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Câmara aprova adicional aos servidores da saúde 
que atuam contra COVID-19 
Por Redação 

18 de agosto de 2020 

 

 
 

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (18/8), durante 12ª sessão 

ordinária, a criação de adicional de pandemia aos servidores municipais da área da saúde. 

A proposta passou em segunda discussão por unanimidade e, se sancionada pelo prefeito, 

os funcionários da pasta vão receber R$ 431,35 mensais enquanto continuar o combate ao 

coronavírus na cidade. 

De acordo com a Prefeitura, autora da iniciativa, o Projeto de Lei 50/2020 é viável mesmo 

com a diminuição da receita causada pela COVID-19. O benefício vai comprometer R$ 3.1 

milhões, ou seja, 0,23% da receita líquida do município. 

Outra proposta, os vereadores autorizaram a Prefeitura a abrir crédito adicional de R$ 

600,8 mil no Orçamento de 2020. O Projeto de Lei 52/2020 reforça algumas atividades, 

como política de combate à violência nas escolas; campanha de castração de animais e 

compra de equipamentos para unidades de saúde.  
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Os valores têm origem em emendas impositivas incluídas por vereadores na Lei 

Orçamentária deste ano, mas depois consideradas inviáveis. 

Também em primeira discussão, analisada em primeira discussão (legalidade), pretende 

criar regras para serviços de entregas, com o objetivo de prevenir a propagação do 

coronavírus. Empresas do setor seriam obrigadas, por exemplo, a fornecer kit de higiene, 

máscaras e orientação aos funcionários. Entregadores devem respeitar distanciamento 

social e evitar contato físico com consumidores, conforme o Projeto de Lei 64/2020, do 

vereador Tiguila Paes (Cidadania). 

Foi reconhecida ainda a utilidade pública da Associação CriaPaz, dedicada a atender 

homens com dependência de álcool ou outras drogas. Na prática, essa declaração permitirá 

que a entidade receba verbas públicas. O autor do Projeto de Lei 49/2020, vereador Flávio 

Xavier (Podemos), relata que o trabalho teve início em 2014 e auxilia pessoas em condição 

de risco, sem moradia nem condição financeira de custear o tratamento necessário. 

A 12ª Sessão Ordinária reuniu 57 Indicações (sugestões à Prefeitura), 33 Requerimentos 

(cobrança de medidas ou informações) e 3 Moções: apelo para volta de consultas médicas 

(vereador Antonio Miguel Ferrari, o Loira-DC); congratulações ao Lions Clube, por auxiliar a 

municipalidade doando refeições a pessoas em situação de rua (vereador Flávio Xavier) e 

homenagem à Aupacc (Amigos Unidos por Amor Contra o Câncer), associação que 

completou 17 anos de história (vereadora Fábia Ramalho-Podemos). 
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DATA:  
20/08/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO:  
CÂMARA/  
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DATA: 21/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 12ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SERVIDORES/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 19/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 12ª SESSÃO ORDINÁRIA/ COMÉRCIO/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/19/vereadores-aprovam-regras-para-servicos-
de-entrega-na-pandemia/ 
 

[Sessão] 
Vereadores aprovam regras para serviços de 
entrega na pandemia 
Câmara também votou em definitivo o adicional de R$ 431,35 a servidores 
municipais da área da Saúde enquanto durar o combate ao novo coronavírus 

19 ago 2020 – 11h41 

 
Presidente da Câmara, o vereador Loira (DC), faz leitura de documento durante a sessão  

(Foto: Divulgação) 

A Câmara de Vereadores de Paulínia aprovou nesta terça-feira (18) projeto de lei que pretende 
criar regras para serviços de entrega na cidade durante a pandemia, com o objetivo de prevenir a 
propagação do novo coronavírus, causador da Covid-19. A proposta passou em primeira discussão 
(legalidade) e para entrar em vigor precisa de nova aprovação (mérito) e da sanção do prefeito. 

De acordo com o Projeto de Lei 64/2020, do vereador Tiguila Paes (Cidadania), se aprovado, 
empresas do setor de entregas ficam obrigadas, por exemplo, a fornecer kit de higiene, máscaras e 
orientação aos funcionários. Os entregadores também deverão respeitar distanciamento social e 
evitar contato físico com consumidores. 

Na sessão, os vereadores ainda confirmaram a criação do adicional de pandemia aos servidores 
municipais da área da Saúde. A proposta passou em segunda discussão por unanimidade e, se 
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sancionada pelo prefeito, os funcionários da pasta vão receber R$ 431,35 mensais enquanto continuar 
o combate ao coronavírus na cidade. 

