas respiratórios no dia 20 de setembro, sendo internada um dia após no Hospital 
Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro”. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a 
Covid-19 pelo exame de swab, com resultado positivo. Morreu no dia 3 passado. 
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 81ª morte 
Refere-se a uma mulher de 62 anos, com antecedentes de asma, doença cardiovascular, doença 

neurológica e artrite de sarcoidose, segundo a Prefeitura. Iniciou os sintomas respiratórios no dia 16 
de agosto passado. Deu entrada em hospital da rede privada de Campinas no dia 24 de agosto. Foi 
realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame de swab, com resultado positivo. 
Morreu no último dia 2. 
 

 82ª morte 
Trata-se de um homem de 74 anos,  com antecedente de diabetes mellitus. Iniciou os sintomas 

respiratórios no dia 25 de setembro e acabou internado um dia depois no hospital municipal de 
Paulínia. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame de swab, com resultado 
positivo. Morreu no dia 2 passado. 

“A Administração municipal se solidariza com todos os familiares e amigos”, destacou o governo 
municipal em nota. “É essencial que todos sigam as orientações do Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento do Coronavírus e a necessidade do isolamento domiciliar, saindo somente para 
necessidades extremas, nunca deixando de usar máscara e higienizando as mãos sempre que 
possível.” 

Até as 9h30 desta terça-feira, o hospital municipal de Paulínia possuía 20 pacientes internados em 
razão da Covid-19. Sete deles ocupavam leitos da Unidade de Terapia Intensiva. De acordo com o 
governo municipal, a rede pública de saúde da cidade tem 16 vagas de UTI – 10 destinadas a 
pacientes decorrentes do novo coronavírus e seis (todas essas já ocupadas) reservadas para doentes 
de complicações diversas. 



   RESUMO DA SEMANA  |  28 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  29 

 

 

DATA:  
07/10/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO:  
PANDEMIA/ 
CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 7 
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DATA: 09/10/2020 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS  
LINK: https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/10/campinas_e_rmc/1013946-diretora-
denuncia-sabotagem-em-hospital-de-paulinia.html# 
 
 
INVESTIGAÇÃO  

Diretora denuncia sabotagem em hospital de 
Paulínia 

A Polícia Civil realizou perícia na noite desta quinta-feira (8), para começar a 
investigar suposta sabotagem no sistema de refrigeração 

 Publicado 09/10/2020 - 12h22 - Atualizado 09/10/2020 - 12h22 

Por Daniel de Camargo 
      

   

Divulgação 

 

A Polícia Civil realizou perícia na noite desta 
quinta-feira (8), para começar a investigar 
suposta sabotagem no sistema de refrigeração 
do Hospital Municipal de Paulínia (HMP), 
que afetou algumas alas, entre elas a Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) destinada a 
pacientes com Covid-19. 

 

Segundo Boletim de Ocorrência Eletrônico 
(BOE) registrado no último dia 30, pela 
superintendente da unidade de saúde, Maria 
Bernadette Zambotto Vianna, de 61 anos, o ar 
condicionado do bloco 2 funcionou 
normalmente até o dia anterior, apesar de 
algumas falhas sanadas na mesma data.  

 

No dia 30, entretanto, mediante a nova 
oscilação, a equipe de manutenção e a empresa terceirizada responsável pelo sistema constaram que o 
resfriador de água do equipamento estava queimado. A avaria foi causada pela queima de alguns 
fusíveis, que ocasionaram curto-circuito. Os técnicos consideraram a situação suspeita e informaram 
Maria Bernadette, que registrou o BOE como dano qualificado. 
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No documento, ela cita que, funcionam na área, além da UTI Covid, o centro cirúrgico, o centro 
obstétrico, um ambulatório destinado a pequenas cirurgias e um laboratório onde, a partir do último 
dia 1º, seriam realizados exames do tipo PCR para detecção do novo coronavírus. No texto, detalha 
que o local depende de uma temperatura com limite superior a 22º C. “A tecnologia PCR é um ganho 
inquestionável ao município de Paulínia e essa conquista de nossa sociedade tem trazido algumas 
criticas e descontentamentos. Assim, fica registrada nossa suspeita”, escreveu. 

