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DATA: 28/05/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: FLEXIBIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL  
PÁGINA: 28, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Doria permite reabertura de shoppings e lojas na cidade de SP em junho 
DATA: 27/05/2020 | VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO  |  PÁGINA:  
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,doria-anuncia-retomada-consciente-a-partir-de-1-de-junho-
quarentena-e-prorrogada-ate-dia-15,70003316259 
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DATA: 26/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/26/paulinia-afrouxa-quarentena-e-abandona-
estado-de-calamidade-publica/ 
 
 

 

[Pandemia] 
Paulínia afrouxa quarentena e abandona 
estado de calamidade pública 
Prefeitura autoriza funcionamento de barbearias, cabeleireiros, pesqueiros, 
clínicas, podologia, massoterapia, loja de aviamentos e tecidos 

25 mai 2020 – 22h42 

 
Pesqueiros fechados por força-tarefa em abril agora podem voltar a funcionar (Foto: Divulgação) 

O prefeito Du Cazellato (PL) publicou nesta terça-feira (26) decreto municipal que afrouxa a 
quarentena em Paulínia e abandona o estado de calamidade pública por causa da pandemia do novo 
coronavírus. A medida autoriza a partir desta quarta-feira (27) a abertura de comércios e serviços, 
como barbearias, cabeleireiros, pesqueiros, lojas de aviamentos e tecidos, contrariando o decreto 
estadual que está em vigor até o próximo domingo, dia 31. As igrejas ficaram fora da flexibilização 
do isolamento social. 

De acordo com a Prefeitura, a decisão de afrouxar a quarentena em Paulínia – às vésperas do 
governo estadual anunciar como se dará a partir do dia 1º de junho a abertura gradual de comércios e 
serviços no estado, por critérios regionais –, foi tomada pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento 
ao Coronavírus, visando antecipar a reabertura gradativa do comércio local. “Outras atividades 
deverão ser liberadas em outras etapas”, avisou. 
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Pelo decreto municipal de Du Cazellato, poderão abrir as portas em Paulínia a partir desta quarta-
feira, seguindo as medidas preventivas de higiene, as atividades nas áreas de: 

– Saúde 

 Hospitais; clínicas médicas, odontológicas, de fisioterapia, de psicologia, de vacinação e 
veterinárias; farmácias; óticas; laboratórios de análises clínicas; lavanderias e serviços de 
limpeza e hotéis. 

– Alimentação 

 Supermercados e congêneres (mercearias, açougues, peixarias, pesqueiros); estabelecimentos 
de alimentação de animais, bem como os serviços de entrega (delivery) e “drive thru” de 
bares, restaurantes, padarias e lojas de conveniência (o consumo no local continua proibido). 

– Abastecimento 

 Transportadoras; serviços de entrega de mercadorias; postos de combustíveis e derivados; 
distribuidora de água e gás; oficinas de veículos automotores; lojas de material de construção; 
empresas de locação de veículos e concessionárias de venda e revenda de veículos 
automotores. 

– Segurança 

 Serviços de segurança pública e privada. 

– Serviços 

 Oficinas de conserto de eletrodomésticos e eletrônicos; oficinas de costura, loja de 
aviamentos e tecidos; escritórios de contabilidade, advocacia, administração e consultoria; 
serviços de barbearia, cabelereiros e similares; serviços de massoterapia e podologia; serviços 
de jardinagem; serviços de inspeção veicular; serviços de despachante; serviços de lava-jato e 
limpeza veicular; borracharia; serviços de guinchos; correspondentes bancários. 

– Comunicação social 

 Meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens, serviços de call center. 

Conforme o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, todas as medidas, serão 
constantemente analisadas, com a possibilidade de regressão em caso de dados adversos. Paulínia 
tinha, até as 9h30 desta terça-feira, 91 casos confirmados da Covid-19, uma morte confirmada pela 
doença e outra em investigação. Há um mês, eram 15 moradores contaminados. Em 30 dias o 
aumento da disseminação da doença na cidade foi de seis vezes. 

“Investimos em equipamentos, na ampliação de leitos no Hospital Municipal (Vereador Antônio 
Orlando Navarro), realizamos diversas ações de conscientização, higienizamos prédios públicos, 
ruas e avenidas e temos agora um quadro que permite a reabertura de alguns setores”, avaliou Du 
Cazellato. “A população precisa continuar a fazer sua parte, saindo para o essencial, usando máscaras 
e tomando as devidas preocupações.” 
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Apesar dos avanços citados pelo prefeito na área da Saúde, a Prefeitura de Paulínia não conseguiu 
viabilizar a implantação de hospital de campanha nem do posto avançado Covid-19 na região do 
bairro João Aranha/São José, como anunciou o secretário municipal de Saúde, Fábio Luiz Alves, em 
reunião com vereadores. 

Calamidade 

Pelo decreto, a Prefeitura de Paulínia também abandona o estado de calamidade pública e passa a 
ficar em estado de emergência, mantendo no ar o Portal da Transparência com dados relacionados as 
despesas para enfrentamento ao coronavírus e a comissão para análise dos contratos. 

O Decreto Municipal 7814 de 26 de maio foi publicado na edição extra 1.497 do Semanário 
Municipal do Município, desta terça-feira. Conheça o decreto municipal. 
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DATA: 27/05/2020  
VEÍCULO: G1/EPTV 
ASSUNTO: FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL  
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/05/27/coronavirus-prefeitura-de-
paulinia-publica-decreto-que-libera-reabertura-de-parte-do-comercio.ghtml 
 

Coronavírus: Prefeitura de Paulínia publica 
decreto que libera reabertura de parte do comércio 
 
Salões de beleza, barbearias, lava-rápidos, escritórios de advogacia e contabilidade 
podem funcionar a partir desta quarta-feira (27). 
 

Por G1 Campinas e Região 

27/05/2020 12h23  Atualizado há 18 horas 

 

Paulínia publica decreto e libera a volta de serviços não essenciais 

 
A Prefeitura de Paulínia (SP) flexibilizou a quarentena no município a partir desta 
quarta-feira (27) com a permissão de reabertura de alguns serviços. O novo decreto 
permite, por exemplo, que voltem a funcionar escritórios de contabilidade, advocacia, 
administração, além de barbearia, cabeleireiros. Veja a lista completa abaixo. 
 
Paulínia tem 91 casos do novo coronavírus, com uma morte confirmada até esta 
quarta-feira (27). A vítima, um homem de 73 anos, tinha comorbidades e morreu em 22 
de abril. 
 
Critérios 
O novo decreto de Paulínia encerra o estado de calamidade no município, que agora 
retorna para a situação de emergência. 
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Para que os comércios liberadores retornem, os proprietários devem instaurar medidas 
de segurança sanitária que evitam aglomeração, além de disponibilizar itens de 
higienização e de desinfecção (álcool em gel, pias ou lavatórios). A obrigatoriedade do 
uso de máscara também permanece. 
 
Além disso, é preciso estabelecer medidas de distanciamento de, no mínimo, um metro 
e meio entre os clientes e usuários; atendimento individualizado mediante 
agendamento e hora marcada; disponibilização de equipamentos de proteção individual 
aos trabalhadores. 
 
Os decretos de flexibilização dos municípios precisam ter acordo com as regras 
estaduais. O governo estadual anuncia nesta quarta-feira se permite o relaxamento da 
quarentena para algumas regiões. 
 
