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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 14/05/2021 
ASSUNTO:  
CÂMARA  
MUNICIPAL/ 
8ª SESSÃO  
ORDINÁRIA  
PÁGINA: 3, COM  
CHAMADA NA CAPA 
 

Vereadores aprovam fechamento de ruas para ciclistas pedalarem com 
segurança 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 14/05/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 8ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA  
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 13/05/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/13/camara-aprova-fechamento-de-ruas-
para-ciclistas-duas-vezes-por-semana/ 
 

Câmara aprova fechamento de ruas para ciclistas duas 
vezes por semana 
 

Para a medida virar lei e começar a valer, projeto ainda precisa ser sancionado pelo 
prefeito e também publicado no Diário Oficial de Paulínia 

13 mai 2021 – 14h45 

 
Além dos ciclistas, a intenção é atrair praticantes de caminhadas, corridas e outros esportes (Foto: Divulgação) 

A Câmara de Paulínia aprovou projeto de lei que destina vias públicas (como faixas ou trechos de 

ruas) durante determinados dias de semana para a circulação de bicicletas. O texto passou em 

segunda discussão e, se sancionado pelo prefeito, a iniciativa “Rua do Ciclismo” funcionará duas 

vezes por semana, de manhã (6h às 9h) e a partir do final da tarde (17h às 22h). 

De acordo com o autor do projeto, vereador Pedro Bernarde (Cidadania), o principal objetivo é 

oferecer espaços públicos com segurança, evitando acidentes de trânsito. Além dos ciclistas, a 

intenção é atrair praticantes de caminhadas, corridas e outros esportes, de todas as idades, 

provavelmente aos sábados e domingos. 

A escolha das ruas será feita com base em sugestões da própria população. Qualquer interessado 

poderá enviar ofício à Prefeitura de Paulínia, que ficará responsável por analisar as condições, fazer 

demarcações e fiscalizar o trânsito, de acordo com o Projeto de Lei 51/2021, aprovado por 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/13/camara-aprova-fechamento-de-ruas-para-ciclistas-duas-vezes-por-semana/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/13/camara-aprova-fechamento-de-ruas-para-ciclistas-duas-vezes-por-semana/
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=131262
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unanimidade na sessão da última terça-feira (11). Para virar lei, a proposta ainda precisa ser 

sancionada pelo prefeito Du Cazellato (PL) e publicada no Diário Oficial do Município. 

Outra proposta, votada em primeira discussão (legalidade) na terça-feira, pretende garantir o 

direito de que pessoas com deficiência física desembarquem dos ônibus fora dos pontos regulares, a 

partir das 22h30. A regra já existe desde 2015 para mulheres e idosos. O vereador Messias Brito (PL) 

diz que a medida é importante para evitar que esse público seja alvo fácil de criminosos no período 

noturno. 

Também foi aprovada na 8ª Sessão Ordinária a criação da Frente Parlamentar de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. Conforme o vereador Gibi Professor (PTB), o 

grupo reunirá representantes do Legislativo, do Executivo e de entidades públicas ou privadas, para 

debater melhorias na cidade voltadas ao dia a dia desse público. 

Os vereadores analisaram ainda mudanças em normas envolvendo a própria Câmara, 

regulamentando funções operacionais, banco de horas extras, trabalho de Controle Interno do 

Legislativo (servidores nomeados para fiscalizar atos e gastos) e o pagamento de membros de 

comissões que organizam licitações. Agora, funcionários vão receber a mais apenas quando 

acontecer cada licitação. 

O presidente da Câmara, Fábio Valadão (PL), declarou que não haverá aumento de gastos. Pelo 

contrário, os projetos seguem recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para conter 

despesas. 

