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DATA: 04/09/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ATENDIMENTO PRESENCIAL/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/04/camara-municipal-reabre-ao-publico-e-a-
prestacao-de-servicos-presenciais/ 
 
 

[Pandemia] 
Câmara Municipal reabre ao público e a 
prestação de serviços presenciais 
Oitenta e duas cadeiras do auditório – menos de 40% de sua capacidade total – poderão 
ser ocupadas durante sessões dos vereadores e convenções partidárias 

4 set 2020 – 15h20 

 
Cento e cinquenta e seis cadeiras do auditório da Câmara de Vereadores  precisaram ser interditadas 

(Foto: Divulgação) 

A Câmara de Paulínia divulgou nesta sexta-feira (4) ato da Mesa Diretora que libera a entrada 
gradual de pessoas no Prédio Ulysses Guimarães e a retomada da prestação de serviços de forma 
presencial no local. A partir da semana que vem, a sede do Legislativo paulinense será palco de 
diversas convenções partidárias para a escolha de candidatos a prefeito, vice e a vereadores às 
eleições municipais 2020, que deverão ser realizadas no próximo dia 15 de novembro. 

A retomada da prestação de serviços presenciais e a reabertura das dependências da Câmara 
preveem a adoção de cuidados e restrições sanitárias para diminuir o risco de disseminação da 
pandemia da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus. Segundo a Mesa 
Diretora, a decisão leva em consideração a média da taxa de ocupação de leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) exclusivas para Covid-19, número de novas internações e de mortes. 
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“A prestação dos serviços de forma presencial na Câmara de Paulínia será realizada com 
quantitativo necessário de recursos humanos que garanta o funcionamento da unidade e o 
atendimento da demanda decorrente dessa nova etapa de retomada, observados os cuidados para 
evitar adensamento de pessoas”, destaca o ato. Nos gabinetes dos vereadores será permitida a 
presença de até 40% dos servidores. Os demais ficarão em teletrabalho. 

Conforme o ato, a Câmara de Paulínia deverá realizar: 

 sanitização de todo plenário, recepção e principais entradas do prédio, antes da reabertura 
gradual à população e da retomada da prestação de serviços de forma presencial; 

 instalação de barreiras de vidro no balcão da recepção; 
 compra de Equipamentos de Proteção Individual (IPIs) para os vigias, controladores de 

acesso e recepção de acordo com a necessidade e número de servidores que atuarão junto ao 
público; 

 demarcação das poltronas no Plenário e Plenarinho, ambos obedecendo às normas impostas 
de 40% da capacidade total (na prática, 82 cadeiras do total de 238 existentes no auditório, ou 
34%, por causa do distanciamento exigido, e mais 40 extras próximas ao palco); 

 demarcação do piso de um metro de distanciamento no plenário e na recepção do Prédio da 
Câmara Municipal de Paulínia; 

 instalação de totens de álcool em gel estrategicamente distribuídos nas dependências da 
Câmara; 

 distribuição de álcool em gel por todos os gabinetes e setores; e 
 aferição de temperatura corporal nas entradas do prédio dos visitantes, servidores, 

funcionários e vereadores, enquanto necessário ao combate da doença. 

O uso de máscara nas dependências da Câmara Municipal de Paulínia é obrigatório. 

A sessão ordinária do próximo dia 15 será aberta ao público, respeitada a capacidade de 40% da 
capacidade máxima, sem prejuízo da transmissão online e dos cuidados com os parlamentares 
pertencentes ao grupo de risco. A reunião do último terça-feira, dia 1º de setembro, foi presencial 
somente para os vereadores. 
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DATA: 11/09/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ATENDIMENTO PRESENCIAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 20, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 11/09/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ATENDIMENTO PRESENCIAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 08/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ATENDIMENTO PRESENCIAL/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/populacao-podera-assistir-sessoes-presenciais-a-partir-do-
dia-15-somente-82-pessoas-no-plenario/ 

 

População poderá assistir sessões presenciais a 
partir do dia 15; somente 82 pessoas no plenário 
Por Redação 

8 de setembro de 2020 

 
 

 
 

Desde o dia 1° de setembro, a Câmara Municipal de Paulínia retomou de forma 

gradual as atividades presenciais nas sessões ordinárias. Inicialmente, os vereadores 

já registraram presença pessoalmente. Cada vereador contou com um representante 

no plenário físico. A retomada das atividades atende às recomendações das 

autoridades sanitárias. 

De acordo com o presidente, Antonio Miguel Ferrai, o Loira (DC), o setor 

administrativo da Câmara conta com o mínimo de pessoal para manter o 

funcionamento do setor. Os demais funcionários continuarão em teletrabalho. Nos 

gabinetes, a determinação é limitar a presença dos assessores em no máximo 40%. 
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E para o público em geral, a Câmara será aberta na sessão do dia 15, respeitada a 

capacidade de 40 (quarenta) por cento da capacidade máxima, sem prejuízo da 

transmissão on-line e dos cuidados com os parlamentares pertencentes ao grupo de 

risco. Serão 82 assentos disponíveis no auditório. 

Loira destacou que os trabalhos do Legislativo paulinense no novo formato serão 

retomados com os cuidados necessários para evitar a contaminação do coronavírus. 

Durante a semana estão liberados visitantes que participem de reuniões diretamente 

relacionadas às atividades legislativas do plenário ou comissões ou munícipes que 

tenham reunião agendada com vereador, previamente comunicada à administração. 