Serviços que liberados pelo decreto 
 

Alimentação: supermercados e congêneres (mercearias, açougues, peixarias, pesqueiros); 
estabelecimentos de alimentação de animais, bem como os serviços de entrega (delivery) e 
“drive thru” de bares, restaurantes, padarias e lojas de conveniência; 
Abastecimento: transportadoras; serviços de entrega de mercadorias; postos de combustíveis 
e derivados; distribuidora de água e gás; oficinas de veículos automotores; lojas de material 
de construção; empresas de locação de veículos e concessionárias de venda e revenda de 
veículos automotores; 
Segurança: serviços de segurança pública e privada; 
Serviços: oficinas de conserto de eletrodomésticos e eletrônicos; oficinas de costura, loja de 
aviamentos e tecidos; escritórios de contabilidade, advocacia, administração e consultoria; 
serviços de barbearia, cabeleireiros e similares; serviços de massoterapia e podologia; 
serviços de jardinagem; serviços de inspeção veicular; serviços de despachante; serviços de 
lava-jato e limpeza veicular; borracharia; serviços de guinchos; correspondentes bancários; 
Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por 
empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, serviços de call center; 
 
Retomada de outros serviços 
O decreto define também que outras medidas de flexibilização das atividades 
comerciais e a divulgação do cronograma das fases de abertura para as demais 
atividades ficam condicionadas "à avaliação criteriosa de dados técnicos e 
epidemiológicos de saúde quanto à evolução da pandemia". 
Essa avaliação vai ser feita pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus 
e terá como critério que a cidade atinja índice de isolamento social mínimo de 55%. 
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DATA: 28/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL 
PÁGINA: A4 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Cazellato (PL) edita Decreto que flexibiliza restrições ao comércio e serviços 
 

DATA: 26/05/2020 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  |  PÁGINA:  
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2542 
 

Novo Decreto permite reabertura gradativa e responsável do comércio 
paulinenses 
 

DATA: 27/05/2020 | VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  |  PÁGINA:  
https://tribunapaulinia.com.br/novo-decreto-permite-reabertura-gradativa-e-responsavel-do-comercio-
paulinense/ 
 

Paulínia decreta reabertura de parte do comércio 
 

DATA: 27/05/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1520413,Paulinia+decreta+reabertur
a+de+parte+do+comercio.aspx 
 

Veja os serviços que já podem funcionar em Paulínia 
 

DATA: 28/05/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/veja-os-servicos-que-ja-podem-funcionar-em-paulinia/ 
 

Paulínia lança cartilha sobre como reabrir comércio com segurança 
 

DATA: 28/05/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-lanca-cartilha-sobre-como-reabrir-comercio-com-seguranca/ 
 

Prefeitura distribui cartilha com orientação de higiene contra o coronavírus 
 

DATA: 29/05/2020 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/2020/05/29/Prefeitura-distribui-cartilha-com-
orienta%C3%A7%C3%A3o-de-higiene-contra-o-coronav%C3%ADrus 
 

Paulínia distribui cartilha grátis com orientação de higiene contra o vírus 
 

DATA: 29/05/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=25211 
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DATA: 29/05/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: FLEXIBILIZAÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL 
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 29/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 29/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 16, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 23/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ PRESTAÇÃO DE CONTAS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2539 
 

 
 

Comissão vai avaliar contratos emergenciais na pandemia 
em Paulínia 
 
Da Redação 
23/05/2020 16:05:58 
 
 
 

 
 
 

Prefeitura decretou calamidade pública dia 1º de abril 

Gastos por dispensa de licitação com o novo coronavírus são publicados no site da PMP, que 

tem até quarta-feira (28) para enviar relatórios ao TCE-SP 
 
 

As contratações emergenciais realizadas pela Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP), a 
partir do estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus, serão 
fiscalizadas por uma comissão técnica criada pelo Decreto Municipal 7813/2020, baixado, 
quinta-feira (21), pelo prefeito Du Cazellato.  
 
Formada por oito servidores públicos de carreira, a comissão vai avaliar e acompanhar a 
execução dos contratos para fins de enfrentamento à doença no município. “É mais uma medida 
para ampliar a transparência dos atos do Poder Executivo Municipal durante a 
pandemia”, comentou o atual governo da cidade. 
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No último dia 7, a PMP abriu uma página em seu site exclusiva para divulgação de gastos por 
dispensa de licitação com a pandemia (CLIQUE AQUI e acesse), autorizados pela Lei Federal 
13.979, de fevereiro deste ano, que exige transparência (publicidade das despesas com o novo 
coronavírus) da União, Estados e Municípios.  
 
Paulínia e outras dez cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) têm até quarta-feira 
(28) para enviar ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) relatórios completos de gastos 
executados com a Covid-19. O Correio apurou que, desde o início da pandemia, o Ministério 
Público (MP) de Paulínia também vem acompanhando as despesas emergenciais da PMP 
relacionadas ao novo coronavírus. 
 
Foto: Arquivo 
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DATA: 28/05/2020  
VEÍCULO: VEJA  
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ AUXÍLIO A MUNICÍPIOS/ SERVIDOR 
LINK: https://veja.abril.com.br/economia/com-veto-a-reajuste-de-servidor-bolsonaro-sanciona-
ajuda-aos-estados/ 
 
 

Com veto a reajuste de servidor, Bolsonaro 
sanciona ajuda aos estados 

Lei prevê o pagamento de R$ 60 bi em parcelas como auxílio emergencial aos entes 
federativos; na véspera, presidente autorizou reajuste a policiais do DF 

Por Larissa Quintino - Atualizado em 28 maio 2020, 13h00 - Publicado em 28 maio 2020, 08h42 

 

 

Lei foi aprovada no dia 6 pelo Congresso e publicada apenas nesta quinta-feira, 28, no Diário Oficial da União Adriano 
Machado/Reuters 

 

Três semanas depois da aprovação pelo Congresso e uma após a reunião com governadores e 

presidentes de Câmara e Senado para tratar da sanção da lei, o presidente Jair Bolsonaro enfim 

sancionou a ajuda emergencial aos estados e municípios para combate ao coronavírus. O texto, que 

libera 60 bilhões de reais para os entes federativos, foi publicado na edição desta quinta-feira, 28, 

no Diário Oficial da União. 

Bolsonaro vetou o trecho da lei que tratava dos salários de servidores. Com o veto, os servidores 

públicos ficarão sem reajuste salarial até o fim de 2021. Na véspera, no entanto, editou uma medida 

provisória que permite aumento a policiais militares e bombeiros do Distrito Federal, que com isso 

tiveram a benesse autorizada antes de vigorar o texto suspendendo aumento a todos os servidores.  
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O congelamento de aumentos até 2021 é defendido tanto pelo presidente quanto pelo ministro da 

Economia, Paulo Guedes, como a “cota de sacrifício” dos servidores. 

O auxílio aos entes federativos será feito de forma direta, em quatro parcelas, e divididos da seguinte 

maneira: 50 bilhões de reais em compensação pela queda de arrecadação (sendo 30 bilhões de reais 

para estados e DF e 20 bilhões reais para municípios). Os outros 10 bilhões de reais se destinam para 

ações de saúde e assistência social (7 bilhões de reais para estados e DF e 3 bilhões de reais para 

municípios). A lei ainda suspende as dívidas de estados e municípios com a União, inclusive os 

débitos previdenciários parcelados pelas prefeituras que venceriam este ano. 

Bolsonaro também vetou a permissão a estados e municípios suspenderem o pagamento das dívidas 

com bancos e organismos internacionais. Os vetos presidenciais precisam ser analisados pelo 

Congresso. Se deputados e senadores decidirem derrubar a decisão, o trecho da lei é restabelecido. 

Não há prazo para a análise. 