Ao apresentar o Projeto de Lei 50/2020, a Prefeitura considerou o benefício viável mesmo com a 
diminuição da receita causada pela Covid-19. O benefício vai comprometer 0,23% da receita 
corrente liquida estimada pela Prefeitura de Paulínia para 2020 – o equivalente a R$ 3,189 milhões 
do total de R$ 1,354 bilhão. 

Em primeira discussão, os vereadores autorizaram a Prefeitura a abrir crédito adicional de R$ 600 
mil no Orçamento de 2020. O Projeto de Lei 52/2020 reforça algumas atividades, como política de 
combate à violência nas escolas; campanha de castração de animais e compra de equipamentos para 
unidades de saúde. Os valores têm origem em emendas impositivas incluídas por vereadores na Lei 
Orçamentária deste ano, mas depois consideradas inviáveis. 

Durante a sessão foi reconhecida a utilidade pública da Associação CriaPaz, dedicada a atender 
homens com dependência de álcool ou outras drogas. Na prática, essa declaração permitirá que a 
entidade receba verbas públicas. O autor do Projeto de Lei 49/2020, vereador Flávio Xavier 
(Podemos), relata que o trabalho teve início em 2014 e auxilia pessoas em condição de risco, sem 
moradia nem condição financeira de custear o tratamento necessário. 

A 12ª Sessão Ordinária reuniu 57 Indicações (sugestões à Prefeitura), 33 Requerimentos (cobrança 
de medidas ou informações) e 3 Moções: apelo para volta de consultas médicas (vereador Loira-DC); 
congratulações ao Lions Clube, por auxiliar a municipalidade doando refeições a pessoas em 
situação de rua (vereador Flávio Xavier) e homenagem à Aupacc (Amigos Unidos por Amor Contra 
o Câncer), associação que completou 17 anos de história (vereadora Fábia Ramalho-Podemos). 
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DATA: 21/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS/ COMÉRCIOS E NEGÓCIOS 
PÁGINA: 17 
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DATA: 16/08/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS/ COMÉRCIOS E NEGÓCIOS 
PÁGINA: A9 
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DATA: 14/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEGISLAÇÃO ELEITORAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/14/lei-eleitoral-veda-publicidade-institucional-
da-camara-e-prefeitura-a-partir-de-sabado/ 
 
 

[Eleições 2020] 
Lei eleitoral veda publicidade institucional da 
Câmara e Prefeitura a partir de sábado 
Diversas condutas ficam proibidas a agentes públicos como forma de preservar 
a igualdade de oportunidades entre candidatos a prefeito e vereador 

14 ago 2020 – 21h10 

 
Aviso disponibilizado no site da Câmara Municipal de Vereadores de Paulínia (Foto: Reprodução) 

 
    De acordo com o novo calendário eleitoral, estão vedadas, a partir deste sábado (15), diversas 
condutas a agentes públicos. As restrições, três meses antes das eleições municipais de 2020, buscam 
preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos a prefeito e vereador. 

Os agentes públicos não podem, portanto, a partir de sábado, nomear, contratar ou, de qualquer 
forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou dificultar o exercício 
funcional e, ainda, remover, transferir ou exonerar servidor público, no local do pleito, até a posse 
dos eleitos. 
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Comunicado da Prefeitura de Paulínia divulgado em sua página no Facebook (Foto: Reprodução) 

Nas esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa nas eleições, Prefeituras e Câmara de 
Vereadores, fica proibida a autorização de publicidade institucional de atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais e estaduais ou entidades da administração 
indireta, exceto em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 
Eleitoral, e na propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. Nessas 
localidades, também estão proibidos os pronunciamentos fora do horário eleitoral gratuito, exceto em 
caso de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. 

A partir de 15 de agosto também são proibidas a contratação de shows artísticos pagos com 
dinheiro público, quando se realizarem inaugurações, bem como o comparecimento de candidatos à 
inauguração de obras públicas. 

As novas datas foram instituídas pela Emenda Constitucional 107/2020, que adiou as eleições 
municipais deste ano que estavam previstas para outubro para os dias 15 de novembro, em primeiro 
turno, e 29 de novembro, em segundo turno, onde houver, por causa da pandemia da Covid-19, 
doença respiratória causada pelo novo coronavírus. 

Propaganda 

Os pré-candidatos aos cargos de prefeito e de vereador que pretendam concorrer nas eleições 
municipais de 2020 poderão, a partir deste domingo (16), fazer propaganda no âmbito interno de seus 
respectivos partidos políticos. Essa publicidade tem a finalidade exclusiva de apresentá-los aos 
dirigentes das siglas, que escolherão os candidatos do pleito de novembro em convenções partidárias. 
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 107/2020, as reuniões para indicação dos 
candidatos deverão ocorrer de 31 de agosto a 16 de setembro. 