 

A Prefeitura de Paulínia informou, em nota, que instalou, entre a última quarta-feira (07) e a manhã 
desta sexta-feira (09), sete aparelhos de ar condicionados nas áreas que atendem pacientes com Covid-
19, que são unidades respiratórias, enfermarias e UTI. A ação visa amenizar o problema enquanto o 
equipamento danificado passa por reparos. O Executivo informou ainda que os testes PCR estão sendo 
feitos. Contudo, desde o último dia 30, todas as cirurgias eletivas estão sendo reagendadas. 

 

Segundo o último boletim epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira (08), Paulínia soma 82 óbitos 
por Covid-19 e 3.601 casos confirmados da doença. Já foram descartados 1.564 casos e 1.211 seguem 
em investigação. Ontem, o HMP recebia seis pacientes infectados e outros 10 com suspeita do novo 
coronavírus. Do total, seis estavam internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), sendo quatro 
casos positivos. 

 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

HMP: sistema de ar-condicionado pode ter sido sabotado 
DATA: 08/10/2020 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  |  PÁGINA:  
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2599 
 

UTI Covid-19 do hospital municipal de Paulínia está sem ar-condicionado 
DATA: 08/10/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/10/08/uti-covid-19-do-hospital-municipal-de-paulinia-esta-sem-
ar-condicionado/ 
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DATA:  
09/10/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS/ 
EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 7  
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DATA: 07/10/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/10/07/governo-de-sp-vai-testar-193-mil-alunos-e-
profissionais-da-educacao/ 
 

 

[Covid-19] 
Governo de SP vai testar 19,3 mil alunos e 
profissionais da Educação 
Iniciativa começa na próxima terça-feira (13) e vai estimar frequência de infecção 
pelo novo coronavírus em retomada de aulas presenciais 

7 out 2020 – 14h21 

 
Uma das entradas do Hospital Municipal de Paulínia ‘Vereador Antônio Orlando Navarro’  

(Foto: Agência Brasil) 

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (7) o início da testagem de infecções 
por coronavírus na rede estadual de ensino. O procedimento será realizado ao longo deste mês e 
prevê, inicialmente, alcance de 10 mil estudantes e 9,3 mil profissionais da educação das escolas 
estaduais. Até as 9h30, a Prefeitura de Paulínia confirmou mais cinco moradores contaminados pela 
doença nas últimas 24 horas. 

Inicialmente, os testes serão feitos em alunos e profissionais de cem escolas, distribuídas em 20 
cidades em diversas regiões do estado. A seleção das unidades escolares participantes será feita por 
sorteio. Em cada escola, serão testados cem alunos e todos os servidores. A aplicação de testes RT-
PCR também será estendida a pessoas sem sintomas devido à possibilidade de infecções em fase 
inicial de contágio. 
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“Com esta medida, poderemos diagnosticar eventuais casos de Covid-19 no ambiente escolar e 
brevemente recomendar o isolamento social para recuperação plena da saúde da pessoa, evitando 
também que o vírus seja transmitido a outras pessoas que convivem nestas unidades”, disse o 
secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn. 

O objetivo é identificar a frequência de contágio pelo novo coronavírus durante o período de volta 
às aulas presenciais – o retorno acontece a partir desta quarta, de forma opcional, para alunos do 
ensino médio e Educação de Jovens e Adultos. A medida está condicionada a autorizações das 
prefeituras e aprovação de planos de retomada de cada unidade na Secretaria da Educação. . Em 
Paulínia, elas seguem suspensas até o final de outubro. 

Segundo o governo do estado, no total, 904 escolas em 219 municípios paulistas passam a ofertar 
atividades de reforço e recuperação a partir desta quarta-feira. São cerca de 200 mil estudantes 
atendidos. Só na Capital são 304 unidades retomando as atividades presenciais, segundo balanço da 
Secretaria Estadual da Educação. Parte delas já funciona desde o dia 8 de setembro. “É muito 
importante que a gente dê esse passo, amparado pelos protocolos de higiene, é claro, mas que 
permitem que as crianças retomem sua rotina e contato com o ambiente escolar”, disse o secretário 
estadual da Educação, Rossieli Soares. 