Para garantir a segurança dos vereadores e funcionários que retomarem os trabalhos 

parciais, a Câmara fornecerá álcool em gel, manterá o distanciamento adequado 

entre as pessoas e medirá a temperatura de todos que entrarem no Prédio Ulysses 

Guimarães. O uso de máscara de proteção individual é obrigatório. 

A abertura ao público poderá ser alterada se houver regressão da classificação da 

cidade em relação aos critérios do Plano de Retomada Consciente do Governo 

Estadual. 

Sessões e reuniões das comissões 

Desde o mês de março, as sessões e as reuniões de comissões aconteciam de forma 

extraordinária e virtual. E desde o dia 11 de maio, todos os prazos estabelecidos no 

Regimento Interno para todos os tipos de projeto voltam a tramitar na Casa. 
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DATA: 11/09/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 11/09/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
PÁGINA: 17 
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DATA: 10/09/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/10/reforma-das-regras-de-licenca-ambiental-e-
debatida-na-camara/ 

 

[Meio Ambiente] 

Reforma das regras de licença ambiental é 
debatida na Câmara 
Projeto de lei tramita em regime de urgência no Legislativo de Paulínia e deve ser 
incluído na pauta da sessão ordinária da próxima terça-feira 

10 set 2020 – 20h03 

 
Para presidente da Câmara, projeto de lei é abrangente e envolve outras atividades e empresas (Foto: Divulgação) 

Aproposta que reforma regras de licenciamento ambiental em Paulínia foi tema de reunião na tarde 
desta quinta-feira (10) entre vereadores, membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(Comdema) e o secretário municipal Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente 
(Seddema), Leonardo Viu Torres. 

O Projeto de Lei 45/2020 já passou em primeira discussão (legalidade) e vai entrar na pauta do 
Legislativo para votação em Plenário (mérito). O objetivo é estabelecer novas normas para 
empreendimentos e atividades de impacto ambiental. A Prefeitura, ao apresentar o texto, defende a 
medida porque o governo estadual transferiu ao município o papel de conceder alguns tipos de 
licença para construção de obras. 

O presidente da Câmara, Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC), comentou que a mudança nas 
regras deve provocar reflexos na construção da ponte estaiada sob o Rio Atibaia.  
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Ele reconhece a importância da obra, ligando o Centro à região do bairro João Aranha, mas disse 
que é preciso discutir pontos, pois a nova lei é abrangente, envolvendo outras atividades e empresas. 

O secretário municipal de Meio Ambiente e o líder do governo na Câmara, Fábio Valadão (PL), 
apresentaram parecer da Procuradoria da Prefeitura que analisou sugestões do Comdema. O projeto 
tramita em regime de urgência na Câmara e deverá ser incluído na pauta da próxima sessão ordinária, 
prevista para ocorrer na próxima terça-feira (15). Até o final da tarde desta quinta-feira, nenhuma 
emenda à proposta do Executivo havia dado entrada no Legislativo. 

Participaram do encontro os vereadores Danilo Barros (PL), Fábia Ramalho (Podemos), José 
Soares (Republicanos), Marcelo Souza (PSB) e Tiguila Paes (Cidadania), além dos conselheiros 
Emerson Wilson de Moraes e Rogério Nunes Borges; da analista ambiental Janaina Caliari Silva, ex-
presidente do Comdema; de assessores parlamentares, procuradores da Câmara e da diretora-geral da 
Casa, Geise Piva Vilela. 
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DATA: 08/09/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020/ CORONAVÍRUS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/08/tse-define-protocolo-de-saude-para-
eleicoes-municipais-de-novembro/ 
 

[Prevenção] 

TSE define protocolo de saúde para eleições 
municipais de novembro 
Pessoas com sintomas da Covid-19 não devem ir ao local de votação; ausência 
poderá posteriormente ser justificada na Justiça Eleitoral 

8 set 2020 – 21h18 

 
O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, mostra plano sanitário para as eleições (Foto: Agência Brasil) 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou nesta terça-feira (8) o Plano de Segurança Sanitária 
para as eleições municipais de 2020. Em função da pandemia da Covid-19, o tribunal estabeleceu um 
protocolo com medidas preventivas para eleitores e mesários que vão trabalhar no pleito, que será 
realizado em novembro. 

Os eleitores só poderão para entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras faciais e 
deverão higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. A distância de um metro entre 
as demais pessoas também deverá ser mantida. O TSE recomenda ainda que o eleitor leve sua 
própria caneta para assinar o caderno de votação. 

Os cerca de 2 milhões de mesários deverão trocar as máscaras de proteção a cada quatro horas, 
manter distância mínima de um metro entre os eleitores e os demais mesários, limpar as superfícies 
com álcool 70% e higienizar as mãos com álcool em gel constantemente. 
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Eleitores e mesários que estiverem com sintomas da Covid-19 não devem comparecer ao local de 
votação. Posteriormente, a ausência poderá ser justificada na Justiça Eleitoral. Cartazes ilustrativos 
com o passo a passo da votação serão divulgados nas seções eleitorais para orientar os eleitores. 

Os equipamentos de proteção que serão usados nas eleições foram doados por 30 empresas 
privadas. No total, foram arrecadadas 9 milhões de máscaras descartáveis, 100 mil litros de álcool 
em gel para os mesários, 2,1 milhões de marcadores de distanciamento no chão, 1,8 milhões de 
viseiras plásticas e 1 milhão de litros de álcool em gel para os eleitores. 