A sessão ocorreu sem público, para conter a propagação da Covid-19, e contou com 74 Indicações 

(sugestões de melhorias); 54 Requerimentos (cobranças de medidas ou informações) e 25 Moções 

(congratulações, apelo e pesar). 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 14/05/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 8ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 10 

Câmara de Paulínia deve ter novidades no funcionamento 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 07/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/07/governo-amplia-capacidade-e-horario-
de-funcionamento-de-comercios/ 
 

Governo amplia capacidade e horário de 
funcionamento de comércios 
 

Fase de transição do Plano São Paulo foi prorrogada por mais duas semanas em 
todo o estado de São Paulo – deste sábado até o dia 23 de maio 

7 mai  2021 – 13h01 

 
Vista aérea parcial da cidade de Paulínia, a partir da região onde está o Portal Futurista (Foto: RT Imagens) 

O governo de São Paulo prorrogou pelas próximas duas semanas a fase de transição do Plano São 

Paulo de retomada gradual da economia e de controle da Covid-19 nos 645 municípios paulistas. No 

entanto, ampliou o horário de funcionamento de comércios e serviços em uma hora e a capacidade de 

25% para 30%. Paulínia vive o endurecimento das regras desde março, quando teve início o pico de 

transmissão, mortes e internações pela doença, na segunda onda da pandemia no estado. 

As novas medidas começam a valer a partir deste sábado (8) e ficarão em vigor pelo menos até o 

próximo dia 23 de maio. A Prefeitura de Paulínia  informou que vai seguir as determinações do 

governo do estado e publicar ainda nesta sexta decreto regulamentado as mudanças na cidade. Agora 

a fase de transição vai permitir o funcionamento de comércios e serviços com capacidade de 30% de 

ocupação (antes, era 25%) e no período das 6h às 21h (antes, era até as 20h) e do toque de recolher a 

partir das 21h as 5h (antes, era das 20h às 5h). 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/07/governo-amplia-capacidade-e-horario-de-funcionamento-de-comercios/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/07/governo-amplia-capacidade-e-horario-de-funcionamento-de-comercios/
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O horário estendido das 6h às 21h vale para estabelecimentos comerciais, galerias e shoppings. O 

mesmo expediente poderá ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de beleza, 

barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus. 

 

A fase de transição mantém liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e 

espaços religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e 

distanciamento social. Parques estaduais e municipais também poderão ficar abertos, mas com 

horário das 6h às 18h. 

O toque de recolher continua nas 645 cidades do estado, agora das 21h às 5h, assim como a 

recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não essenciais e escalonamento de 

horários para entrada e saída de trabalhadores do comércio, serviços e indústrias. 

“É uma medida positiva e que vem no esteio de resultados que, gradualmente, estamos 

conquistando com a ajuda das pessoas que estão observando as orientações do Plano São Paulo, do 

governo do estado, e, principalmente, do Centro de Contingência, dos médicos e profissionais da 

ciência que nos assessoram”, afirmou o governador João Doria. “Temos que agir com 

responsabilidade e cautela, realizando uma abertura gradual e segura da nossa economia para evitar 

qualquer novo pico da pandemia em São Paulo.” 

“É muito importante mostrar que o esforço de todos tem valido a pena. Nós conseguimos ter uma 

redução de internações, casos e óbitos. Mantivemos essa desaceleração, o que nos dá o conforto por 

um lado, mas também a responsabilidade pelo patamar ainda elevado e manter essa gestão segura da 

pandemia”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen. 

Nesta sexta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) por pacientes graves com 

Covid-19 está em 78,3% no estado e em 76,3% na Grande São Paulo. O total de internados em UTIs 

era de 10.060 em todo o estado, com outros 11.260 pacientes em vagas de enfermaria. 
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A reclassificação do Plano São Paulo ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (7), no Palácio 

dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Todo o estado permanece, pela terceira semana seguida, 

na fase de transição. Mas, em março, por causa do pico da segunda onda da pandemia, já esteve 

na emergencial – até então a mais dura do Plano São Paulo. 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia adere à nova Fase de Transição que é prorrogada com ampliação 

de funcionamento até 21h e 30% de ocupação 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 07/05/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-adere-a-nova-fase-de-transicao-que-e-prorrogada-com-

ampliacao-de-funcionamento-ate-21h-e-30-de-ocupacao/ 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/11/sp-limita-funcionamento-de-servicos-essenciais-suspende-futebol-e-atividades-religiosas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-adere-a-nova-fase-de-transicao-que-e-prorrogada-com-ampliacao-de-funcionamento-ate-21h-e-30-de-ocupacao/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-adere-a-nova-fase-de-transicao-que-e-prorrogada-com-ampliacao-de-funcionamento-ate-21h-e-30-de-ocupacao/
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 09/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-adota-novas-regras-em-feiras-livres-e-proibe-
consumo-no-local/ 
 