O veto que proíbe reajuste a servidores públicos foi defendido por Bolsonaro em reunião com os 

governadores na última semana, ocasião em que o presidente pediu ajuda aos governadores, para 

intercederem junto às bancadas, sobre a importância da manutenção do veto. “A cota de sacrifício 

dos servidores é não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Foi conversado o que o 

servidor poderia colaborar nesse momento difícil. Tiveram proposta de redução de 25%. Em comum 

acordo com os poderes, concluímos que congelando o salário esse peso seria menor”, disse 

Bolsonaro na ocasião. 
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DATA: 28/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ AUXÍLIO A MUNICÍPIOS/ SERVIDOR 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/29/paulinia-vai-receber-r-122-milhoes-de-
ajuda-financeira-do-governo-federal/ 
 
 

[Socorro] 
Paulínia vai receber R$ 12,2 milhões de ajuda 
financeira do governo federal 
 

Recursos virão em quatro parcelas e deverão ser aplicados em ações de 
enfrentamento à Covid-19 e a mitigação de seus efeitos financeiros 

29 mai  2020 – 0h32 

 
Lei da ajuda financeira a estados, municípios e Distrito Federal foi sancionada com vetos (Foto: Agência Brasil) 

Paulínia deverá receber ajuda financeira de R$ 12,2 milhões, em quatro parcelas do governo 
federal, para o combate aos efeitos das crises sanitárias e econômicas decorrentes da pandemia da 
Covid-19, doença respiratória provocada pelo o novo coronavírus. A lei que trata do socorro a 
estados, municípios e o Distrito Federal foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro e 
publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (28). 

Ao todo, a lei garante auxílio financeiro de até R$ 125 bilhões aos entes da federação, em forma de 
envio direto de recursos, suspensão do pagamento de dívidas e renegociação com bancos e 
organismos internacionais. Em contrapartida, exige que governadores e prefeitos deixem os 
servidores públicos sem reajustes salariais até o final de 2021. 

De acordo com o texto, a União entregará, na forma de auxílio financeiro, aos estados, ao Distrito 
Federal e aos municípios, em quatro parcelas mensais e iguais, R$ 60 bilhões para serem aplicados 
em ações de enfrentamento à Covid-19 e a mitigação de seus efeitos financeiros. 
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Desse valor, R$ 10 bilhões são exclusivamente para ações de saúde e assistência social. O projeto 
ainda suspende as dívidas de estados e municípios com a União, inclusive os débitos previdenciários 
parcelados pelas prefeituras que venceriam este ano. Esse ponto pode gerar um impacto de R$ 65 
bilhões à União. 

Na utilização dos recursos – a Paulínia caberá exatos R$ 12.239.183,78 –, prefeitos e governadores 
darão preferência às microempresas e às empresas de pequeno porte em todas as aquisições de 
produtos e serviços, seja por contratação direta ou por exigência dos contratantes para 
subcontratação. 

Para a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), a ajuda financeira será pouca em razão do tamanho da 
previsão da perda de receitas das Prefeituras neste ano. Ela destaca que municípios com pelo menos 
100 mil habitantes, caso de Paulínia, com 109 mil moradores, devem juntos deixar de arrecadar R$ 
23 bilhões durante este ano. Entretanto, o socorro do governo federal trará alívio de R$ 13 bilhões. 
Sem o auxílio, esse rombo poderia ser de R$ 36 bilhões. 

Salários 

Bolsonaro vetou um trecho da lei que tratava dos salários de servidores públicos. Com isso, esses 
trabalhadores ficarão sem reajuste salarial até o fim de 2021. Durante a tramitação no Congresso, 
parlamentares excluíram algumas categorias desse congelamento, como trabalhadores da educação, 
saúde e segurança pública, servidores de carreiras periciais, profissionais de limpeza urbana e de 
serviços funerários. 

Ao vetar o trecho, Bolsonaro justificou que essas exceções violam o interesse público ao diminuir 
a economia estimada com a suspensão dos reajustes. “A título de exemplo, a manutenção do referido 
dispositivo retiraria quase dois terços do impacto esperado para a restrição de crescimento da despesa 
com pessoal”, diz a mensagem do presidente encaminhada do Congresso. Depois da sanção, os 
parlamentares têm 30 dias para apreciar os vetos presidenciais. 

Gastos 

O controle de gastos é a contrapartida de governadores e prefeitos para receberem o auxílio do 
governo federal. Além da suspensão dos reajustes, até o final de 2021 eles também não poderão 
realizar concursos públicos, exceto para reposição, ou criar despesa obrigatória de caráter 
continuado. 

Também estão suspensos os prazos de validade dos concursos públicos federais homologados até 
20 de março deste ano. A suspensão será mantida até o fim do estado de calamidade pública em 
vigor no País. Um dos trechos da lei previa que essa suspensão se estenderia a concursos estaduais, 
distritais e municipais. Bolsonaro, entretanto, vetou esse dispositivo, justificando que isso criaria 
obrigação aos entes federados, o que viola o pacto federativo e a autonomia desses entes. 
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VEÍCULO: G1 
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Em meio à pandemia, região de Campinas fecha 31 
mil vagas de trabalho entre março e abril 
 

Dados incluem 31 municípios da área de cobertura do G1. Economista diz que reflexo 
do novo coronavírus na economia é 'assustador', mas sinaliza que cenário pode ficar 
mais dramático. 
 

Por Fernando Pacífico, G1 Campinas e Região 

27/05/2020 19h51   
00:00/05:41 

A região de Campinas (SP) fechou 31 mil vagas de trabalho com carteira assinada entre os 
meses de março e abril, segundo o Ministério da Economia. Os dados foram divulgados 
nesta quarta-feira (27) e mostram reflexos da pandemia do novo coronavírus nos 31 
municípios da área de cobertura do G1. 
 
 Para a economista do Observatório PUC-Campinas Eliane Navarro Rosandiski, o 
resultado é "assustador", mas ela sinaliza que o cenário pode ficar ainda mais dramático 
- veja abaixo análise. 
 
O relatório mostra que o saldo negativo em março foi de 9 mil, enquanto que em abril o 
total foi de 22 mil. No primeiro bimestre foram contabilizadas aberturas de 8,8 mil 
oportunidades, o que fez o saldo de 2020, até o primeiro quadrimestre, ser de 22,2 mil 
postos de trabalho forma eliminados. 
 
No caso de municípios, o sistema do governo federal não indica a distribuição das vagas 
abertas ou fechadas por segmento de atuação. Por outro lado, é possível verificar o saldo 
mensal de cada um. 
Maior impacto 
 
Cidade mais populosa da região, Campinas (SP) teve redução de 13,1 mil vagas ao longo 
dos dois meses considerados, o equivalente a 42,2% dos cortes registrados pelo governo 
federal na região. No primeiro bimestre foram abertas 2,7 mil vagas e, com isso, o saldo 
negativo do ano é de 10,3 mil. 
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Saldo de empregos na região de Campinas em 2020 
 

Cidade Janeiro FevereiroMarçoAbril Total 

Águas de Lindoia -19 35 -68 -225 -277 

Americana 136 613 -427 -1.917 -1.595 

Amparo 6 547 -103 -266 184 

Artur Nogueira 8 55 -70 6 -1 

Campinas 1.073 1.663 -4.002 -9.107 -10.373

Espírito Santo do Pinhal 380 282 250 -303 609 

Estiva Gerbi -39 41 -20 -21 -39 

Holambra 22 178 -602 80 -322 

Hortolândia 248 240 -257 -983 -752 

Indaiatuba 441 371 -239 -1.731 -1.158 

Itapira 6 65 -105 -260 -294 

Jaguariúna 189 -47 -187 -485 -530 

Lindoia 5 3 -11 -27 -30 

Louveira 68 213 164 -259 186 

Mogi Guaçu -228 -631 -1.132 -671 -2.662 

Mogi Mirim 93 30 -11 -634 -522 

Monte Alegre do Sul 41 29 -16 -38 16 

Monte Mor 69 144 -189 -144 -120 

Morungaba 27 17 82 -117 9 

Paulínia -63 794 -580 -1.038 -887 

Pedra Bela 1 21 5 0 27 

Pedreira 161 87 48 -681 -385 

Pinhalzinho 6 67 -25 -70 -22 

Santo Antônio de Posse 37 60 -46 -96 -45 

Santo Antônio do Jardim-7 6 -7 -28 -36 

Serra Negra -13 72 -67 -269 -277 

Socorro -1 125 -208 -222 -306 

Sumaré 123 548 -785 -969 -1.083 

Tuiuti 4 12 11 -5 22 

Valinhos -9 83 -235 -985 -1.146 

Vinhedo 132 240 -198 -568 -394 

Total 2.897 5.693 -9.030 -22.030-22.203

Fonte: Ministério da Economia 
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Reflexos na região 
Entre as 31 cidades, somente sete ainda apresentam saldo positivo de empregos em 2020 
até o primeiro quadrimestre: Amparo (SP), Espírito Santo do Pinhal (SP), Louveira (SP), 
Monte Alegre do Sul (SP), Morungaba (SP), Pedra Bela (SP) e Tuiuti (SP). 
Depois de Campinas, os saldos mais negativos na área de cobertura do G1 foram os 
verificados nos municípios de Mogi Guaçu (SP), Americana (SP), Indaiatuba (SP), Valinhos 
(SP) e Sumaré. 
 