Durante a apresentação do protocolo, o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, disse 
que não há segurança sanitária absoluta para evitar contaminações nos locais de votação, mas os 
riscos foram diminuídos com as medidas adotadas pelo TSE. 

“Nos estamos tomando todas as precauções possíveis e razoáveis na convicção de que 
minimizaremos o risco de contaminação de quem quer que seja. Segurança absoluta só se não tiver 
eleição e ninguém sair na rua”, afirmou. 

As regras foram elaboradas em parceria com especialistas dos hospitais Albert Einstein e Sírio 
Libanês, além de técnicos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Devido à pandemia da Covid-19, o Congresso promulgou emenda constitucional que adiou o 
primeiro turno das eleições deste ano de 4 de outubro para 15 de novembro. O segundo turno, que 
seria em 25 de outubro, foi marcado para 29 de novembro. Os eleitores vão às urnas para elegerem 
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. 

 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

TSE adota cuidados sanitários para eleitores e mesários nas Eleições 2020 
DATA: 08/09/2020 | VEÍCULO: TSE  |  PÁGINA:  
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Setembro/tse-adota-cuidados-sanitarios-para-eleitores-
e-mesarios-nas-eleicoes-2020 
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DATA: 05/09/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/05/patriota-oficializa-candidatura-de-gustavo-
yatecola-a-prefeitura-de-paulinia/ 

 
 

[Eleições 2020] 
Patriota oficializa candidatura de Gustavo 
Yatecola à Prefeitura de Paulínia 
Médico da rede municipal de saúde terá a professora aposentada Rosemari 
Clonei Watanabe como sua vice-prefeita; partido não realizou coligação 

5 set 2020 – 19h45 

 
Yatecola e integrantes do Patriota; Rosemari, retratada no painel, participou  via internet 

 (Foto: Divulgação) 

O médico Gustavo Yatecola e a professora aposentada Rosemari Clonei Watanabe tiveram suas 
candidaturas a prefeito e a vice-prefeita de Paulínia aprovadas pelo Patriota na tarde deste sábado (5). 
A convenção partidária ocorreu de forma online e também deliberou 21 candidatos à Câmara de 
Vereadores. O partido não fez nenhuma coligação. 

A convenção do Patriota foi a primeira da corrida eleitoral deste ano em Paulínia. Ocorreu por 
meio da internet por causa da pandemia da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo 
coronavírus. As convenções partidárias poderão ser realizadas até o próximo dia 16, conforme 
calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral. A doença também adiou para o dia 15 de novembro as 
eleições municipais de 2020. 
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“Paulínia precisa de uma gestão eficiente e sem corrupção. Uma das condições para que eu 
aceitasse esse desafio foi justamente o de poder fazer uma política diferente e só vou assumir 
compromisso com pessoas sérias e que realmente queiram o melhor para Paulínia”, disse Yatecola. 
“Não vou utilizar de meios duvidosos para chegar à Prefeitura de Paulínia.” 

Se eleito, o médico prometeu rever todos os contratos da Prefeitura e criticou os gastos da 
Prefeitura com aluguéis. “Tenho um projeto sério, com base na experiência que adquiri ao longo de 
todos esses anos como médico e empresário em Paulínia e se eu me tornar prefeito da cidade, vou 
fazer de tudo para que Paulínia tenha o reconhecimento que merece”, disse. “Sempre cuidei de 
pessoas e, agora, quero a oportunidade de poder cuidar da nossa cidade.” 

Yatecola é formado em medicina pela Unifenas, com especialização em medicina do trabalho e 
acupuntura e pós graduação de Gestão em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Médico há 21 anos 
na rede pública municipal de Paulínia, já foi vereador por dois mandatos consecutivos, entre os anos 
de 2009 e 2016, e candidato a vice-prefeito na eleição suplementar do ano passado. 

Vice 

Rosemari é formada em Letras e Literatura. Foi professora durante 25 anos. Quando chegou ao 
município, há quase 20 anos, abriu a própria escola de cursos profissionalizantes, informática e 
idiomas. Também é reconhecida por seu trabalho social, principalmente voltado a crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, como aquele que diagnostica problemas de visão 
em estudantes das escolas municipais da cidade. 

A candidata a vice-prefeita já esteve à frente do Coral Infantil da extinta Secretaria da Criança e do 
Adolescente de Paulínia, desenvolveu projetos para jovens aprendizes e adolescentes e, atualmente, 
dedica a maior parte de seu tempo ao trabalho voluntário realizado por meio de uma organização não 
governamental. Em 2017, recebeu o título de cidadã paulinense. “Como vice-prefeita de Paulínia, 
quero fazer o que sempre fiz a minha vida toda. Praticar o bem e ser útil. E acima de tudo, governar 
para todos”, declarou. 

Câmara 

O Patriota também lançou 21 candidatos às 15 vagas na Câmara de Vereadores: 14 homens e sete 
mulheres. Confira quem são eles: 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  16 

 

  

DATA: 09/09/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/09/rede-aprova-candidatura-de-robert-paiva-
na-corrida-eleitoral-a-prefeitura/ 
 

 

[Eleições 2020] 
Rede aprova candidatura de Robert Paiva na 
corrida eleitoral à Prefeitura 
Empresário e a médica Luciana Carneiro compõem chapa majoritária pura, sem 
coligações; partido também lançou 23 nomes à Câmara Municipal 

9 set 2020 – 11h19 

 
A médica Luciana Carneiro e o empresário Robert Paiva: dobradinha para prefeito e vice em Paulínia 

(Foto: Divulgação) 

Os nomes do empresário Robert Paiva e da médica Luciana Carneiro foram aprovados para 
candidatos a prefeito e vice de Paulínia, durante a convenção do Rede, realizada na noite desta terça-
feira (9). A reunião ocorreu de forma online por causa da pandemia da Covid-19 e ainda deliberou 23 
postulantes as 15 cadeiras da Câmara de Vereadores. 