Paulínia adota novas regras em feiras livres e proíbe 
consumo no local 
 

Por Redação 

9 de maio de 2021 

 

Medidas adotadas para combater o avanço do novo coronavírus no 

município valem para os próximos 15 dias, podendo ser prolongadas 

Paulínia adotou novas regras, publicadas no Diário Oficial desta sexta-feira (7) e já estão 

valendo, para as feiras livres do Município. 

Entre as medidas, que tem como objetivo barrar o avanço do covid-19, está a proibição de 

consumo de alimentos e bebidas no local. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-adota-novas-regras-em-feiras-livres-e-proibe-consumo-no-local/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-adota-novas-regras-em-feiras-livres-e-proibe-consumo-no-local/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/05/feira-livre-no-S%C3%A3o-Jos%C3%A9-5.jpg
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Com relação aos horários de funcionamentos, as feiras livres não sofrem alteração, seguem 

de terça-feira a domingo, das 7h30 às 14h. 

As medidas valem para os próximos 15 dias, podendo ser prorrogadas a depender da 

situação com relação a crise causada pelo novo coronavírus. 

Conforme as novas regras, as barracas de feira livres também precisam ficar com uma 

distância mínima de um metro quadrado entre elas. Antes disso, outras medidas já haviam 

sido tomadas, como a proibição de degustação de alimentos, e de ficar disponíveis mesas e 

cadeiras aos clientes. 

A prefeitura também já havia determinado que fosse disponibilizado instrumentos e 

produtos de higienização, como álcool em gel e pias com sabão, para o público. 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 13/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-uma-morte-25-novos-casos-e-45-
pessoas-hospitalizadas-por-covid-19-nesta-quinta-feira-14/ 
 

Paulínia registra uma morte, 25 novos casos e 45 pessoas 
hospitalizadas por Covid-19 nesta quinta feira, 14 
 

Por Redação 

13 de maio de 2021 

Paulínia registra nesta quinta feira, dia 14.05, uma morte, 25 novos casos e 45 pessoas 

hospitalizadas por Covid-19. O município soma 11.587 casos no decorrer da pandemia, 

com 198 mortes. Entre o total de casos, 11.090 tiveram a doença e já estão recuperados. 

A 198ª vítima é um homem, de 85 anos, com antecedentes de doença cardiovascular, 

diabetes mellitus e imunodeficiência. Iniciou os sintomas respiratórios em 24 de fevereiro, 

sendo internado no Hospital Municipal dia 11 de março e transferido para hospital privado 

em Campinas no dia 14 de março. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 

pelo exame de PCR, com resultado positivo. Faleceu na quarta-feira, 17 de março. 

Hoje, há 45 pacientes internados no Hospital Municipal de Paulínia (HMP), sendo 22 em 

unidades de terapia intensiva e 23 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no 

município é de 73,33%. 

A Prefeitura de Paulínia informa ser essencial que todos sigam as orientações do Comitê de 

Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus e reforça a necessidade do uso de máscara, 

higienização das mãos sempre que possível, distanciamento social e evitar aglomerações. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-uma-morte-25-novos-casos-e-45-pessoas-hospitalizadas-por-covid-19-nesta-quinta-feira-14/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-uma-morte-25-novos-casos-e-45-pessoas-hospitalizadas-por-covid-19-nesta-quinta-feira-14/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/05/banner_segunda_dose_1619472583.jpg
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 08/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
 

CPI requer documentos a três prefeituras da região 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 09/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/09/guarda-municipal-encerra-festa-
clandestina-com-cerca-de-200-pessoas/ 
 

Guarda Municipal encerra festa clandestina com cerca 
de 200 pessoas 
 

 

 

Pancadão acontecia em uma chácara no bairro Saltinho, em Paulínia; conforme a 
GM, havia aglomeração e os frequentadores não usavam máscara 

9 mai 2021 – 10h13 

 
Pessoas em frente à chácara após a chegada da Guarda Municipal e Polícia Militar (Foto: Divulgação) 

A Guarda Municipal encerrou na madrugada deste domingo (9) uma festa clandestina com cerca 

de 200 pessoas em uma chácara no bairro Saltinho, em Paulínia. A responsável pela rave foi 

identificada e o caso apresentado na Delegacia de Polícia Civil da cidade. 