O Ministério da Economia indicou 1,1 milhão de vagas de trabalho formais fechadas em todo 
país. A pandemia foi decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no dia 11 de 
março, enquanto que a primeira morte provocada pelo vírus no Brasil foi registrada em 17 
de março. 
 
Na região de Campinas, os casos confirmados de Covid-19 ultrapassam a faixa de 2,6 mil em 30 
municípios - a exceção é Monte Alegre do Sul. Além disso, ocorreram 140 mortes em 19 
cidades. 
 
Análise e perspectivas 
A economista do Observatório PUC-Campinas Eliane Navarro Rosandiski, ao avaliar os 
resultados de dois meses da pandemia na região, explica que o resultado é "assustador", 
sobretudo ao ponderar que em alguns municípios o número de vagas fechadas multiplicou 
em abril, no comparativo com março. 
 
"Duplica, triplica, isso chama muito a atenção. Maio ainda está sendo muito dramático e 
provavelmente na sequência a situação deve se agravar", explica. 

 
Eliane Navarro Rosandiski, economista do Observatório PUC-Campinas — Foto: Fernando Evans/G1 

 
Para ela, os indicadores revelam que as cidades mais impactadas são as que têm 
economias diversificadas, mas que se destacam pelos setores de serviços, comércios e 
presença de pequenas e médias empresas. Por isso, consequentemente, as cidades mais 
populosas são onde ficam concentrados os saldos mais negativos, ante os municípios com 
menor quantidade de habitantes. 
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"Seria preciso avaliar a dinâmica de cada cidade, mas o emprego está sendo fortemente 
ajustado nestes segmentos. Por enquanto, é preciso considerar que ainda estamos no 
período em que há uma Medida Provisória [MP] para proteção do emprego [mediante 
possibilidade de corte de até 70% no valor mensal dos salários]", avalia ao indicar que 
empresas de grande porte ou indústrias conseguem manter por mais tempo um funcionário 
em "espera", por meio de ações como suspensão de contrato. 
 
"Mas há também os reflexos de uma crise externa em segmentos como têxtil e automotivo, que 
são importantes na região de Campinas", pondera Eliane. 

Para ela, a MP ainda "segura" o aumento do desemprego, mas é preciso desenvolvimento 
de uma estratégia de recuperação mais contundente do poder público. A economista 
destaca que o país também passa pelo período de um deflação, com exceção de alguns 
segmentos como alimentos, uma vez que a redução do poder de compra pela medida 
impede aplicações de recursos na economia. 
 
"Agora se fala na flexibilização, mas as pessoas ainda têm medo de sair de casa e um 
trabalhador sem renda não coloca demanda na economia. A MP deve ser reeditada, 
prorrogada, mas não estão ocorrendo ações concretas para proteções das empresas [...] O 
mais difícil será quando sair da quarentena e ver que que pequenas empresas podem não 
estar onde estavam por falta de proteção." 
 
Programa de Manutenção do Emprego 
Para tentar evitar uma perda maior de empregos, o governo federal baixou, no começo de 
abril, uma MP que autorizou a redução da jornada de trabalho com corte de salário de até 
70% num período de até três meses. Ela tem força de lei e já recebeu o aval do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 
dias para se tornar uma lei em definitivo. 
 
O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda prevê que o trabalhador 
continue empregado durante o tempo de vigência dos acordos e pelo mesmo tempo depois 
que ele acabar. Os números do Ministério da Economia mostram que mais de 8,1 milhões 
de trabalhadores aderiram. 
 
Quando lançou o programa no dia 1º de abril, o governo estimou atender quase 24,5 
milhões de trabalhadores formais. Ou seja, três vezes mais do que o número de acordos 
fechados até o momento. 
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Isolamento cai mesmo com feriado 
 
Apesar da antecipação do feriado estadual para segunda-feira, o isolamento social na Região 
Metropolitana de Campinas caiu 4,3 pontos percentuais 

Publicado 27/05/2020 - 08h01 - Atualizado 27/05/2020 - 08h01 

Por Maria Teresa Costa 
 
 
 

 
 
Wagner Souza/AAN 
Movimentação em frente ao Mercado Municipal no feriado da última segunda-feira: índices de isolamento 
ficaram abaixo das expectativas 

 

Apesar da antecipação do feriado estadual para segunda-feira, o isolamento social na Região 
Metropolitana de Campinas caiu 4,3 pontos percentuais em relação a domingo, nas dez cidades 
pesquisadas pelo Sistema de Monitoramento Inteligente do governo do Estado. Na média, a região 
registrou na segunda-feira taxa de 47,7% ante 52% no domingo. Campinas caiu de 54% para 48%. A 
média no Estado foi de 51%. Ontem, a Prefeitura de Campinas anunciou o recorde de mortes em 24 
horas: foram oito óbitos e agora são 62 no total. 
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Apenas três cidades registraram taxas acima de 50% nessa segunda-feira: Indaiatuba com 53%, 
Valinhos, com 50% e Vinhedo, com 51%. Os três municípios tinham registrado, no domingo, 55% de 
isolamento. 

A menor taxa ocorreu em Americana, de 44%, após registrar 50% no domingo, seguida Santa Bárbara 
d´Oeste com 45%, de Hortolândia e Sumaré, com 46%, e Itatiba e Paulínia com 47%. 

O isolamento social é medida necessária para conter a disseminação do novo coronavírus. O ideal, 
segundo autoridades da saúde, é que essa taxa seja de 70% para a efetividade da contenção da pandemia 
da Covid-19. O governo do Estado utilizará a taxa de isolamento como um dos critérios para definir a 
flexibilização da quarenta e o governador João Doria já avisou que cidades com taxas inferiores a 55% 
dificilmente poderão retomar as atividades. 

A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento 
e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões 
a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, 
inclusive com apoio das prefeituras. 

 

Mortes 

A cidade de Campinas bateu ontem o recorde de oito mortes por Covid-19. Esse é o maior número de 
óbitos relatado pelos boletins diários feitos pela Secretaria de Saúde, desde quando foi registrado o 
primeiro caso de contaminação na cidade, no dia 13 de março. O número mais alto até então era do 
boletim do dia 22 de maio, quando foram confirmadas sete mortes. Com os oito novos casos de ontem, 
a cidade registra 62 vítimas fatais. 

Além das mortes anunciadas ontem, há ainda, outros 15 óbitos sob investigação. O prefeito Jonas 
Donizette (PSB) decretou luto oficial de três dias em homenagem às vítimas da Covid-19. De acordo 
com o novo boletim, Campinas tem 1.259 casos confirmados — são 66 a mais em relação ao último 
boletim. Há, ainda, 315 casos em investigação — 48 a menos ante o último levantamento. 