As eleições municipais deste ano estão previstas para o próximo dia 15 de novembro. Os eleitores 
elegerão prefeito, vice-prefeito e, em Paulínia, 15 vereadores para os próximos quatro anos. As 
convenções partidárias para oficialização dos candidatos podem ocorrer até o próximo dia 16, de 
acordo com calendário estabelecido pela Justiça Eleitoral. 

Robert Paiva é empresário na área de transporte de cargas e, nas eleições municipais de 2016, 
disputou uma vaga à Câmara pelo PTB. Obteve cerca de 700 votos e ficou na suplência.  
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Assumiu a cadeira durante o episódio do afastamento de 13 vereadores, no início de 2018, e voltou 
para a suplência após o arquivamento do relatório da Comissão Processante (CP). 

Luciana Tatsch Carneiro é médica na rede municipal de Saúde de Paulínia desde 2001 e há 22 
anos, clínica geral. Nunca disputou cargo político. Para concorrerem à Câmara, o Rede aprovou 16 
homens e sete mulheres. 

Republicanos 

Na segunda-feira (7), no “Prédio Ulysses Guimarães” da Câmara Municipal, o Republicanos 
oficializou 23 candidatos do partido ao Legislativo (16 homens e sete mulheres). O partido não 
lançará postulante próprio à Prefeitura de Paulínia. Durante a convenção partidária, foi aprovada, por 
unanimidade, a coligação majoritária com a pré-candidata Nani Moura (MDB). 

Entre os candidatos do Republicanos, há nomes conhecidos da cena política paulinense, como o do 
vereador José Soares, que tentará sua reeleição; e do ex-vereador e ex-vice do prefeito cassado Dixon 
Carvalho (hoje, no PDT), Sandro Caprino. Após serem eleitos em 2016, em maio de 2017 Caprino 
rompeu com Dixon. No final de 2018, ambos acabaram afastados e não retornaram mais à Prefeitura 
de Paulínia. 

Saiba quem são os candidatos a vereador do Rede 
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DATA: 10/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/du-cazellato-fecha-com-7-partidos-para-disputar-reeleicao/ 
 
 

Du Cazellato fecha com 7 partidos para disputar 
reeleição 
Por Redação 

10 de setembro de 2020 

 

 
Da esquerda pra direita: Leonardo Torres (PROS), Tuta Bosco (Cidadania), Sargento 
Camargo (PSL), Du Cazellato (PL), Marcelo Mello (Progressistas), Alice Giampaoli 
(Podemos), Mauro Torres (Solidariedade), Danilo Barros (PL) e Marquinho Fiorella (PSB) 

 
Dobradinha: Pré-candidatos a prefeito Du Cazellato e a vice 

sargento Camargo já tem o apoio de sete partidos 

O empresário e prefeito Du Cazellato (PL), após 11 meses à frente da Prefeitura de Paulínia 

reuniu várias lideranças nos mais diferentes pontos do município, e hoje após a convenção 

do partido já conta com o apoio de pelo menos seis partidos para a eleição que será 

realizada no dia 15 de novembro, data estabelecida após ter o Congresso aprovado o 

adiamento do pleito por causa da pandemia. 

O PL, partido do prefeito Du Cazellato e do vereador Danilo Barros, fechou com o PSL, do 

vice-prefeito, Paulo Camargo Junior – sargento Camargo; PSB, do vereador Marquinho 
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Fiorella; Solidariedade (SD), do empresário Mauro Torres; Podemos, da empreendedora 

Alice Cardoso Giampaoli; Progressistas (PP), do advogado e secretário de Obras Marcelo 

Lima Barcellos de Mello; PROS, do advogado e secretário de Meio Ambiente, Leonardo Viu 

Torres e Cidadania, do empresário Tuta Bosco. 

Eleições majoritárias 

Para o cargo de prefeito, continua sendo possível a união de diferentes partidos em apoio a 

um candidato. Nesse modelo de representação majoritária, são eleitos aqueles que 

obtiverem a maioria dos votos, não computados os brancos e os nulos. 

Em caso de empate, aplica-se o critério de maior idade para desempatar a disputa. E, nos 

municípios com mais de 200 mil eleitores, se nenhum candidato a prefeito alcançar a 

maioria absoluta no primeiro turno, será realizada nova eleição, em segundo turno, com a 

participação dos dois mais votados. 

 

 
 

Candidatos ao cargo de vereador 

Nas Eleições Municipais de 2020, pela primeira vez, candidatos ao cargo de vereador não 

poderão concorrer por meio de coligações. O fim das coligações na eleição proporcional foi 

aprovado pelo Congresso Nacional por meio da reforma eleitoral de 2017. Com isso, o 

candidato a uma cadeira na câmara municipal somente poderá participar do pleito em 

chapa única dentro do partido ao qual é filiado. 
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Na eleição proporcional, é o partido que recebe as vagas, e não o candidato. No caso, o 

eleitor escolhe um dos concorrentes apresentado por um partido. Estarão eleitos os que 

tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do Quociente Eleitoral (QE), 

tantos quantos o respectivo Quociente Partidário (QP) indicar, na ordem da votação 

nominal que cada um tenha recebido  

O QE é determinado pela divisão da quantidade de votos válidos apurados pelo número de 

vagas a preencher, desprezando-se a fração, se igual ou inferior a 0,5, ou arredondando-se 

para 1, se superior. A partir daí, analisa-se o QP, que é o resultado do número de votos 

válidos obtidos pelo partido dividido pelo QE. O saldo da conta corresponde ao número de 

cadeiras a serem ocupadas. 