A Resolução TSE nº 23.610/2019, que regulamenta a propaganda eleitoral nas Eleições 
Municipais de 2020, determina que a propaganda eleitoral intrapartidária pode exibir, por exemplo, 
faixas e cartazes próximos ao local da convenção e no dia da realização do evento. O uso de rádio, 
televisão e outdoor, entretanto, é terminantemente vedado, podendo caracterizar propaganda eleitoral 
antecipada. 
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DATA:  
18/08/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA  
LIBERAL 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS/ 
DECISÃO JUDICIAL 
PÁGINA: 5, 
COM CHAMADA 
NA CAPA 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia não é obrigada a adotar protocolos do Ministério da Saúde, decide 
Justiça 
DATA: 14/08/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-nao-e-obrigada-a-adotar-protocolos-do-ministerio-da-saude-
decide-justica/ 
 

Município não é obrigado a adotar protocolos do Ministério da Saúde, diz 
TJ-SP 
DATA: 17/08/2020 | VEÍCULO: CONSULTOR JURÍDICO (CONJUR)  |  PÁGINA:  
https://www.conjur.com.br/2020-ago-17/municipio-nao-obrigado-adotar-protocolos-ministerio-saude 
 

Justiça nega antecipação de tutela ao MP 
DATA: 18/08/2020 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/08/campinas_e_rmc/979824-justica-nega-antecipacao-de-
tutela-ao-mp.html# 
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DATA: 15/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ FLEXIBILIZAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/15/prefeitura-libera-funcionamento-de-
parques-publicos-e-clubes-esportivos/ 
 
 

[Flexibilização] 
Prefeitura libera funcionamento de parques 
públicos e clubes esportivos 
Equipamentos esportivos públicos também podem voltar a ser utilizados pela 
população, conforme decreto publicado no Semanário Oficial 

15 ago 2020 – 18h22 

 
Vista aérea do Parque Zeca Malavazzi, em agosto do ano passado, antes da pandemia  

(Foto: RT Imagens) 

A Prefeitura de Paulínia liberou nesta semana o funcionamento de clubes esportivos de lazer, 
praças e parques públicos, além de equipamentos esportivos públicos. Eles estavam fechados desde 
março, quando teve início a quarentena para controlar o avanço da pandemia da Covid-19. A cidade 
está na fase 3 (amarela) do Plano São Paulo de retomada gradual e regionalizada da economia no 
estado. 

Até as 9h30 deste sábado (15), a cidade tinha 2.630 infectados pela Covid-19 e 56 mortos em 
decorrência do novo coronavírus, segundo as estatísticas municipais. Entretanto, para o Ministério da 
Saúde, já são 3.753 contaminados e 59 óbitos no município. Há ainda 30 pacientes internados no 
Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro” – oito na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). 
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A liberação de parques públicos, clubes de lazer e uso de equipamentos esportivos públicos, com 
capacidade (40%) e horários (seis horas seguidas) reduzidos, foi autorizada por meio do decreto 
municipal 7.864, publicado na edição da última quinta-feira (13) do Semanário Oficial de Paulínia. 
A partir deste final de semana também está autorizada pela Prefeitura de Paulínia a realização 
das feiras livres de rua no Monte Alegre, Parque dos Servidores, aos sábados, e São José, aos 
domingos, das 6h às 13h. 

No decreto, o prefeito Du Cazellato (PL) justifica as novas flexibilizações na quarentena pelo fato 
de Paulínia estar na fase amarela do Plano São Paulo e cita “a ampliação significativa de leitos na 
enfermaria respiratória e na UTI do Hospital Municipal de Paulínia, disponibilizados exclusivamente 
para combate ao Covid-19, bem como a ampliação do quadro de profissionais da saúde aprovados 
por meio de processo seletivo para atuarem especificamente na área de enfrentamento à pandemia”. 

No entanto, até a publicação deste texto, a Secretaria Municipal de Saúde não havia divulgado a 
ampliação de leitos de UTI na rede municipal de saúde (seriam 10, servidores falam em oito, que 
podem ser ocupados por pacientes dos 14 instalados no local por causa do número reduzido de 
funcionários); nem informado o número de contratações dos 85 profissionais de saúde convocados 
no processo seletivo. 