Para a volta gradual às aulas, o estado disponibilizou R$ 50 milhões por meio do Programa 
Dinheiro Direto na Escola para aquisição de materiais de higiene e adaptação de banheiros. Para 
garantir a segurança da comunidade escolar na rede estadual, a Secretaria da Educação vai distribuir 
12 milhões de máscaras de tecido, 300 mil protetores faciais de acrílico, 10.168 termômetros a laser, 
10 mil totens de álcool em gel, 221 mil litros de sabonete líquido, 78 milhões de copos descartáveis, 
112 mil litros de álcool em gel e 100 milhões de unidades de papel toalha. 

 
 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Profissionais e alunos da rede serão testados 
DATA: 07/10/2020 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/10/campinas_e_rmc/1013280-profissionais-e-alunos-da-rede-
serao-testados.html# 
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DATA: 06/10/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/10/06/sp-abre-nesta-terca-feira-matriculas-para-
rede-estadual-de-ensino/ 
 

[Educação] 

SP abre nesta terça-feira matrículas para rede 
estadual de ensino 
Prazo vai até o próximo dia 16 e a solicitação deve ser feita pelo aplicativo Minha 
Escola SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED) 

6 out 2020 – 5h30 

 
Desde dia 8 passado, algumas escolas do estado deram início a aulas de reforço ou acolhimento (Foto: Divulgação) 

Pais de alunos da rede pública estadual de ensino de São Paulo poderão fazer a partir desta terça-
feira (6) a matrícula de seus filhos para o ano letivo de 2021. Para os alunos que já fazem parte da 
rede pública estadual, o prazo para matrícula é até o dia 16 de outubro e a solicitação deve ser feita 
pelo aplicativo Minha Escola SP ou pela plataforma Secretaria Escolar Digital (SED). 

Já para os alunos que ainda não fazem parte da rede estadual, o prazo de matrícula é até o dia 30 
de outubro. Para isso, pais e interessados podem procurar qualquer escola estadual, a diretoria de 
ensino ou os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo. 

No momento da matrícula, alunos e responsáveis poderão selecionar também oportunidades 
adicionais para os alunos tais como o curso de idiomas (oferecido para alunos a partir do sétimo ano 
do Ensino Fundamental); o de ensino técnico do Novotec; o 4º ano opcional do Ensino Médio; e a 
matrícula em escolas de tempo integral. 
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Com isso, os alunos do terceiro ano do Ensino Médio poderão se matricular, de forma opcional, 
para um 4º ano de Ensino Médio. Para isso, os interessados deverão manifestar interesse por meio da 
matrícula. Esse aluno poderá escolher entre 3 e 13 disciplinas para compor seu currículo. A oferta de 
vagas vai variar de acordo com a disponibilidade da escola. As aulas de reforço do 4º ano opcional 
serão oferecidas em janeiro. 

Os alunos que estão concluindo o Ensino Fundamental poderão também aderir a um curso técnico 
do programa Novotec. Uma modalidade do programa permite que os estudantes cursem o Ensino 
Médio integrado ao técnico na mesma escola e no mesmo turno. Há opções de cursos técnicos de 
administração, informática para internet, logística, desenvolvimento de sistemas, marketing, serviços 
jurídicos, guia de turismo e contabilidade. O aluno que optar por essa modalidade receberá 
certificado de conclusão do Ensino Médio com habilitação técnica. 

Também haverá a opção de cursar uma escola de tempo integral, que tem carga horária estendida 
entre 7h e 9h por dia. 

Volta às aulas 

A volta às aulas opcional para estudantes do Ensino Médio, dos Centros de Educação de Jovens e 
Adultos (Ceeja) e da Educação de Jovens e Adultos (Eja) foi mantida em São Paulo para esta quarta-
feira (7). A confirmação é do governador de São Paulo, João Doria (PSDB). 

A medida vale para escolas municipais, estaduais e particulares e só para estudantes do Ensino 
Médio, do Ceeja e do Eja. Mas, para isso, aa volta deve ser autorizada pelos prefeitos. São eles que 
decidirão se vão seguir ou não o cronograma estabelecido pelo governo paulista. Paulínia já decidiu 
que não retomará as aulas em outubro. 