Do total de casos confirmados, há 113 pacientes internados com Covid-19 — no boletim anterior eram 
85. Estão em isolamento domiciliar 138 pessoas e um total de 946 pacientes foram considerados 
recuperados da doença — 70 a mais em comparação com o boletim anterior. 

O secretário de Saúde, Cármino de Souza, disse que as oito mortes não ocorreram nas últimas 24h. 
Segundo ele, foram registradas "ao longo dos últimos dias" e levanta um dado importante em relação 
à faixa etária. Dois oito mortos, sete tinham acima de 80 anos e um tinha mais de 70. "Mais uma vez, 
chamamos a atenção para com os nosso idosos. O maior número de contaminados é de pessoas mais 
jovens, mas a grande maioria das vítimas fatais está entre os idosos", alerta ele. "Muito provavelmente, 
essas pessoas foram contaminadas em casa. O vírus não chegou sozinho lá. Foi levado por alguém, daí 
a importância do isolamento", disse o secretário. 

Entre os oito mortos há cinco mulheres e três homens. As mulheres tinham entre 85 e 90 anos. Três 
delas morreram em hospitais públicos. Os três homens tinham idades de 70, 81 e 91 anos. Todos os 
idosos tinham doenças associadas. 

A média de idade das pessoas que morreram infectadas pelo novo vírus vem caindo progressivamente 
em Campinas, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, que analisa a situação 
da Covid-19 na cidade, com dados até 19 de maio, quando a cidade tinha 970 casos confirmados e 43 
mortes. A idade média caiu de 74,4 anos que vinha sendo registrada até 28 de abril, para 68,8 anos 
agora. A taxa de letalidade, no entanto, vem se mantendo em 4,4%, e está abaixo da média nacional 
de 6,3% e estadual, de 7,5%. 
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BALANÇO COVID-19 

 

CAMPINAS 

CONFIRMADOS - 1.259 

SUSPEITOS - 315 

RECUPERADOS - 946 

ÓBITOS - 62 

 

CAPITAL 

CONFIRMADOS - 49.596 

SUSPEITOS - 164.677 

RECUPERADOS - N/D 

ÓBITOS - 3.573 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONFIRMADOS - 86.017 

SUSPEITOS - N/D 

RECUPERADOS - N/D 

ÓBITOS - 6.423 

 

*Informações da Prefeitura Municipal de Campinas e da Secretaria de Estado da Saúde 
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DATA: 27/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ RMC 
PÁGINA: 4 
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DATA:  
23/05/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
PANDEMIA/ RMC 
PÁGINA: 6 
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DATA: 23/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: PANDEMIA/ RMC 
PÁGINA: A6 
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Paulínia reduz roubos e furtos em geral e de 
veículos no primeiro trimestre de 2020 
26 de maio de 2020 

 

 
 

No primeiro trimestre de 2020, os trabalhos realizados pelas polícias Militar Civil e Guarda 

Municipal de Paulínia mostram quedas acentuadas de furtos em geral e veículos, roubos em 

geral e lesão corporal culposa por acidente de trânsito. 

Os furtos em geral recuaram 31,40%, passando de 242 para 166 (76 a menos), se 

comparados ao primeiro trimestre de 2019 e 2020. Nos furtos de veículos a queda foi de 

19,11%, já que o total passou de 68 para 55. Em ambas as modalidades, os totais são os 

menores da série. 

No indicador de roubos em geral a redução foi de 33,92%. A quantidade passou de 56 para 

37 na comparação dos meses ao primeiro trimestre de 2019 e 2020. Em números 

absolutos foram 19 casos a menos. 

Os indicadores de Lesão corporal culposa por acidente de trânsito reduziram 31,6%. O total 

passou de 73 entre janeiro e março de 2020 para 65, durante o mesmo período de 2019. 
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Os boletins de ocorrência de estupro aumentaram 8,33%, com 1 crime a mais – a 

quantidade de registros  passou de 12 para 13 entre janeiro e março de 2019 para 2020. O 

abuso de vulnerável também aumento 1 caso a mais no mesmo período. 

Já nos roubos de veículo o aumento foi ainda mais acentuado (+42,85%), passando de 14 

para 20 no primeiro trimestre de 2020, ou seja, 16 boletins de ocorrência a mais dessa 

modalidade criminosa. 

Produtividade 

O trabalho das policiais paulinenses (Militar, Civil e Guarda Municipal) em todo o município, 

no primeiro trimestre de 2020, resultou em 103 prisões e na apreensão de 4 armas de fogo 

ilegais. Também foram registrados 42 flagrantes por tráfico de entorpecentes. A polícia 

instaurou um total de 289 inquéritos policiais no mesmo período. 

 
 
 

(1) Soma de Roubo – Outros, Roubo de Carga e Roubo a Banco. 

(2) Homicídio Doloso inclui Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito. 

(3) Nº de Vítimas de Homicídio Doloso inclui Nº de Vítimas de Homicídio Doloso por Acidente de Trânsito. 

(4) Soma de Estupro e Estupro de Vulnerável. 

(…) Dados não disponíveis. 

Os dados estatísticos do Estado de São Paulo são divulgados nesta página em data anterior à publicação 

oficial em Diário Oficial do Estado (Lei Estadual nº 9.155/95 e Resolução SSP nº 161/01). No período 

compreendido entre a divulgação inicial e a publicação oficial em Diário Oficial, há possibilidade de 

retificações que são atualizadas automaticamente nesta página.
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: 3 
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DATA:  
29/05/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
TRÂNSITO 
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CIDADE 

10 anos do PAS: benefícios que não saíram do papel 
ou não deram certo 
 

Da Redação 
28/05/2020 17:05:38 

 

Sancionada em 2010, lei de "internet grátis" continua vigente até hoje 

Denúncias derrubaram distribuição de cestas básicas e Paulínia 100% conectada à internet 

não vingou até hoje 
Mizael Marcelly 

 

Em 2010, ano em que foi criado, o Programa de Ação Social (PAS), da Prefeitura Municipal de 
Paulínia (PMP), incorporou dois novos benefícios para a população: “Ingresso Cidadão” e “Internet 
Banda Larga Gratuita”, criados pelas Leis 3.164 e 3.165, ambas de 27 de dezembro daquele ano, 
e vigentes até hoje. Mais de um ano depois, o PAS absorveu outro novo auxílio: a “Cesta de 
Alimentos e Variedades”, instituída pela Lei 3.237, de 5 de outubro de 2011. Nesta segunda 
matéria sobre os dez anos do programa (CLIQUE AQUI e leia a primeira), destacamos como estão 
seus benefícios, hoje. 

 

A lei do Ingresso Cidadão garante aos moradores de Paulínia, devidamente cadastrados no 
PAS, desconto mínimo de 30% sobre o preço cobrado em bilheterias de eventos culturais privados, 
como shows musicais, peças de teatro, entre outros, realizados no município. Além disso, os 
produtores são obrigados a destinar 2% do total de ingressos disponíveis para serem sorteados 
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entre moradores da cidade. Os sorteios devem ser públicos, duas semanas antes do evento, e a lista 
de contemplados divulgada no Semanário Oficial do Município (SOM). Porém, não há previsão de 
punição para produtores que descumprirem a norma. 

 

Nesta era digital, Paulínia foi uma das primeiras cidades do país a pensar em conectar 100% de 
sua população à rede mundial de computadores. Aliás, não só pensou. Aprovou a lei de Wi-Fi 
gratuito para todos os domicílios paulinenses, independentemente de renda familiar. Além disso, a 
norma autorizou o Poder Executivo Municipal a firmar parcerias com instituições públicas ou 
privadas de conteúdos educativos. Entretanto, quase dez anos depois de aprovada, a proposta 
nunca saiu do papel. 