As vagas não preenchidas com a aplicação do QP e a exigência de votação nominal mínima 

serão distribuídas entre todos os partidos que participam do pleito, independentemente de 

terem ou não atingido o QE, mediante observância do cálculo de médias. 

A média de cada legenda é determinada pela quantidade de votos válidos a ela atribuída 

dividida pelo respectivo QP acrescido de 1. À agremiação que apresentar a maior média 

cabe uma das vagas a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de 

votação nominal mínima. Por fim, depois de repetida a operação, quando não houver mais 

partidos com candidatos que atendam à exigência de votação nominal mínima, as cadeiras 

deverão ser distribuídas às legendas que apresentem as maiores médias. 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

PL e PSL repetem dobradinha Du Cazellato e Sargento Camargo 
DATA: 10/09/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/10/pl-e-psl-repetem-dobradinha-du-cazellato-e-sargento-
camargo/ 
 

Em convenção realizada dia 9, sete partidos declaram apoio a pré-
candidatura de Du Cazellato e Sargento Camargo 
DATA: 11/09/2020 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/2020/09/10/Em-conven%C3%A7%C3%A3o-realizada-dia-
9-sete-partidos-declaram-apoio-a-pr%C3%A9-candidatura-de-Du-Cazellato-e-Sargento-Camargo 
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DATA: 10/09/2020 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/homem-de-61-anos-morre-da-covid-19-paulinia-registra-72-
vitimas-fatais-da-doenca/ 
 

Homem de 61 anos morre da Covid-19; Paulínia 
registra 72 vítimas fatais da doença 
Por Redação 

10 de setembro de 2020 

 

 

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus informa nesta quinta-
feira, 10, mais um óbito por Covid-19 em Paulínia. Com isso, o município registra 
70 mortes pela doença. São 47 homens e 24 mulheres. A taxa de letalidade é de 
2,16%. A Administração Municipal se solidariza com todos os familiares e amigos. 
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O 72° caso é um homem de 61 anos, com antecedente de diabetes. Iniciou os 
sintomas respiratórios dia 1º de setembro e foi internado após, cinco dias no 
Hospital Municipal de Paulínia.  

Foi realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame de SWAB, 
com resultado positivo. Foi a óbito quarta-feira, 9. 

 

Segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, Paulínia tem 3.245 
casos de coronavírus confirmados, sendo que 3.065 já se recuperaram da doença 
e 104 encontram-se em recuperação. O município registra, ainda, 1.074 casos 
suspeitos e 1.332 descartados.  O HMP tem 19 pessoas internadas, sendo que 6 
estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Paulínia chegou a investigar 9 
outros óbitos suspeitos de coronavírus, mas o resultado foi negativo. 

A Prefeitura de Paulínia informa que é essencial que todos sigam as orientações 
do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus e reforça a necessidade 
do isolamento domiciliar, saindo somente para necessidades extremas, nunca 
deixando de usar máscara e higienizando as mãos sempre que possível.  

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  23 

 

 

DATA: 11/09/2020  |  VEÍCULO: CORREIO POPULAR  
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ REGIÃO  |  PÁGINA: A4, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 11/09/2020  |  VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 9, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA:  
11/09/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS/ 
EDUCAÇÃO 
PÁGINA:  
9, COM 
CHAMADA  
NA CAPA 
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DATA: 04/09/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/09/04/paulinia-libera-realizacao-de-eventos-
convencoes-e-atividades-culturais/ 

 

 [Retomada] 
Paulínia libera realização de eventos, 
convenções e atividades culturais 
Decreto de afrouxamento da quarentena tem prazo de validade de 15 dias e foi 
publicado em edição extra desta sexta-feira do Semanário Oficial 

4 set 2020 – 19h 

 
Theatro Municipal de Paulínia ‘Paulo Gracindo’, localizado no Parque Brasil 500 (Foto: Divulgação) 

O prefeito Du Cazellato (PL) liberou nesta sexta-feira (4) o funcionamento de eventos, convenções 
e atividades culturais em Paulínia. O decreto que aumenta o afrouxamento da quarentena na cidade 
foi publicado em edição extra do Semanário Oficial da Prefeitura. O município está na fase amarela 
do Plano São Paulo de retomada gradual e regionalizada da economia no estado e de convivência 
com a pandemia do novo coronavírus. 

De acordo com o Plano São Paulo, após 28 dias consecutivos na fase amarela, caso de Paulínia, 
essas atividades podem ser retomadas gradativamente. Pelo decreto do prefeito, eventos, convenções 
e atividades culturais devem rigorosamente seguir os protocolos de segurança sanitária de caráter 
setorial, definidos pelo Departamento de Vigilância Sanitária do Município e também especificados 
no Plano São Paulo, além de atuarem com: 
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 40% da capacidade local; 
 com obrigação de controle de acesso; 
 hora marcada; e 
 assentos marcados, que devem respeitar o distanciamento mínimo definido no protocolo 

setorial, sendo vedada qualquer atividade com público em pé. 