O flagrante aconteceu após a Guarda Municipal receber denúncias de que acontecia uma festa 

clandestina no local. “Foram constatadas aglomerações e  pessoas sem máscaras, descumprindo o 

decreto estadual (que fixa as normas de segurança sanitárias na pandemia da Covid-19)”, informou 

a corporação. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/09/guarda-municipal-encerra-festa-clandestina-com-cerca-de-200-pessoas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/09/guarda-municipal-encerra-festa-clandestina-com-cerca-de-200-pessoas/
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Polícia Militar e Guarda Municipal acompanham frequentadores irem embora de festa clandestina (Foto:Divulgação) 

A dona da festa clandestina foi autuada por perturbação do sossego (lei do pancadão), por causar 

barulho de 85,8 decibéis. Os níveis de intensidade do som ou dos ruídos, conforme período e de 

acordo com o estabelecido pela legislação, são: 

 

A lei do pancadão prevê a aplicação de multa no valor de 500 Unidades Fiscais de Paulínia (UFPs) 

– o equivalente hoje a R$ 1.913,40. 

Viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar permaneceram no local até que todas pessoas 

deixassem a chácara. Na Delegacia de  Paulínia foi feito Boletim de Ocorrência de “Infração de 

Medida Sanitária Preventiva  e Perturbação do Trabalho e do Sossego Alheio”.
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 14/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO  
PÁGINA: 3 

Estado de SP assegura vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA:  
11/05/2021 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS/  
VACINAÇÃO 
PÁGINA: 4, 
COM CHAMADA 
NA CAPA 
 

Vacinação contra Covid-19 já atingiu mais de 100 mil pessoas na regiãora de Sumaré cria Procuradoria Especial 
da Mulher e nomeia procuradora 
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 11/05/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,concorrencia-com-vacinacao-da-covid-
derruba-adesao-a-campanha-da-gripe-no-pais,70003710715 
Ambev transfere centro de distribuição de Paulínia 

Concorrência com vacinação da Covid derruba adesão 
à campanha da gripe no País 
 

Primeira fase teve só 37% de comparecimento e imunização de idosos começa 
nesta terça; autoridades alertam para importância de garantir proteção 
 

José Maria Tomazela, O Estado de S.Paulo 

11 de maio de 2021 | 05h00 

 
SOROCABA - Iniciada há 28 dias, a campanha nacional de vacinação contra 
a gripe tem baixa adesão em todo o País. A primeira fase terminou nesta 
segunda-feira, 10, com o comparecimento de apenas 37% do grupo convocado, 
que incluiu crianças de 6 meses a 6 anos, grávidas, indígenas e profissionais 
de saúde. O número de vacinados corresponde a 9,7% da meta do governo, de 
vacinar 90% do público-alvo até 9 de julho. 

Autoridades atribuem o problema à concorrência da vacinação contra a covid-
19, que desperta mais interesse da população. Alertam, porém, que imunizar 
contra a gripe evita casos graves de síndrome respiratória que podem piorar a 
situação da rede de saúde, já sobrecarregada por causa da pandemia. Além disso, 
ao tomar a vacina, são reduzidas as chances de idas e vindas a hospitais, o que 
também diminui a exposição ao vírus.  

Com a proximidade do fim do prazo, algumas cidades do interior paulista, 
como Paulínia, aplicaram a vacina também durante o fim de semana. 
Em Campinas, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde 
(SinSaúde) chegou a fazer um apelo para que os filiados tomassem a vacina. “O 
que percebemos é que quem recebeu as duas doses contra a covid está com receio 
de ter uma reação de tomar a vacina da gripe, mesmo depois dos 14 dias”, disse a 
presidente, Sofia Rodrigues do Nascimento. 