 

O projeto “Cesta de Alimentos e Variedades” surgiu em 2011 para incrementar a alimentação de 
famílias com renda mensal de até três salários mínimos. Inicialmente, as cestas eram distribuídas 
de casa em casa, mas depois, a partir de dezembro de 2014, os beneficiários passaram a retirá-las 
no antigo Centro de Ação Comunitária (Caco).   

 

Entretanto, em razão de uma série de denúncias apontando graves irregularidades nos processos 
licitatórios das cestas fornecidas à população, o benefício foi extinto em dezembro de 2015.  A 
partir daí, para não deixar as pessoas desamparadas, o PAS passou a pagar uma Renda 
Alimentação mensal de R$ 220,00. Segundo a PMP, quase 4 mil famílias recebem o 
benefício atualmente. 

 

Dez anos depois de criado, além da Renda Alimentação, o Programa de Ação Social (PAS) de 
Paulínia mantém ativos os seguintes benefícios: Bolsa Educação (concessão de até 750 bolsas de 
estudo, por ano, para os ensinos superior e técnico); Renda Família (auxílio financeiro mensal de R$ 
150,00, mais R$ 25,00 por filho em idade escolar matriculado – adicional limitado a quatro filhos 
por família); Passe da Família (subsídio parcial da passagem de ônibus – hoje, o preço da tarifa é R$ 
2,45, sendo R$ 1 pago pelo passageiro, na catraca, e R$ 1,45 pagos pela PMP, diretamente à 
prestadora do serviço); e Bolsa Amamentação (auxílio mensal de R$ 500,00 para mães maiores de 
18 anos, que optarem por não trabalhar durante o período de amamentação).  

 

Ao longo da primeira década de existências, o PAS beneficiou milhares de pessoas e, atualmente, 
estima-se que atende aproximadamente 15 mil por mês, o que mantém o programa municipal 
entre os maiores de transferência de renda do país. 
 
Foto: Ilustração  
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DATA: 22/05/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-11-casos-de-abuso-contra-crianca-e-
adolescente-em-2020/ 
 
 

Paulínia registra 11 casos de abuso contra criança e 
adolescente em 2020 
Por Redação 

22 de maio de 2020 

 

 
 

Os números foram apresentados pelo Conselho Tutelar durante live promovida 
pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, que atrai 12 mil pessoas 

Paulínia registrou 11 casos de abuso contra criança e adolescente de janeiro a 18 de maio 

de 2020. Os dados foram divulgados pelo Conselho Tutelar, durante live, promovido pela 

Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Em 2019, a Secretaria de Segurança Pública 

registrou no mesmo período, oito ocorrências contra estupro de vulnerável, que incluem 

abuso, suspeita de abuso e estupro. 

O objetivo foi levar até as pessoas uma reflexão sobre essa problemática social, no dia (18 

de maio) em que é lembrado o Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes. O encontro discutiu e refletiu sobre os problemas e consequências da 

violência contra crianças. O tema continuará sendo pauta das próximas reuniões da rede, 

já que é um assunto que necessita de ampla discussão e reflexão. 
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A live contou com a presença da psicóloga Sandra Padilha, da assistente social e coordenadora 
do Creas, Inês Guarita e da secretária de Assistência Social de Paulínia, Rita Coelho 

 

O debate foi conduzido pela assistente social, coordenadora do Creas (Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social) e especialista em violência doméstica, Maria Inês 

Guarita, e a psicóloga do Creas, especialista em psicopedagogia, dependência química e 

avaliação neuropsicológica, Sandra Padilha. Aproximadamente 12 mil pessoas participaram 

da ação. 

Com o intuito de ressaltar a importância do combate ao abuso e violência infantil, a 

secretária de Assistência Social de Paulínia, Rita Coelho, destacou a importância do tema e 

que o mesmo precisa ser discutido por profissionais da área para promover uma reflexão e 

ações mais assertivas. “Sabemos que, infelizmente, esses casos são recorrentes em nossa 

sociedade, por isso, merece uma atenção especial”, comentou a secretária. 

“Nossa realidade é um pouco diferente do restante do país. Apesar de termos alguns 

registros, ainda sim eles são baixos, se comparado com outros municípios. As crianças e 

adolescentes de Paulínia são protegidos por uma rede intersetorial, com uma equipe que 

está sempre atenta e comprometida”, explicou a coordenadora do Creas, Inês Guarita. 
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DATA: 24/05/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: SAÚDE/ DENGUE/ RMC/ PAULÍNIA 
LINK: http://tribunaliberal.com.br/2018/?p=25052 
 
 

Mesmo em queda, casos de dengue em cidades da 
região ligam sinal de alerta 
 

 
Registros de dengue caem 43% neste ano na soma das cidades de Sumaré, Hortolândia, Monte Mor, 

Nova Odessa e Paulínia 

 

Em plena pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19 e transmitido de pessoa para pessoa por 

gotículas de saliva, outra doença contagiosa continua a assustar a população da área de cobertura do Jornal 

Tribuna Liberal – e a RMC (Região Metropolitana de Campinas) em geral: a dengue, uma zoonose cujo vírus 

é transmitido de uma pessoa contaminada para uma pessoa sadia através da picada da fêmea adulta do 

mosquito Aedes aegypti. 

 

E isso mesmo levando em conta que a epidemia de dengue atinge menos pessoas neste ano, até agora, que 

até o mesmo período de 2019 – com uma redução de 43% no total de casos positivos na parcial de 2020. 

 

Ao final da terceira semana epidemiológica de maio de 2019, as cidades de Sumaré, Hortolândia, Monte Mor, 

Nova Odessa e Paulínia somavam 2.565 casos positivos de dengue. 

 

Já neste ano, até o último dia 20 de maio (aproximadamente), eram 1.446 casos no total na microrregião, 

dando razão à preocupação das prefeituras com as ações de combate ao mosquito, como os mutirões de 

remoção de material inservível e os fumacês, que não pararam. 
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Analisando por cidade, até o último dia 19 de maio, Sumaré registrava 443 casos positivos de dengue, e 25 

ainda em investigação. No mesmo período do ano passado, eram 1.027 casos positivos da doença viral na 

cidade, e na mesma “semana epidemiológica” de 2018, apenas 18 casos confirmados. 

 

Segundo a Vigilância em Saúde de Hortolândia, até o último dia 20, o município registrava 491 casos 

positivos de dengue, além de 575 casos negativos, 658 a g u a r d a m resultado e um óbito. Na mesma data 

do ano passado, eram 288 casos de dengue na cidade, com dois óbitos. 

 

Em Monte Mor, na mesma semana epidemiológica de maio de 2019, eram 102 pacientes positivos para 

dengue até aquele momento – a cidade não teve positivos para a doença no ano anterior. Agora, são 147 

positivos. 

 

Entre o início de janeiro e 21 de abril deste ano, 248 pessoas contraíram a doença em Nova Odessa, contra 

648 contaminados (aproximadamente) pelo vírus transmitido pelo Aedes aegypti no mesmo momento do ano 

passado. 

 

Em Paulínia, já são 117 pacientes confirmados com dengue na cidade no ano, também até o último dia 21 de 

maio. Exatamente em 21 de maio de 2019, eram “aproximadamente 500 casos”, segundo informação da 

Prefeitura prestada na época. 

 

Note-se que os números deste ano para a semana epidemiológica analisada ainda podem variar para cima, 

conforme novos casos confirmados por exames que entrarem nas estatísticas das Vigilâncias 

Epidemiológicas de cada cidade no futuro, mas com datas retroativas. 