Novembro 

Para os alunos do Ensino Fundamental de São Paulo, a previsão de retorno às aulas é somente para 
o dia 3 de novembro. 

A retomada das aulas presenciais será gradual e com limite de capacidade. Nas redes privadas e 
municipais, a educação infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental podem ter até 35% dos 
alunos por dia em atividades presenciais. Para os anos finais dos ensinos Fundamental e Médio, o 
limite máximo é de 20%. Na rede estadual, só é permitido o atendimento de até 20% em todas as 
etapas. 

Pandemia 

Por causa da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais estão suspensas em todo o estado 
paulista desde março. Desde então, as aulas das escolas estaduais ocorrem de forma remota e online, 
sendo transmitidas por meio do aplicativo Centro de Mídias SP (CMSP), plataforma criada pela 
secretaria de Educação durante a pandemia do novo coronavírus. Ela também é transmitida por meio 
dos canais digitais na TV 2.2 – TV Univesp e 2.3 – TV Educação. 

Desde o dia 8 de setembro, algumas escolas do estado já deram início a aulas de reforço ou 
acolhimento, depois de autorização dos prefeitos – o que também não ocorreu em Paulínia. As aulas 
só puderam ser retomadas com atividades de reforço e de recuperação e são opcionais. Nesse caso, a 
capacidade é permitida para apenas 20% dos alunos matriculados e as aulas só poderão ser retomadas 
após uma consulta com a comunidade escolar.
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DATA: 09/10/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRANSPORTE  
PÁGINA: 18 
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DATA: 06/10/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
LINK: https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/10/campinas_e_rmc/1012532-paulinia-faz-
audiencia-do-transporte-coletivo.html 
 
 
PREFEITURA  
 

Paulínia faz audiência do transporte 
coletivo 

 
O serviço é operado hoje pela empresa Terra Auto Viação 

Publicado 06/10/2020 - 11h25 - Atualizado 06/10/2020 - 11h25 Por Da Agência Anhanguera 
 

 
Cedoc/RAC 

Paulínia faz audiência do transporte coletivo 

A Prefeitura de Paulínia realiza nesta terça-feira (6), audiência pública sobre a concessão 
do transporte coletivo urbano na cidade. A audiência está marcada para começar às 19h, na 
Sala de Imprensa “Auditório Carlos Tontolli”. O serviço é operado hoje pela empresa Terra 
Auto Viação. Em média, o sistema transporta 53 mil passageiros dia. O valor da tarifa hoje, 
é de R$ 1,00 na catraca. 

A audiência pública acontecerá seguindo os protocolos sanitários existentes, respeitando o 
distanciamento social. O principal assunto da pauta é esclarecer todos os aspectos do 
processo de concessão do transporte coletivo urbano da cidade. 

Para maior participação população a audiência pública será transmitida pelas redes sociais 
pela página da Prefeitura de Paulínia no Facebook e no canal institucional do Youtube. 
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DATA: 05/10/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: EMPREGO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-e-a-2a-cidade-da-rmc-que-mais-gera-empregos-
em-agosto/ 

 

Paulínia é a 2ª cidade da RMC que mais gera 
empregos em agosto 
Por Redação 

5 de outubro de 2020 

 

 
Segundo dados divulgados pelo Caged do Ministério da Economia, o município 

abriu 778 postos de trabalho em agosto, ficando atrás apenas de Campinas 

Em meio à retomada econômica, Paulínia é a 2ª cidade que mais gerou empregos na RMC 

(Região Metropolitana de Campinas), formado por 20 municípios. A informação é do Caged 

(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado na quarta-feira (30) pelo 

Ministério da Economia, com base em dados de agosto. 

De acordo com dados do Caged, as 778 vagas geradas em Paulínia foram distribuídas entre 

os setores de serviços (518), construção (129) e indústria (90). No período, foram 

contabilizadas 1.674 admissões contra 896 desligamentos. O saldo é três vezes maior que 

o registrado em agosto de 2019, quando as empresas da cidade abriram 215 empregos. 
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Foi o terceiro mês consecutivo da retomada do emprego na cidade, além de fevereiro. 