No mesmo semanário que liberou os parques e clubes, a partir da página 7, a Prefeitura divulgou 
uma lista de 32 candidatos desistentes ou que não compareceram no prazo de cinco dias da 
convocação nas funções de enfermeiro (2), fisioterapeuta (3), médico plantonista clínico geral (12), 
médico plantonista intensivista (3 – lista esgotada), motorista (2), técnico em análises clínicas (1) e 
técnico de enfermagem (9). 
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DATA: 20/08/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ COMÉRCIO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 21/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 4 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Governo dá autonomia a municípios para seguir plano de volta às aulas 
DATA: 19/08/2020 | VEÍCULO: GOVERNO DE SP  |  PÁGINA:  
https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/governo-de-sp-da-autonomia-municipios-para-seguir-plano-de-
volta-aulas/ 
 

São Paulo dá autonomia a municípios para seguir plano de volta às aulas 
DATA: 19/08/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/19/sao-paulo-da-autonomia-a-municipios-para-seguir-plano-
de-volta-as-aulas/ 
 

RMC vai decidir reabertura de escolas em conjunto, diz Jonas Donizette 
DATA: 14/08/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
https://tododia.com.br/rmc-vai-decidir-reabertura-de-escolas-em-conjunto-diz-jonas-donizette/ 
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DATA: 21/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/21/numero-de-mortes-pelo-novo-coronavirus-
aumenta-para-63-em-paulinia/ 

[Pandemia] 

Número de mortes pelo novo coronavírus 
aumenta para 63 em Paulínia 
Boletim epidemiológico da Prefeitura desta sexta-feira trouxe mais 35 infectados 
pela doença; Ministério da Saúde contabiliza 4.079 (+43) e 64 mortes (+2) 

21 ago 2020 – 14h42 

 
Cerca de 2,5 mil contaminados se recuperam por meio de isolamento domiciliar (Foto: Agência Brasil) 

A Prefeitura de Paulínia confirmou nesta sexta-feira (21) mais uma morte pela Covid-19, subindo 
para 63 o número de óbitos em decorrência da doença na cidade desde o início da pandemia. Os 
contaminados pelas contas do governo municipal chegaram a 2.807. O Ministério da Saúde 
contabiliza 4.079 infectados na cidade (+43 em relação a sua última atualização) e 64 falecimentos 
(+2). Os recuperados do novo coronavírus são 2.605 (+46). 

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus informou que a 63ª morte pela Covi-19 
em Paulínia se trata de um homem 71 anos, com antecedente de neoplasia de laringe. Iniciou os 
sintomas respiratórios no dia 23 de julho passado, sendo internado três dias depois em hospital 
privado de Campinas. Foi realizado diagnóstico laboratorial para o novo coronavírus pelo exame de 
swab, com resultado positivo. Morreu na última quarta-feira, dia 19. 
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Paulínia e os outros 41 municípios que compõem o Departamento Regional de Saúde VII (DRS 
VII) Campinas vão ficar mais duas semanas na fase 3 – amarela do Plano São Paulo de retomada 
gradual e regionalizada da economia do estado. Nesta etapa, comércios e serviços não essenciais, 
como bares, restaurantes, academias, barbearias, salões de beleza, podem funcionar com capacidade 
e horários reduzidos. O anúncio foi feito pelo governo do estado nesta sexta-feira. 
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DATA: 18/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ EMPRESAS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/pesquisa-aponta-que-448-das-empresas-foram-afetadas-
pela-covid-19-na-1a-quinzena-de-julho/ 
 
 

Pesquisa aponta que 44,8% das empresas foram 
afetadas pela Covid-19 na 1ª quinzena de julho 
Por Redação 

18 de agosto de 2020 

 

 
Complexo Paulínia Rodoviária Shopping, bairro Nossa Senhora Aparecida  – Foto: Câmara de 
Paulínia 
 

Dos 2,8 milhões de empresas em funcionamento na primeira quinzena de julho, 44,8% 

informaram que a pandemia afetou negativamente suas atividades, enquanto para 28,2% 

o efeito foi pequeno ou inexistente e para 27,0% o efeito foi positivo. 

As empresas do setor de Serviços foram as que mais sentiram impactos negativos 

(47,0%), com destaque para o segmento de Serviços prestados às famílias (55,5%). No 

Comércio, 44,0% relataram efeitos negativos e na Construção, 38,0%. No setor industrial, 

42,9% das empresas destacaram impacto negativo, enquanto para 33,1% o efeito foi 

pequeno ou inexistente e para 24,1% o impacto foi positivo. 