O decreto também autoriza a venda de ingressos de eventos culturais em bilheterias físicas, desde 
que respeitados os protocolos sanitários e de distanciamento. “Em caso de identificação de violação 
das normas de segurança sanitária e de aglomeração de pessoas, as autoridades do Município podem 
determinar a suspensão do funcionamento das atividades”, descreve. 

Os estabelecimentos e serviços liberados no decreto desta sexta-feira devem evitar a aglomeração 
de pessoas e seguir as seguintes regras, de acordo com a sua especificidade: 

 disponibilização de itens de higienização e de desinfecção (álcool em gel, pias ou lavatórios); 
 medidas de distanciamento de, no mínimo, um metro e meio entre os clientes e usuários; 
 atendimento individualizado mediante agendamento e hora marcada; e 
 disponibilização de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores. 

A Prefeitura de Paulínia não especificou no decreto nem forneceu uma lista de atividades que se 
enquadram na categoria eventos, convenções e atividades culturais, bem como não esclareceu se 
poderão reabrir ou voltar a funcionar na cidade salas de cinema; teatros; museus; bufês; chácaras de 
aluguel para festas de aniversário, de casamento, churrascos; e feiras de negócios. O decreto vale 
pelos próximos 15 dias e mantém a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial. 

Até as 9h30 desta sexta, Paulínia tinha 3.131 casos confirmados da Covid-19 e 68 mortes, segundo 
o governo municipal. O Ministério da Saúde, no entanto, já contabiliza 4.513 moradores infectados e 
69 óbitos pela doença. O total de recuperados é de 2.943. O Hospital Municipal “Vereador Antônio 
Orlando Navarro” abrigava 21 pacientes decorrentes do novo coronavírus – oito em leitos da 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19, que tem 10 vagas. 
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DATA: 11/09/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/09/pela-primeira-vez-todo-o-estado-de-sao-
paulo-esta-na-fase-amarela.shtml 
 

Pela primeira vez, todo o estado de São 
Paulo está na fase amarela 
Governo extinguiu fase laranja e cidade que regredir passará à fase 
vermelha imediatamente 
 

Ana BottalloMatheus Moreira 

SÃO PAULO 

Todas as regiões e municípios do estado de São Paulo encontram-se na 
fase amarela do Plano SP, a primeira vez desde que o plano para 
progressão de quarentena foi implementado, anunciou o governador do 
estado João Doria (PSDB) em entrevista coletiva no Palácio dos 
Bandeirantes nesta sexta-feira (11). 

O anúncio se deu após a progressão das duas últimas regiões que ainda 
estavam na fase laranja (a segunda mais restritiva de um total de cinco 
fases), Franca e Ribeirão Preto, progredirem para a fase amarela. 

A progressão de fase laranja para amarela só é feita quando há redução 
significativa e de número de óbitos e de internações em hospitais devido à 
Covid-19. 

Esta é a oitava semana consecutiva de declínio das internações no estado. 
O índice de internação em UTIs é de 52,5 % em São Paulo. 

Ao mesmo tempo que anunciou a progressão, Doria informou ainda que a 
partir desta sexta a reavaliação do Plano SP passa a ser mensal. No 
entanto, caso alguma região regrida, as cidades podem ser rebaixadas 
diretamente para a fase vermelha, estando, portanto, extinta a fase 
laranja. 

A próxima requalificação acontecerá no dia 9 de outubro. 

Neste semana, a cidade entrou pela primeira vez no estágio desacelerado 
de casos do novo coronavírus. Na prática isso quer dizer que a 
quantidade de novos casos confirmados tem caido ao longo do tempo de 
forma considerável, segundo o monitor de aceleração da Covid-
19 revisado da Folha. 
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Além disso, todo o estado de São Paulo passa para a fase amarela com a 
evolução de Franca e Ribeirão Preto 

O modelo de acompanhamento utilizado pela Folha se baseia na 
evolução de casos em cada local e tem como parâmetro um período de 30 
dias, com mais peso para o período mais recente. Com isso, é medida a 
aceleração da epidemia, ou seja, a forma como o número de novos casos 
cresce ou diminui. 

A metodologia que pode demorar mais para captar os movimentos da 
pandemia em relação a outros métodos, como a média móvel de sete dias, 
adotada por governos e veículos de comunicação. 

Por outro lado, a metodologia da Folha tende a trazer mais estabilidade 
nos resultados. 

 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Com queda nos números da covid-19, todo o Estado de SP chega à fase 
amarela da quarentena 
DATA: 11/09/2020 | VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO  |  PÁGINA:  
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,com-queda-nos-numeros-da-covid-19-todo-o-estado-de-
sao-paulo-entra-na-fase-amarela-da-quarentena,70003433809 
 

Com todas as regiões na fase amarela, Plano SP passa a ter atualização 
mensal 
DATA: 11/09/2020 | VEÍCULO: GOVERNO DE SP  |  PÁGINA:  
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/governo-do-estado-apresenta-informacoes-sobre-o-
combate-ao-coronavirus-7/ 
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DATA: 06/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tem-96-de-recuperados-da-covid-19-mostra-
secretaria-de-saude/ 

 

Paulínia tem 96% de recuperados da Covid-19, 
mostra Secretaria de Saúde 
Por Redação 

 

 

 
Paulínia possui, até 5 de setembro, 2.956 pessoas recuperadas da Covid-19, de acordo 
com dados da pasta de Saúde; de 30 de agosto a 5 de setembro o município registrou 
123 pessoas recuperadas, 101 novos casos e 3 mortes por Covid-19 

Paulínia possui, até este sábado (5), 2.956 pessoas recuperadas da Covid-19, doença 
causada pelo novo coronavírus. Os dados constam no boletim epidemiológico da Secretaria 
Municipal de Saúde. Esse número representa 96% dos infectados, desde o primeiro caso 

confirmado na cidade, em 19 de março. 