Depois de quatro meses no vermelho (janeiro, março, abril e maio), com fechamento de 

1.993 empregos, o mercado local reagiu em agosto, com 128 novas oportunidades de 

trabalho de janeiro a agosto de 2020. 

Com 113,9 mil habitantes, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), Paulínia só gerou menos empregos que Campinas (1.838 vagas), que tem 

mais de 1,2 milhão de habitantes. Somente duas cidades da RMC fecharam agosto com 

mais desligamentos do que contratações: Holambra (- 8) e Engenheiro Coelho (-14). 

O município administrado pelo prefeito Du Cazellato (PL) superou cidades mais populosas 

como Indaiatuba (446 vagas), com 256,2 mil habitantes, Sumaré (258), 286,2 mil 

pessoas, Americana (98), com 242 mil moradores, e Santa Bárbara d’Oeste (277), 194,3 

mil pessoas. 
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DATA: 06/10/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: EMPREGO/ RMC  
PÁGINA: A11, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 08/10/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ESTÁGIO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/com-vagas-para-paulinia-yara-abre-inscricoes-para-
programa-de-trainees/ 
 

Com vagas para Paulínia, Yara abre inscrições para 
programa de trainees 
Por Redação 

8 de outubro de 2020 

 

 
 
A Unidade da Yara em Paulínia fica no bairro Betel, Região Sudeste do Município – foto: 
Google Maps 
 

 

Programa “Nutrindo Talentos” tem inscrições abertas até 2 de novembro e 

oferece vagas em diversas regiões do país; empresa prioriza diversidade 

O Programa de Trainee da Yara está com inscrições abertas para a edição 2020. 

Serão 17 vagas, divididas entre as unidades industriais paulistas de Cubatão, Paulínia 

e Sumaré, o escritório corporativo de São Paulo, e o novo Centro de Operações de 

Excelência da empresa, em Porto Alegre (RS), além da área Comercial, com presença 

em todas as localidades do Brasil. 

Para participar do programa, o candidato precisa ser formado há um período de 2 a 

4 anos e ter no mínimo 2 anos de experiência profissional. O processo seletivo para 

o Programa de Trainee Nutrindo Talentos será realizado pelo Grupo Cia de 

Talentos. As inscrições irão até 2 de novembro de 2020.  
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Para mais informações e inscrições, acesse o 

link: http://vagas.ciadetalentos.com.br//hotsite/traineeyara2021 

O programa Nutrindo Talentos tem duração total de 1 ano e 6 meses, período em 

que os participantes receberão capacitações técnicas e de desenvolvimento de soft 

skills, com atividades da área, desenvolvimento de projetos de melhoria e inclusão. 

Além disso, os profissionais receberão mentoria individual com executivos da Yara e 

participarão de vivências que apoiarão na construção da sua carreira na empresa. 

Em São Paulo, as vagas abertas são para as áreas de Marketing e Vendas, Comercial, 

Business Excelence, Finanças, TI, Transformation Office e Planejamento e Logística; 

enquanto em Sumaré (SP) e Paulínia (SP), as vagas são para as áreas de HES 

(Qualidade e Saúde e Segurança). Há vagas em diversos estados do país para a área 

Comercial, para a área de Industrial Solutions em Cubatão (SP), e para o Centro de 

Operações de Excelência (CoE) em Porto Alegre (RS). 

As áreas de graduação ou curso técnico aceitas são: Administração, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, 

Comunicação, Direito, Economia, Engenharia Agrícola, Engenharia Agronômica, 

Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de 

Produção, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Elétrica, Engenharia 

Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Logística, Marketing e 

Sistemas de Informação. 
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DATA: 09/10/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: RECURSOS HÍDRICOS  
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 09/10/2020   |  VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: HABITAÇÃO/ REGIÃO  |  PÁGINA: 3 
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DATA: 08/10/2020  
VEÍCULO: EPTV > “BOM DIA CIDADE” 
ASSUNTO: INCÊNDIO 
LINK: https://globoplay.globo.com/v/8922457/ 
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DATA: 08/10/2020  
VEÍCULO: TVB RECORD > “BALANÇO GERAL” 
ASSUNTO: INCÊNDIO 
LINK: https://www.facebook.com/tvbcampinas/videos/352024449241723/?v=352024449241723 
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DATA: 08/10/2020  
VEÍCULO: BAND > “ACONTECE” 
ASSUNTO: INCÊNDIO 
LINK: https://www.facebook.com/bandmaistv/ 
 