A puérpera Gabriela Moreno, de Sorocaba, deu à luz a um menino em 28 de 
março e tomou a vacina da gripe em 29 de abril. “Tive um pouco de reação e 
cheguei a pensar que estava com covid, pois perdi a minha bisavó com essa 
doença. Não era covid e, agora, vacinada contra a gripe, me sinto mais protegida. 
Estando imunizada, acredito que meu bebê, o Gabriel, e meu outro filho, Miguel, 
também ficam mais protegidos”, disse. 

Já a aposentada Neusa Máximo de Oliveira, de 82 anos, que todo ano toma a 
vacina da gripe, em Sorocaba, não pretende se vacinar agora. “Tomei a primeira 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,concorrencia-com-vacinacao-da-covid-derruba-adesao-a-campanha-da-gripe-no-pais,70003710715
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,concorrencia-com-vacinacao-da-covid-derruba-adesao-a-campanha-da-gripe-no-pais,70003710715
https://tudo-sobre.estadao.com.br/vacina
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gripe
https://tudo-sobre.estadao.com.br/gravidez
https://tudo-sobre.estadao.com.br/indigenas
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://tudo-sobre.estadao.com.br/coronavirus
https://tudo-sobre.estadao.com.br/paulinia-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/campinas-sp
https://tudo-sobre.estadao.com.br/sorocaba-sp
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dose da vacina da Oxford contra a covid-19 e estou esperando a segunda dose 
para este mês. Então, só vou tomar a vacina da gripe pelo menos duas semanas 
depois da segunda dose”, explicou. Ela disse que se vacina contra a gripe há vários 
anos e não teve mais a doença que a incomodava com frequência. 

Coordenadora de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado 
de São Paulo, Helena Sato acredita que a maior preocupação das pessoas com a 
vacina contra o coronavírus pode ser uma das causas da baixa adesão. “As 
pessoas estão mais preocupadas com a covid, o que é compreensível. Quem está 
nos grupos prioritários deve mesmo dar prioridade à vacina contra a covid e, 
tendo recebido essa vacina, esperar 14 dias para tomar a da gripe. Mas é 
importante receber as duas vacinas, cada uma a seu tempo. Estamos reforçando 
muito isso”, disse. 

Outro possível motivo da menor adesão, segundo ela, é o medo das pessoas de 
pegarem o vírus ao comparecerem aos postos de vacinação. “Temos uma 
pandemia, estamos há um ano falando que é importante ficar em casa e agora 
pedimos para irem tomar a vacina. As pessoas não devem ter esse medo. Estão 
sendo tomados todos os cuidados para reduzir esse risco ao mínimo.”  

Segundo Helena, as vacinas da covid e da gripe são aplicadas em ambientes 
separados e, se alguma pessoa se apresenta com sintomas gripais, é orientada a 
remarcar a data. “Aqui na capital (São Paulo), por exemplo, a vacinação contra a 
gripe acontece em escolas que estão sem aulas.” 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 12/05/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ RMC 
PÁGINA: A5, COM CHAMADA NA CAPA 

Parlamento da RMC quer CROSS na região 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 11/05/2021 
ASSUNTO: LICITAÇÃO/ TRANSPORTE 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/11/sancetur-e-consorcio-da-terra-seguem-
na-concorrencia-do-transporte-publico/ 
Ambev transfere centro de distribuição de Paulínia 

Sancetur e consórcio da Terra seguem na concorrência 
do transporte público 
 

S.T.P. Mobilidade Ltda foi inabilitada pela Prefeitura para participar da licitação 
pública; envelopes com proposta comercial serão abertos dia 19 

11 mai 2021 – 13h 

 
Ônibus da concessionária Terra Auto Viação estacionados no Rodoshopping, em Paulínia (Foto: Divulgação) 

A empresa Sancetur – Santa Cecília Turismo Ltda e o Consórcio Mobilidade Paulínia, formado 

pela Terra Auto Viação Transportes Ltda e Rápido Sumaré Ltda, seguem na concorrência pública do 

transporte público municipal de Paulínia. Os envelopes com proposta comercial deverão ser abertos 

no próximo dia 19, quarta-feira da semana que vem. 