Os resultados da terceira rodada da Pesquisa Pulso Empresa refletem as percepções das 

empresas em funcionamento ao final da primeira quinzena de julho, comparadas à segunda 

quinzena de junho. A pesquisa acompanha os principais efeitos da pandemia da Covid-19 

na atividade das empresas não financeiras e faz parte das Estatísticas Experimentais do 

IBGE. Saiba mais em covid19.ibge.gov.br. 
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Agregação 

Total de 
empresas em 

funcionamento 
(unidades) 

Total 
(%) 

Tem tido 
um efeito 
negativo 

(%) 

Tem tido 
um efeito 

pequeno ou 
inexistente 

(%) 

Tem tido 
um 

efeito 
positivo 

(%) 

Total 2.814.071 100,0 44,8 28,2 27,0 

Faixas de Pessoal Ocupado 

Até 49 

funcionários 2.753.757 100,0 44,9 28,0 27,0 

50 a 499 55.161 100,0 39,1 37,4 23,4 

500 ou mais 
funcionários 5.153 100,0 39,2 35,6 25,3 

Atividade 

Indústria 313.477 100,0 42,9 33,1 24,1 

Construção 160.032 100,0 38,0 26,7 35,3 

Comércio 1.125.352 100,0 44,0 20,5 35,5 

Comércio 
Varejista 789.292 100,0 42,8 19,3 37,8 

Comércio por 
atacado 

199.478 100,0 42,6 28,7 28,7 

Comércio de 
veículos, peças e 

motocicletas 
136.582 100,0 52,4 15,6 31,9 

Serviços 1.215.210 100,0 47,0 34,3 18,7 

Serviços 
prestados às 

famílias 
296.449 100,0 55,5 22,6 21,9 

Serviços de 
informação e 
comunicação 

117.470 100,0 37,8 46,3 15,9 

Serviços 
profissionais, 

administrativos e 
complementares 

408.007 100,0 48,3 35,6 16,2 

Transportes, 
serviços auxiliares 
aos transportes e 

correio 

     166.112 100,0 40,1 46,4 13,5 

Outros serviços 227.173 100,0 43,3 32,3 24,4 

Grandes Regiões 

Norte 53.945 100,0 48,1 19,2 32,4 

Nordeste 443.478 100,0 32,1 29,4 38,5 

Sudeste 1.355.898 100,0 46,3 27,1 26,6 
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Sul 685.986 100,0 47,2 29,9 22,9 

Centro-Oeste 274.764 100,0 51,0 29,7 19,3 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Pesquisa Pulso Empresa 
 

Os efeitos negativos foram percebidos por 44,9% das empresas de pequeno porte, 39,1% 

das intermediárias e 39,2% das de grande porte. Por grandes regiões, os efeitos seguiram 

negativos para mais da metade (51%) das empresas no Centro-Oeste, 48% no Norte, 47% 

no Sul e 46% no Sudeste. No Nordeste, o efeito foi positivo para 38% das empresas. 

A queda nas vendas ou serviços comercializados devido à pandemia foi sentida por 46,8% 

das empresas. Já 26,9% disseram que o efeito foi pequeno ou inexistente e 26,1% 

relataram aumento nas vendas com a pandemia. A queda nas vendas foi sentida por 

46,9% das companhias de pequeno porte, 40,7% das intermediárias e 31,9% das de 

grande porte. Nas empresas de maior porte, destaque para o percentual de 37,6% que 

relataram efeito pequeno ou inexistente. 

Para os setores, a percepção de redução nas vendas foi sinalizada por 51,6% das empresas 

do Comércio, 45,8% de Serviços, 40,8% da Indústria e 31,9% da Construção. 

Por segmento, observa-se um maior percentual de empresas com percepção de redução 

nas vendas no Comércio Varejista (54,5%), Serviços profissionais, administrativos e 

complementares (48,1%) e Serviços prestados às famílias (47,7%). 

Na primeira quinzena de julho, 47,4% das empresas em funcionamento não tiveram 

alteração significativa na sua capacidade de fabricar produtos ou atender clientes, 41,2% 

tiveram dificuldades e 11,3%, facilidades. Além disso, 51,8% não perceberam alteração 

significativa no acesso aos seus fornecedores e 38,6% tiveram dificuldades. 

Cerca de 47,3% das empresas em funcionamento tiveram dificuldades em realizar 

pagamentos de rotina na primeira quinzena de julho, enquanto 46,3% consideraram que 

não houve alteração significativa. 

Quanto ao pessoal ocupado, oito em cada dez empresas em funcionamento (80,7% ou 2,2 

milhões) mantiveram o número de funcionários na primeira quinzena de julho em relação à 

quinzena anterior, 13,5% indicaram redução no quadro e 5,3% aumentaram o número de 

empregados. 
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O comércio paulinense sentiu o impacto negativo da Covid-19 de 44,0% na primeira quinzena 
de julho 
 

Já entre as 380 mil empresas que reduziram a quantidade de empregados, 70,8% 

diminuíram em até 25% seu pessoal. Independentemente do porte, atividade econômica 

ou localização geográfica, os maiores percentuais de redução ficaram no patamar de até 

25% do pessoal. 