 

 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Mata próxima a condomínio residencial pega fogo em Paulínia 
DATA: 07/10/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1550359,Mata+proxima+a+condominio+
residencial+pega+fogo+em+Paulinia.aspx 

 

Incêndio atinge área de mata perto de condomínio residencial em Paulínia; 
veja vídeo 
DATA: 07/10/2020 | VEÍCULO: G1  |  PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/10/07/incendio-atinge-area-de-mata-perto-de-
condominio-residencial-em-paulinia-veja-video.ghtml 
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DATA: 08/10/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: REGIÃO/ INFRAESTRUTURA 
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 03/10/2020  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: ECONOMIA/ REPLAN 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/10/03/aumento-da-demanda-faz-
replan-refinar-maior-volume-de-petroleo-em-um-mes-desde-2015.ghtml 
 
 

Aumento da demanda faz Replan refinar maior 
volume de petróleo em um mês desde 2015 
 
Planta em Paulínia (SP), a maior da Petrobras, processou em agosto 1,8 bilhão de 
litros de petróleo. Companhia destaca que mercado encontra-se em 'retomada de 
crescimento'. 
 
Por G1 Campinas e região 

03/10/2020 19h22  Atualizado há 2 dias 

 

 
Refinaria de Paulínia (Replan) — Foto: Reprodução / EPTV 

 
O aumento na demanda por derivados de petróleo com a flexibilização da quarentena fez 
com que a Refinaria de Paulínia (Replan), maior da Petrobras, registrasse em agosto 
o maior volume de produção para um único mês desde 2015. 
Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram 
que a planta refinou 1.823.864 metros cúbicos (m³), o que representa 1,8 bilhão de litros de 
petróleo em agosto, volume superado pela última vez em outubro de 2015, quando foram 
processados 1,9 bilhão. 
Após uma queda na produção no início do ano, pelo impacto da pandemia do novo 
coronavírus, a refinaria em Paulínia acumula a quarta alta seguida [veja gráfico abaixo]. 
Desde junho, a planta opera com 100% de sua capacidade, após a retomada de operação 
mais duas unidades de produção. 
"A Refinaria de Paulínia está operando com todas as suas unidades de processo. A Replan 
tem capacidade para processar 69.000 metros cúbicos (m3) de petróleo por dia. 
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Atualmente o mercado encontra-se em retomada de crescimento e consequentemente 
elevando as demandas por derivados de petróleo", pontua a companhia. 

 

 
Na Replan são produzidos derivados como gasolina, diesel, querosene de aviação, gás 
liquefeito de petróleo (GLP), óleo combustível, asfalto e bunker, entre outros. 
Um dos derivados que registraram aumento na produção neste ano é o diesel-S10, 
combustível com menor baixo teor de enxofre, em substituição ao Diesel S-500, utilizado 
apenas por veículos fabricados até 2011. 
"Tivemos um recorde de produção acumulada de janeiro até agosto de Diesel S10, 
totalizando 1.952.552 m³, volume 9,2 % maior que a produção do mesmo período do ano 
de 2019, quando foram produzidos 1.787.013 m³", informa a Petrobras. 
 

Mercado 
Os produtos produzidos em Paulínia atendem os seguintes mercados: 
 
Interior de São Paulo 
Sul de Minas 
Triângulo Mineiro 
Mato Grosso 
Mato Grosso do Sul 
Rondônia 
Acre 
Goiás 
Brasília (DF) 
Tocantins 

De acordo com a Petrobras, além de fornecer derivados para o interior do estado e 
diversas partes do Brasil, a Replan tem contribuído para fornecimento de combustíveis 
industriais e marítimos, como é o caso do bunker, óleo utilizado em motores de navio. 