Técnicos do Departamento de Vigilância em Saúde explica que para falar de paciente 
recuperado só se ele tiver a confirmação da doença. A Divisão de Vigilância Epidemiológica 

não pode falar dos assintomáticos. Temos 2.956 pacientes comprovados [para o novo 
coronavírus]. Desses, 69 vieram à óbito. 

O Hospital Municipal de Paulínia tem 20 pacientes internados e a Rede Municipal de Saúde 

tem 1.124 clientes que estão aguardando o resultado de exame. Recuperados, hoje, nessa 
data, são 2.956: 96,4% das pessoas que tiveram diagnóstico comprovado. 

Os números de pessoas que se recuperaram da Covid-19 é importante para entendermos a 

evolução da doença, mas ainda não explica uma dúvida comum entre pesquisadores e 
especialistas: passar pela doença garante anticorpos, ou uma imunidade, contra o vírus no 
futuro?
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DATA: 11/09/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 14, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 11/09/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PROJETO DE LEI/ PODER LEGISLATIVO  
PÁGINA: 12 
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DATA: 11/09/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: EMPRESAS  
PÁGINA: 12 
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DATA: 10/09/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ESTÁGIO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/braskem-abre-processo-seletivo-para-programa-de-estagio-
com-mais-de-140-vagas-em-sp/ 
 
 

Braskem abre processo seletivo para Programa de 
Estágio com mais de 140 vagas em SP 
Por Redação 

10 de setembro de 2020 

 

 
Braskem abre inscrições para Programa de Estágio universitário e técnico (Foto: Divulgação 
Braskem) 

Inscrições começam em 9 de setembro e a seleção, 100% on-line, conta com 

game imersivo que vai analisar o perfil de cada candidato de acordo com a 

“tomada de decisão” 

Em constante evolução na temática Diversidade & Inclusão, a próxima edição do Programa 

de Estágio da Braskem traz novidades implementadas para garantir o aumento da 

diversidade racial, visando atrair, principalmente, o interesse de estudantes negros.  

Com etapas 100% on-line e “gamificado”, o Teste de Tomada de Decisão substitui o Teste 

de Raciocínio Lógico e o processo seletivo foca no alinhamento do perfil do candidato com a 

cultura da empresa. Nesta edição, o programa oferece mais de 140 vagas para o estado de 

São Paulo, considerando a atuação dos selecionados no Grande ABC, Campinas, Cubatão, 

Paulínia e São Paulo. As inscrições serão aceitas entre 9 de setembro e 7 de outubro e 

devem acontecer pelo site http://www.braskem.com.br/carreira. 
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Uma das etapas para a seleção é um jogo imersivo, no qual o estudante escolhe um avatar 

com várias combinações de características físicas, contemplando a diversidade humana. Ao 

navegar pela plataforma digital, desenvolvida em parceria com a Pushstart, passa por fases 

com elementos referentes ao negócio da Braskem, se apresentando e conhecendo melhor a 

empresa. 

A avaliação começa na segunda etapa, com a resolução de desafios propostos. O Teste de 

Tomada de Decisão é aplicado na fase “Braskem Makers”, uma dinâmica virtual e em grupo 

na qual a liderança vai acompanhar o desempenho de cada um dos candidatos. A última 

etapa é uma entrevista individual com os líderes de cada área que receberá o novo 

profissional. 

Já para o Estágio Técnico, o universitário será selecionado também por meio de um jogo, 

que conta com desafios seguindo uma lógica de circuito, e com base nas entrevistas 

individuais. 

“Entendemos que para esse novo direcionamento no processo seletivo é fundamental que 

os líderes também reflitam sobre seus vieses inconscientes e que tenham a habilidade de 

identificar os softs skills que são importantes para o dia a dia das nossas equipes. Por isso, 

intensificamos a capacitação em diversidade e inclusão de todos os funcionários 

responsáveis pela seleção, para que tenham um olhar ainda mais cuidadoso. Nosso 

principal objetivo é que esta experiência seja enriquecedora para todos, e que os 

candidatos tenham a chance de conhecer mais a Braskem e que tomem a decisão de 

integrar o nosso time de forma consciente e responsável”, diz Fernanda Tognolli, integrante 

da área de Pessoas e Organização da Braskem. 

Mais diversidade e inclusão 

A Braskem também flexibilizou alguns critérios de seleção como o idioma inglês, que 

deixou de ser obrigatório em 40% das vagas. A seleção de currículos continua sendo às 

cegas, sem acesso a informações como idade e faculdade e a companhia manteve 

parcerias com a Cia de Talentos, a consultoria Mais Diversidade e com coletivos negros de 

universidades para realizar inciativas direcionadas à atração, desenvolvimento e inclusão 

de grupos historicamente minorizados pela sociedade. 