 

 

SOROTIPO 

 

Segundo a médica patologista do Laboratório DMS Burnier, Juliana Oba Costam, “esse aumento de casos 

tem relação com a circulação de um sorotipo diferente do vírus”. “Durante anos, houve o predomínio dos 

sorotipos 1 e 4 e, a partir de 2019, o sorotipo 2 voltou a circular no país. Não se trata de uma mutação. Esse 

sorotipo já existia, porém não circulava. A maioria das pessoas não tem anticorpos contra esse sorotipo, e 

assim fica sujeita ao contágio”, explica. 
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O aumento significativo dos casos de dengue por si só já é preocupante. Mas, o cenário fica ainda mais 

crítico quando se leva em consideração as projeções do Ministério da Saúde que dizem que o pico de 

transmissão da Covid-19 acontece agora em maio, “justamente no período em que costuma ocorrer a 

epidemia sazonal de dengue no país”. 

 

Além de toda a sobrecarga que o encontro das duas doenças pode trazer para o Sistema de Saúde, há 

também a possibilidade de uma mesma pessoa contrair os dois vírus ao mesmo tempo. “Como são vírus 

diferentes, o contágio do indivíduo por um deles não o torna imune ao outro. Basta estar susceptível e ter 

contato com os dois, sendo picado pelo mosquito infectado e sendo contaminado pelo coronavírus”, 

esclarece a patologista. 

 

COMO ELIMINAR O AEDES AEGYPTI 

• Manter a caixa d’água sempre fechada e com tampa adequada 

• Remover folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas 

• Não deixar a água da chuva acumulada sobre a laje 

• Lavar semanalmente – com escova e sabão – tanques e recipientes utilizados para armazenar água, bem 

como encher de areia até a borda os pratinhos dos vasos de plantas 

• Trocar a água e lavar os vasos, principalmente por dentro (com escova, água e sabão) pelo menos uma vez 

por semana 

• Guardar garrafas sempre de boca para baixo 

• Descartar corretamente o lixo, inclusive os pneus inservíveis 

• Não jogar lixo em terrenos baldios 

 

Domingo, 24 de Maio de 2020 
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DATA: 27/05/2020  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: ECONOMIA/ REPLAN 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/05/27/replan-registra-menor-indice-
de-petroleo-refinado-dos-ultimos-dez-anos-diz-anp.ghtml 
 
 

Replan registra menor índice de petróleo 
refinado dos últimos dez anos, diz ANP 
 
Em abril, planta em Paulínia processou 920.092 mil metros cúbicos, número mais 
baixo desde 2010. Produção de derivados foi a menor desde o início da divulgação 
de dados, em 2000. 
 

Por G1 Campinas e Região 

27/05/2020 07h10   
 

 

Replan é a maior refinaria da Petrobras e fica localizada em Paulínia, na Rodovia SP-332. — Foto: 
Reprodução/EPTV 

 
A Replan, maior refinaria da Petrobras no Brasil, registrou, em abril, o menor índice de 
petróleo refinado nos últimos dez anos na unidade. De acordo com dados da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a planta em Paulínia (SP) 
produziu 920.092 mil metros cúbicos durante o mês, número mais baixo desde 2010, 
quando a estrutura processou 908.312 metros cúbicos, também em abril. 
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Nos últimos dez anos, o maior volume de Petróleo refinado na Replan aconteceu 
em novembro de 2013, com o recorde de 2.148.457 metros cúbicos. A produção 
de abril de 2020 na estrutura foi menor até do que todo o período que a planta 
operou com a capacidade reduzida, depois de uma explosão seguida de incêndio 
que afetou uma das linhas de produção. 
 
A interrupção aconteceu de 20 de agosto de 2018 a 25 de janeiro de 2019. Na 
ocasião, o menor processamento foi de 926.978 metros cúbicos, em setembro 
de 2018. Confira no gráfico abaixo um comparativo de todo o volume produzido 
na Replan em abril desde 2010. 
 

 
 
No acumulado, a produção na unidade também teve queda de 20,4% em comparação com 
o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados da ANP, de janeiro a abril de 
2020 foram processados 4.628.041 metros cúbicos de petróleo na planta, enquanto nos 
quatro meses de 2019 o índice foi de 5.814.819. 
 
A redução é um reflexo da pandemia do novo coronavírus, que fez a Petrobras reduzir o 
refino de petróleo por conta do isolamento social para conter o avanço de casos da 
doença. 

 
Produção de derivados 
A produção de alguns derivados de petróleo, como GLP, diesel e gasolina, também 
registrou diminuição na Replan. Considerando apenas os números de abril, o volume dos 
três foi o pior de toda a série histórica, desde 2000, quando a ANP começou a divulgar os 
dados.  
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Veja todos os números no gráfico: 
 

 
 
 

A refinaria 
 
A Replan produz gasolina, diesel, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo (GLP), 
óleo combustíveis, asfalto e outros derivados de petróleo. 
 
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 
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DATA: 25/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ESTÁGIO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/25/raizen-seleciona-367-estagiarios-e-
aprendizes-ha-vagas-para-paulinia/ 
 

[Chance] 
Raízen seleciona 367 estagiários e aprendizes; 
há vagas para Paulínia 
Processo seletivo será 100% online; empresa integrada de energia oferece 
oportunidades para estudantes em mais de 40 cidades em 13 estados 

25 ma 2020 – 15h 

 
Seleção não tem filtros em relação a idade, curso, universidade ou conhecimento em línguas (Foto: 

Divulgação) 

A Raízen está com inscrições abertas para o Programa Talentos Raízen 2020. Ao todo, são 367 
vagas, em mais de 40 cidades em 13 estados. Há oportunidades para Paulínia. A remuneração pode 
chegar a R$ 1.517,50, mais benefícios como assistência médica, seguro de vida, auxílio transporte e 
horário flexível. 

No total, serão 182 vagas de estágio e 185 de aprendiz em 42 cidades. Para o estágio, podem 
participar estudantes com previsão de conclusão da graduação entre um e dois anos; para aprendiz, 
podem se inscrever jovens que estejam cursando ou que já finalizaram o Ensino Médio ou Técnico e 
que não tiverem registro como aprendiz. 
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Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 19 de junho no 
site www.raizen.com.br/talentos. A Raízen adaptou as etapas de seleção, que incluem inscrição, teste, 
dinâmica de grupo e entrevista, para um formato 100% online. “A medida é importante para dar 
sequência a novas contratações e garantir a saúde dos candidatos e todos os envolvido no processo 
seletivo neste momento de pandemia”, destacou a empresa. 

Para os estagiários, a empresa oferece: 

– Remuneração 

 R$ 1.417,50 para alunos do penúltimo ano. 
 R$ 1.517,50 para alunos do último ano, com carga horária de 30 horas semanais. 

– Benefícios 

 Férias remuneradas; 
 Auxílio transporte de R$ 160,00; 
 Vale-refeição ou refeitório no local; 
 Seguro de vida; 
 Assistência médica. 

– Plus 

 Horário flexível; 
 Loja Shell Select nos escritórios de São Paulo e Piracicaba; 
 Ginástica laboral duas vezes por semana. 

– Desenvolvimento 

 Trilha do Estagiário; 
 Liga Raiz; 
 niversidade Raízen. 

Os aprendizes terão direito a: 

– Remuneração 

 A remuneração do Aprendiz parte do valor de R$ 4,02 por hora, variando de acordo com o 
previsto no Acordo Coletivo de cada localidade de trabalho. 

– Benefícios 

 Auxílio-transporte; 
 Vale-refeição ou refeitório no local para jornadas acima de quatro horas diárias; 
 Seguro de vida; 
 Assistência médica; 
 Cesta básica; 
 Cesta de Natal; 
 Auxílio-farmácia; 
 Auxílio-ótica. 
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– Plus 

 Horário flexível; 
 Ginástica laboral duas vezes por semana. 

O processo seletivo não tem filtros em relação a idade, curso, universidade ou conhecimento em 
línguas. Durante a jornada na empresa, os jovens poderão participar ativamente com ideias e 
elaboração de projetos nas áreas de produção de etanol, açúcar e bioenergia, logística, distribuição de 
combustíveis, trading, marketing, recursos humanos, jurídico, finanças e tecnologia. 