Entre as ações para atenuar os efeitos da pandemia, destacou-se a prevenção e 

manutenção de medidas extras de higiene, adotadas por cerca de 86,7% das empresas em 

funcionamento. Além disso, 38,7% mantiveram o trabalho domiciliar (teletrabalho, 

trabalho remoto e trabalho à distância) e 22,4% anteciparam férias dos funcionários. 

Cerca de 32,0% das empresas alteraram o método de entrega de seus produtos ou 

serviços, enquanto 18,0% lançaram ou passaram a comercializar novos produtos e/ou 

serviços na primeira quinzena de julho. 

Estima-se, ainda, que 37,6% das empresas adiaram o pagamento de impostos e 12,8% 

conseguiram uma linha de crédito emergencial para pagar os salários dos funcionários. 

Na adoção dessas medidas, cerca de 34,8% das empresas sentiram-se apoiadas pela 

autoridade governamental, sendo mais frequente entre as empresas de grande porte (500 

ou mais funcionários Entre as que adiaram o pagamento de impostos, esse percentual foi 

de 65,4% e entre as que conseguiram linhas de crédito para o pagamento da folha salarial, 

80,6%. 
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DATA: 21/08/2020  
VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
LINK: https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,pela-1-vez-estado-de-sp-nao-tem-regioes-
na-fase-vermelha-da-flexibilizacao-da-quarentena,70003408071 
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DATA:  
21/08/2020  
VEÍCULO:  
TODO DIA 
ASSUNTO:  
INCÊNDIO 
PÁGINA:  
7, COM 
CHAMADA 
NA CAPA  
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DATA: 21/08/2020  |  VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: INCÊNDIO  
PÁGINA: A7, COM CHAMADA NA CAPA
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DATA: 20/08/2020  
VEÍCULO: TVB RECORD 
ASSUNTO: INCÊNDIO  
LINK: https://www.facebook.com/tvbcampinas/videos/893372327740216/ 
 
 

Fogo destrói 49 ônibus 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Incêndio atinge garagem de empresa de ônibus e deixa parte da frota 
destruída em Paulínia 
DATA: 20/08/2020 | VEÍCULO: G1  |  PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/08/20/incendio-atinge-garagem-de-empresa-de-
onibus-e-deixa-parte-da-frota-destruida-em-paulinia.ghtml 
 

Incêndio atinge garagem de empresa de ônibus e destrói 49 veículos 
DATA: 20/08/2020 | VEÍCULO: EPTV: “JORNAL DA EPTV 2ª EDIÇÃO”  |  PÁGINA:  
https://globoplay.globo.com/v/8792610/ 
 

Incêndio destrói ônibus da empresa Romero em Paulínia 
DATA: 20/08/2020 | VEÍCULO: BAND  |  PÁGINA:  
https://bandmulti.com.br/incendio-destroi-onibus-da-empresa-romero-em-
paulinia/?fbclid=IwAR2HRZzoTft07Q_QHHTmkBOG24Pxuhb34gdt3UJGwV_22TPUVMzwYF0v9HE 
 

Incêndio destrói ônibus da empresa Romero em Paulínia 
DATA: 20/08/2020 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/incendio-destroi-onibus-da-empresa-romero-em-paulinia/ 
 

Incêndio atinge garagem de empresa de ônibus em Paulínia 
DATA: 20/08/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1539276,Incendio+atinge+garagem+de+
empresa+de+onibus+em+Paulinia.aspx 
 

Incêndio destrói ônibus em Paulínia 
DATA: 20/08/2020 | VEÍCULO: RÁDIO CBN CAMPINAS  |  PÁGINA:  
https://portalcbncampinas.com.br/2020/08/incendio-destroi-onibus-em-paulinia-veja-fotos/ 
 

Incêndio atinge 49 ônibus na empresa Romero essa manhã em Paulínia 
DATA: 20/08/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS  |  PÁGINA:  
https://paulinianews.com.br/2020/08/20/incendio-atinge-49-onibus-na-empresa-romero-essa-manha-em-paulinia/ 
 

Incêndio destrói ônibus em garagem de Paulínia 
DATA: 20/08/2020 | VEÍCULO: JORNAL DA REGIÃO  |  PÁGINA:  
https://jr.jor.br/2020/08/20/incendio-destroi-onibus-em-garagem-de-paulinia/ 
 

Incêndio destrói pelo menos 10 ônibus em Paulínia (SP) 
DATA: 20/08/2020 | VEÍCULO: DIÁRIO DO TRANSPORTE  |  PÁGINA:  
https://diariodotransporte.com.br/2020/08/20/incendio-destroi-pelo-menos-10-onibus-em-paulinia-sp/ 
 