A empresa S.T.P. Mobilidade Ltda foi inabilitada na fase de análise da documentação pela 

Prefeitura para continuar na concorrência. Cabe recurso. Ela, assim como a Rápido Sumaré, já tem 

contrato com a Prefeitura de Paulínia para transporte de alunos. A Terra, por meio de contrato 

emergencial, é a atual concessionária do transporte público de passageiros em Paulínia. Está na 

cidade desde janeiro de 2020. 

O resultado da habilitação das empresas da concorrência pública do transporte municipal de 

Paulínia foi publicado na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial do Estado. O documento, 

elaborado pela Comissão de Licitação, com data de 10 de maio de 2021 (segunda-feira), no entanto, 

ainda não foi publicado no Diário Oficial do Município. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/11/sancetur-e-consorcio-da-terra-seguem-na-concorrencia-do-transporte-publico/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/11/sancetur-e-consorcio-da-terra-seguem-na-concorrencia-do-transporte-publico/
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/12/primeiro-dia-da-terra-no-transporte-publico-e-marcado-por-problemas/
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Com a saída da S.T.P. do certame, no dia 19, a partir das 10h, na Sala de Licitações da Prefeitura, 

serão abertos somente os envelopes com proposta comercial da Sancetur e do Consórcio Mobilidade 

Paulínia (Terra e Rápido Sumaré) e deverá ser conhecida a nova concessionária do serviço de 

transporte público coletivo urbano e rural de passageiros do município de Paulínia para os próximos 

10 anos, prorrogável por mais 10. 

A concorrência do transporte público municipal se arrasta desde 2016 em Paulínia, quando 

começaram a ser realizados uma série de prorrogações ou contratos emergenciais, primeiro, com o 

Grupo Passaredo e, desde janeiro de 2020, com a Terra. Em dezembro do ano passado, a Prefeitura 

estimou um custo de R$ 268.968.642,48 (duzentos e sessenta e oito milhões, novecentos e sessenta e 

oito mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos). 

O passageiro seguirá pagando um R$ 1 na catraca e a Prefeitura deverá arcar os outros R$ 2,82 do 

preço total da tarifa R$ 3,82 a ser cobrada pela vencedora da concorrência, como já é atualmente. 

Uma das novidades, e a mais polêmica, é a implantação da bilhetagem eletrônica no sistema de 

transporte público de Paulínia, o que pode acarretar a demissão desses trabalhadores e já rendeu 

até paralisação da categoria. Hoje, há cerca de 100 deles trabalhando na Terra. 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/29/motoristas-e-cobradores-da-terra-retomam-o-transporte-publico-de-passageiros/
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia (SP) habilita Sancetur e consórcio formado por Rápido Sumaré e 

Terra Auto Viação para próxima fase da licitação do transporte 

VEÍCULO: DIÁRIO DO TRANSPORTE   |     DATA: 11/05/2021     |    PÁGINA:  

https://diariodotransporte.com.br/2021/05/11/paulinia-sp-habilita-duas-empresas-para-proxima-fase-da-

licitacao-do-transporte-coletivo/ 

 

Nova empresa de ônibus deve ser conhecida na próxima semana 

VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |     DATA: 11/05/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4798707793489544&set=a.456671664359867 

 

https://diariodotransporte.com.br/2021/05/11/paulinia-sp-habilita-duas-empresas-para-proxima-fase-da-licitacao-do-transporte-coletivo/
https://diariodotransporte.com.br/2021/05/11/paulinia-sp-habilita-duas-empresas-para-proxima-fase-da-licitacao-do-transporte-coletivo/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4798707793489544&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 14/05/2021 
ASSUNTO: LIMPEZA/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Paulínia atinge alto grau de satisfação na limpeza pública 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 14/05/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE/ RECURSOS HÍDRICOS  
PÁGINA: A6, COM CHAMADA NA CAPA 

R
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 13/05/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: A7, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
 

PCJ alerta para crise hídrica em 2022 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 11/05/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 5  

Vestibular Fatec tem mais de 500 vagas 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 14/05/2021 
ASSUNTO: EMPREGO/ CAPACITAÇÃO  
PÁGINA: 3 