O objetivo do programa é oferecer oportunidades para jovens em início de carreira interessados em 
potencializar competências pessoais e se desenvolver profissionalmente. A Raízen, empresa 
integrada de energia, foi ranqueada entre as 10 empresas onde os brasileiros sonham em trabalhar 
(LinkedIn Top Companies, 2019). A companhia também é uma das cinco maiores do País e 
licenciada da marca Shell no Brasil. 

A empresa ressaltou que a abertura dessas vagas de estágio e aprendiz reforça o “compromisso da 
Raízen em continuar contribuindo para o desenvolvendo do País mesmo em um momento tão 
crítico”. Entre as medidas adotadas pela companhia durante a pandemia, informou, o destaque é para 
o comprometimento de não reduzir o quadro de pessoal, que hoje conta com cerca de 29 mil 
funcionários. 

“Certamente este é um momento de aprendizados e adequações, e nada melhor do que contar com 
jovens para entregar o melhor de si em uma empresa que acredita no futuro, acredita nas pessoas e 
não pode parar”, afirma Paula Benevides, Vice-Presidente de Desenvolvimento Humano e 
Organizacional da Raízen. “Queremos desenvolver esses talentos, mas também conectar propósitos e 
objetivos em comum para alcançar muito mais do que eles imaginam”, completa a executiva. 

No estado de São Paulo, além das vagas na Capital (escritório na Faria Lima e no terminal de 
distribuição no bairro do Ipiranga) há oportunidades de estágio e aprendiz em 19 cidades: 

 Paulínia; 
 Campinas; 
 Rafard; 
 Piracicaba; 
 Brotas; 
 Paraguaçu Paulista; 
 Ourinhos; 
 Ibaté; 
 Bocaina; 
 Barueri; 
 Araçatuba; 
 Junqueira; 
 Tarumã; 
 Ribeirão Preto; 
 Bento de Abreu; 
 Mirandópolis; 
 Ipaussu; 
 Andradina; e 
 Valparaíso. 
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DATA: 29/05/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: ESTÁGIO 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 29/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CONTRATO/ REGIÃO/ MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: A7 
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DATA: 25/05/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: MOBILIDADE URBANA  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/rodovia-professor-zeferino-vaz-sp-332-dezesseis-
quilometros-de-paulinia/ 

 
Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332); 
dezesseis quilômetros de Paulínia 
Por  Redação 

25 de maio de 2020 

  

Inaugurada em 1981, a rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) tem 81 quilômetros de 

extensão e faz a ligação entre as cidades de Campinas, Paulínia, Cosmópolis, Artur 

Nogueira, Engenheiro Coelho, Conchal e Mogi Guaçu. 
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Os acessos à cidade de Paulínia pela rodovia Professor Zeferino Vaz são: pista norte 

(sentido Mogi Guaçu): quilômetros 121 e quilômetros 126 ou na pista sul (sentido 

Campinas): km 120, km 122, km 126 e km 129. 

Conta com fluxo intenso de veículos, especialmente pesados, por fazer a ligação no trecho 

popularmente conhecido por “Tapetão”, entre o Centro de Campinas e o distrito de Barão 

Geraldo, onde está a Unicamp; e também por garantir acesso ao polo petroquímico de 

Paulínia. 

A SP-332 tem 16 quilômetros de extensão no município e conta com cinco passarelas de 

pedestres (Betel, Okinawa, Santa Terezinha e Polo petroquímico. 

A rodovia homenageia o médico Zeferino Vaz, idealizador e fundador da Unicamp, 

universidade da qual foi reitor por 12 anos, entre 1966 e 1978. 

A homenagem a Zeferino Vaz, no entanto, é recente. Até 2010, a SP-332 era denominada 

General Milton Tavares de Souza. A mudança da nomenclatura foi autorizada depois da 

aprovação de projeto de Lei do deputado estadual Milton Flávio (PSDB), que contestava a 

homenagem a um militar que, supostamente, teria apoiado a ditadura no país, entre 1964 

e 1985. 

O Trevo de Barão Geraldo foi completamente remodelado e cinco novas alças, além da 

elevação do Tapetão, acabaram com os conflitos viários existentes na região. O novo trevo 

foi entregue em outubro/2014. 
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DATA: 29/05/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SERVIÇO 
PÁGINA: 6 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 25 a 28/05/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara sedia audiências públicas sobre metas fiscais e contas da Saúde 
28 de maio de 2020  

A Câmara de Paulínia vai sediar e transmitir duas audiências públicas virtuais na próxima sexta-feira 
(29/5). Às 14h, a Secretaria Municipal de Finanças apresentará informações sobre o cumprimento 
das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020 (janeiro a abril). Em seguida, a partir das 15h, a 
Secretaria Municipal de Saúde vai expor como foram aplicados os recursos da pasta durante os 
quatro primeiros meses do ano. […] 

 

 

Loira reivindica melhorias no bairro Vida Nova e reforma da Praça do Vila 
Nunes com Morro Alto 
28 de maio de 2020  

Procurado por moradores do Vida Nova, o vereador Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC) solicita 
através da Indicação 300/2020 e do Requerimento 196/2020 melhorias no bairro. No primeiro caso, o 
presidente da Câmara solicita ao Executivo providências junto à Secretaria de Obras para que a 
mesma faça a manutenção dos bueiros abertos no bairro […] 
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Tiguila Paes pede cuidados com a higiene e capacitação de profissionais  
na volta às aulas    28 de maio de 2020  

Ressaltando a importância da Educação para a formação de uma sociedade melhor e visando a 
segurança dos profissionais dessa área e  alunos, o vereador Tiguila Paes (Cidadania) sugere à 
Administração Municipal através da Indicação 307/2020,que os mesmos passem por capacitação[…] 

 

Paulínia deixa estado de calamidade e libera novos serviços no comércio 
27 de maio de 2020  

A partir desta quarta-feira (27/5), novos serviços são autorizados a exercer suas atividades em 
Paulínia.  O município deixou o estado de calamidade pública e agora está em estado de emergência, 
de acordo com o Decreto 7.814/2020, publicado pela Prefeitura. Os comércios e serviços devem 
evitar aglomeração de pessoas e adotar medidas, como oferecer álcool em gel […] 

 

Xandynho Ferrari pede iluminação para a quadra da praça do Jardim Primavera 
27 de maio de 2020  

A falta de iluminação na movimentada quadra da Praça do Jardim Primavera é levantada pelo 
vereador Xandynho Ferrari (Podemos) na Indicação 301/2020. “De acordo com munícipes, a 
escuridão causa insegurança e transtornos às famílias e jovens que frequentam o local”, justifica […] 
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Apoio a empresas em crise e fiscalização de queimadas são propostas de Fábia 
26 de maio de 2020  

Com a quarentena provocada pelo coronavírus, a vereadora Fábia Ramalho (Podemos) sugere à 
Prefeitura um programa de apoio a comerciantes, empresários e trabalhadores autônomos, formais ou 
informais, para dar condições de manterem seus negócios. […] 

 

João Mota ressalta a importância de orientadores pedagógicos nas escolas 
municipais     26 de maio de 2020  

“Na instituição escolar, o orientador educacional é um dos profissionais da equipe de gestão. Ele 
trabalha diretamente com os alunos, ajudando-os em seu desenvolvimento pessoal; em parceria com 
os professores, para compreender o comportamento dos estudantes […] 
 

 

Rede municipal precisa de compra urgente de medicamentos, diz Filhos da Fruta 
25 de maio de 2020  

A falta de medicamentos na rede municipal de saúde fez o vereador Manoel Filhos da Fruta 
(Solidariedade) pedir a compra de Sinvastatina, Citalopran e outros necessários, em caráter urgente. 
Segundo ele, muitos usuários não conseguem encontrar os remédios prescritos […] 