Parte de frota de ônibus é destruída por incêndio em empresa de Paulínia 
DATA: 21/08/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
https://tribunaliberal.com.br/?p=29798 
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DATA: 20/08/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: LAZER  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/20/lagoa-do-joao-aranha-vai-ter-passeio-de-
triciclo-a-partir-deste-sabado/ 
 

[Lazer] 

Lagoa do João Aranha vai ter passeio de triciclo 
a partir deste sábado 
Seis equipamentos irão funcionar aos sábados, domingo e feriados, das 10h às 13h; 
são obrigatórios uso de máscara e distanciamento entre as pessoas 

20 ago 2020 – 22h25 

 
O secretário municipal de Turismo de Paulínia, Renato Breda, testa triciclo (Foto: Divulgação) 

Os frequentadores da Praça Waldemar Perissinotto, também conhecida como lagoa do 
João Aranha, vão contar a partir deste sábado (22) com seis triciclos para passeios no 
local. Os equipamentos da Secretaria Municipal e Turismo de Paulínia têm capacidade 
para carregar até dois adultos e uma criança por vez. 

Os triciclos serão liberados para uso da população aos sábados, domingos e feriados, no 
período das 10h às 13h. Os passeios deverão ter duração máxima de 15 minutos e serão 
controlados por servidores municipais. As partidas ocorrerão em frente da Creche “Antonia 
Joana Barsi Ferrari”, que fica dentro da praça no bairro João Aranha. 
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Percurso do passeio de triciclo na Praça Waldemar Perissinotto, no bairro João Aranha (Foto: Reprodução) 

O percurso do passeio tem cerca de mil metros em volta da lagoa do João Aranha, 
conforme o secretário municipal de Turismo, Renato Breda. O distanciamento entre as 
pessoas e o uso de máscaras serão obrigatórios em razão da pandemia da Covid-19. Os 
equipamentos deverão ser higienizados a cada passeio. 

Os pedalinhos do Parque Zeca Malavazzi, no bairro Itapoan, seguem sem funcionar, 
apesar do local público ter sido reaberto à população. 
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DATA: 21/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: LEI/ DECISÃO JUDICIAL  
PÁGINA: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Lei que proíbe guarda de trabalhar com barba por fazer é constitucional 
DATA: 18/08/2020 | VEÍCULO: CONSULTOR JURÍDICO (CONJUR)  |  PÁGINA:  
https://www.conjur.com.br/2020-ago-18/tj-sp-valida-lei-proibe-guarda-trabalhar-barba 
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DATA: 19/08/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
PÁGINA: 8 
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DATA: 19/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/portal-eleicoes-limpas-2020-agora-esta-aberto-para-o-
publico/ 
 
 

Portal Eleições Limpas 2020 agora está aberto para 
o público 
Por Redação 

19 de agosto de 2020 

 

 
Ferramenta checa idoneidade de fornecedores e prestadores de serviço 

contratados pelas campanhas 

Desde segunda-feira (17/8), o eleitor ganha um recurso poderoso para se certificar que seu 

candidato observa os princípios éticos e legais. O Portal Eleições Limpas 2020, ferramenta 

tecnológica à disposição dos partidos políticos, dos candidatos e das autoridades para a 

checagem da idoneidade de fornecedores e prestadores de serviço contratados pelas 

campanhas, agora está franqueado a qualquer cidadão. 

O portal, a partir da simples digitação do CNPJ ou do CPF, varre os bancos de dados e 

apresenta em uma única tela os dados relativos à pessoa jurídica ou pessoa física objeto da 

pesquisa.  
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“Esse portal vai nos trazer a tão importante transparência”, declarou o procurador-geral de 

Justiça, Mario Sarrubbo, no dia 1º de julho, quando a primeira versão da ferramenta foi 

lançada oficialmente. 

O procurador regional eleitoral, Sérgio Medeiros, destacou que a utilização da 

funcionalidade resultará em menos problemas para os partidos por ocasião da prestação de 

contas. Na opinião do secretário de Assuntos Eleitorais do MPSP, Luiz Fernando Rodrigues 

Pinto Junior, o portal ganha ainda mais relevância pelo fato de que “a rejeição das contas 

aponta para a anulação do resultado”. O promotor de Justiça da 1ª Zona Eleitoral, Fábio 

Bechara, destacou a cooperação de diversas instituições – Fiap, Instituto Ethos, Foccosp, 

MCCE, Transparência Internacional, OAB-SP e Insper – para que o projeto se 

materializasse. 