“A Braskem tem um compromisso de desenvolver ações estruturadas a fim de proporcionar 

um ambiente de trabalho inclusivo e diverso. O Programa de Estágio é a principal porta de 

entrada para a empresa e buscamos, todos os anos, revisar etapas, inovar e aprender com 

os desafios para cumprir a nossa missão de aumentar a representatividade de vários 

grupos, principalmente a de negros”, afirma Debora Gepp, responsável pelo Programa de 

Diversidade & Inclusão da Braskem. 
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Proposta de Valor 

As mudanças na iniciativa estão em linha com a Proposta de Valor da Braskem construída 

em conjunto com os funcionários, representada pela sigla BeUX (Be = seja, U = Você e X 

experiência), ou seja, potencialize o que você tem de melhor por meio das experiências 

vividas. “Na Braskem, acreditamos que as particularidades de cada indivíduo enriquecem o 

dia a dia, garantindo um ambiente mais criativo e com repertórios diferentes que 

contribuem para o aprendizado de todos”, finaliza Debora 

Saiba como as vagas estão divididas: 

Programa de Estágio Universitário 

Estão abertas 129 vagas para estudantes universitários cursando a partir do terceiro 

semestre da universidade, em cursos variados como Administração; Ciências Contábeis; 

Ciências Econômicas; Comércio Exterior; Comunicação Social (Jornalismo e Relações 

Públicas); Engenharias; Cursos de TI Logística; Biologia; Psicologia; Química; Relações 

Internacionais; entre outros. 

As oportunidades estão localizadas no Grande ABC, Campinas e São Paulo. 

Duração do programa: até dois anos. 

Programa de Estágio Técnico 

São 13 vagas para estudantes que estejam cursando a partir do segundo semestre do 

curso técnico. As oportunidades estão localizadas nas operações industriais do ABC, 

Cubatão e Paulínia (SP). 

Para se inscrever é necessário cursar Automação; Automação Industrial; Edificações 

Elétricas; Eletroeletrônica; Eletromecânica; Eletrônica, Eletrotécnica; Instrumentação; 

Manutenção; Manutenção Mecânica; Mecânica; Mecatrônica; Metalurgia; Plásticos; 

Química; Química Industrial; Robótica ou Segurança do Trabalho e Soldagem. 

Duração do programa: um ano. 
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DATA: 11/09/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CULTURA/ OPORTUNIDADE  
PÁGINA: 7 



   RESUMO DA SEMANA  |  39 

 

  

DATA: 11/09/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÃO/ CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER  
PÁGINA: 5  
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DATA: 05/09/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: 4 
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DATA: 08/09/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: SEGURANÇA PÚBLICA 
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/furtos-e-roubos-caem-pela-metade-em-agosto-de-2020/ 
 
 

Furtos e roubos caem pela metade em agosto de 
2020 
8 de setembro de 2020 

 

 
 

Dados da Secretaria de Segurança mostram que esses crimes caíram cerca de 50% no 

comparativo com agosto de 2019; nenhuma região de Paulínia teve aumento na 

criminalidade 

A Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura de Paulínia divulgou que furtos e roubos 

caíram pela metade em comparação com o mesmo período do ano passado. Cerca de 49 

furtos foram registados em agosto. Já no mesmo período do ano passado o número chegou 

a 96. 

 

Em relação aos roubos, em 2019 foram registrados 26, enquanto em 2020, 13 ocorrências 

foram registradas com queda de 50% dos casos. 

Os casos de acidentes com vítimas e sem vítima também tiveram redução de 34,2% e 

33,6, respectivamente. 
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Segundo o secretário de Segurança Pública, Maick Lucizano, o trabalho de inteligência 

realizado entre Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, vem contribuindo para queda 

da violência na cidade. “Toda semana nos reunimos para analisarmos os índices e 

definirmos onde iremos atuar. O vice-prefeito Sargento Camargo está sempre presente 

contribuindo com sua experiência”, comentou. 

 

Dados de janeiro a julho 

 

Os dados da segurança pública também apontam que várias áreas da cidade sofreram 

redução de violência. 

 

Bairros como Vila Bressani, Presidente Médici e região Central registraram 79% menos 

ocorrências com relação a 2020. 

 

Residencial Pazetti, Saltinho, Harmonia e São Bento que são mais afastados também 

tiveram queda nos dados. Em 2019, foram 11 ocorrências. Nestes seis primeiros meses 5 

casos foram registrados. 

 

No São José 1 e São José 2 de 17 boletins registrados no ano passado, neste ano foram 7 

ocorrências. 

 

Ainda segundo a SSP, nenhuma região da cidade neste ano teve aumento na criminalidade. 

Para o comandante da Guarda Municipal, Alexandre Mendes, a corporação segue a 

disposição da comunidade 24 horas pelos telefones 153 ou 3874 3646. “Estamos prontos 

para servir e proteger”, afirmou. 

Vice-prefeito Sargento Camargo, comandante da GM Mendes, secretário de Segurança 

Público Maick Lucizano, ouvidor coronel Alexandre, capitão da PM Santin, GM Diogo, 

delegado titular doutor Luiz Paulo, inspetor de área Vagner e inspetor de área, Harley, em 

reunião semanal para definição das estratégias de combate ao crime e análise dos dados. 
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DATA: 11/09/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: DECISÃO JUDICIAL/ EMPRESAS/ MEIO AMBIENTE  
PÁGINA: 12 

 
 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Justiça impede farmacêuticas de usarem área contaminada por risco a 
trabalhador 
DATA: 08/09/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1543187,Justica+impede+farma
ceuticas+de+usarem+area+contaminada+por+risco+a+trabalhador.aspx 