As legendas que já aderiram ao compromisso por eleições limpas em São Paulo até o 

momento são: Democracia Cristã, Patriota, PCB, PDT, PSB, PTB, Rede, 

Republicanos, UP, PSD e PSOL. 
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DATA: 15/08/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: PAULIPREV 
PÁGINA: A6 
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DATA: 15/08/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ OBRAS 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 20/08/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: SOCIAL 
PÁGINA: 5 
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DATA: 17/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SABESP 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/17/conta-de-agua-sobe-34-em-cidades-com-
atendimento-da-sabesp/ 
 
 

[Paulínia] 
Conta de água sobe 3,4% em cidades com 
atendimento da Sabesp 
Reajuste foi aprovado em julho pela Agência Reguladora de Saneamento e 
Energia do Estado de São Paulo e está em vigor desde o último sábado 

17 ago 2020 – 21h 

 
Arsesp manteve até 15 de setembro a proibição do corte do fornecimento de água a consumidores 

(Foto: Agência Brasil) 

A conta de água está mais cara nas cidades atendidas pela Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp), que é o caso de Paulínia. A elevação de até 3,4%, em vigor desde o 
último dia 15 de agosto, foi aprovada pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado 
de São Paulo (Arsesp) em 15 de julho, após três meses de prorrogação. 

Apesar do aumento, a Arsesp manteve, até 15 de setembro, a proibição do corte do fornecimento 
de água aos consumidores atendidos pela Sabesp. Segundo a agência reguladora, a medida visa 
minimizar as consequências econômicas da pandemia de Covid-19. 

Não poderão ser interrompidos os serviços de água e esgoto dos usuários das categorias residencial 
social e residencial favela, em decorrência da inadimplência das faturas. A medida também isenta a 
cobrança de multa e juros das contas com vencimento em agosto e setembro de 2020. 
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DATA: 21/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE  
PÁGINA: 18  
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DATA: 20/08/2020 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ESPORTE  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/02/camara-municipal-realiza-nesta-sexta-feira-
a-primeira-sessao-virtual-de-sua-historia/ 

 
ESPORTE 

Bicicross retoma aulas presenciais com protocolos contra a 
Covid-19 
Da Redação 
20/08/2020 18:08:26 

 

Projeto disponibiliza equipamentos para quem não tem 

Projeto “Formando Cidadãos” da Escola Paulínia Racing atende gratuitamente 200 crianças e 

adolescentes paulinenses 
 

A Escola Paulínia Racing Bicicross informou nesta quinta-feira (20) a volta das aulas presenciais do 
projeto “Formando Cidadãos”, que atende gratuitamente 200 crianças e adolescentes da cidade. A 
retomada foi possível após Paulínia passar para a fase amarela do Plano São Paulo de 
flexibilização, que permitiu o retorno gradual de esportes sem contato físico, como 
o Ciclismo/BMX. Entretanto, a escola ressalta que “as aulas online continuam sendo realizadas 
para alunos cujas famílias ainda não se sintam seguras com as presenciais”. 
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Distanciamento de 1,5 metro entre os alunos,  higienização, equipamentos exclusivos para cada 
um, divisão de turmas, displays de álcool em gel e aferição de temperatura antes de todas as aulas 
são as principais medidas de prevenção contra o novo coronavírus adotadas pela escola.  
 

“O retorno já estava em processo de planejamento desde o início da pandemia, quando a equipe 
multidisciplinar composta por assistente social, psicólogos e educadores físico acompanhavam 
todas as pesquisas relacionadas à prática esportiva. Com isso o modelo de protocolo utilizado 
hoje pelo Paulínia Racing tornou-se referências para várias equipes do nosso país, devido a 
posição de destaque que Paulínia é para o Bicicross”, afirmou a Paulínia Racing.   
 

Patrocinado pelas empresas Syngenta e Katoen Natie, via lei federal de incentivo ao esporte, e 
apoiado pela Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP), o projeto “Formando Cidadãos” disponibiliza 
capacetes, luvas e bicicletas, tudo higienizado, para alunos que não possuem os equipamentos, 
além de lanches.  Acesse www.pauliniabmx.com.br e saiba como participar. “Não tem limite de 
idade, basta o aluno saber andar de bicicleta sem rodinhas”, afirmou a escola. Informações 
podem ser obtidas também pelo telefone (19) 3844-5871. 

 

Foto: Divulgação/Paulínia Racing 
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DATA: 16/08/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: JUSTIÇA 
PÁGINA: A4 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

 

Comunicado 
14 de agosto de 2020  

A Câmara de Paulínia comunica que, entre 15 de agosto e 15 de novembro, o site institucional e os 
perfis do Legislativo nas redes sociais estão suspensos, por causa da legislação eleitoral, e voltarão a 
ser atualizados após a conclusão das eleições municipais. 

 