Prefeitura abre inscrições para Programa 1º Emprego, de capacitação 
técnica gratuita 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 14/05/2021 
ASSUNTO: OPORTUNIDADE/ APRENDIZES  
PÁGINA: 6 

Empresa de logística abre 14 vagas para jovens aprendizes 
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VEÍCULO: VALOR ECONÔMICO 
DATA: 10/05/2021 
ASSUNTO: NEGÓCIOS 
PÁGINA: https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/05/10/ambev-transfere-centro-de-
distribuicao-de-paulinia-ao-grupo-imediato.ghtml 
Ambev transfere centro de distribuição de Paulínia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/05/10/ambev-transfere-centro-de-distribuicao-de-paulinia-ao-grupo-imediato.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/05/10/ambev-transfere-centro-de-distribuicao-de-paulinia-ao-grupo-imediato.ghtml
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 11/05/2021 
ASSUNTO: TRÂNSITO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/11/corpo-de-bombeiros-de-paulinia-
participa-da-campanha-maio-amarelo/ 
 
 

Corpo de Bombeiros de Paulínia participa da 
campanha Maio Amarelo 
 

Policiais do 7º Grupamento do estado de São Paulo desenvolvem ações educativas 
voltadas para a redução de riscos de acidentes no trânsito 

11 mai 2021 – 15h40 

 
Atividades ocorrem em pontos estratégicos das principais avenidas do município (Foto: Divulgação) 

O Corpo de Bombeiros de Paulínia promove até o próximo dia 20 deste mês ações educativas 

voltadas à redução de riscos de acidentes no trânsito. A iniciativa, por meio do 7º Grupamento do 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, faz parte da campanha Maio 

Amarelo. 

Desde segunda-feira (10), policiais do 7º Grupamento de Bombeiros realizam as ações de 

orientação ao público. As atividades ocorrem em pontos estratégicos das principais avenidas do 

município, com a entrega de informativos educativos, no horário das 17h30 às 18h30, para 

conscientizar a população. 

A campanha Maio Amarelo começou em todo o Brasil no dia 1º passado com o tema “Respeito e 

Responsabilidade: pratique no trânsito”. O objetivo é promover a empatia e a humanização das 

estatísticas de acidentes de trânsito e chamar atenção sobre como a impaciência e a intolerância 

refletem nas atitudes das pessoas quando estão dirigindo. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/11/corpo-de-bombeiros-de-paulinia-participa-da-campanha-maio-amarelo/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/11/corpo-de-bombeiros-de-paulinia-participa-da-campanha-maio-amarelo/


   RESUMO DA  SEMANA | Maio 2021 |  35 
 

  

 
Entrega de informativos educativos para conscientizar a população dos riscos no trânsito (Foto: Divulgação) 

“É assim, pensando no outro e fazendo por todos, que esperamos trazer mais consciência e 

harmonia para o transitar de todos os brasileiros, com respeito e responsabilidade, se colocando no 

lugar do outro, praticando os preceitos de uma sociedade educada e empática”, explicou o 

Observatório Nacional de Segurança Viária, um dos agentes da campanha, em comunicado. 

Criada em 2014, a campanha é realizada anualmente, sempre durante o mês de maio, em alusão ao 

dia 11 de maio de 2011, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs a realização da 

Década de Ação para a Segurança no Trânsito. 

O movimento fomenta uma ação coordenada entre o poder público, iniciativa privada e sociedade 

civil para discutir o tema segurança viária com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no 

trânsito. Apesar da redução do número de mortes nos últimos anos, o trânsito brasileiro ainda mata 

milhares de pessoas todos os anos. Em 2019, quando foi divulgado o último levantamento pelo 

Ministério da Saúde, foram mais de 31.945 vidas perdidas. 

A Confederação Nacional do Transporte (CNT), por meio do Serviço Social do Transporte (Sest) e 

do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) também são apoiadores centrais da 

ação. Para as entidades, é importante a união de forças de toda a sociedade para a causa. “Afinal, 

enquanto apenas um pedestre, ciclista, motorista, passageiro ou motociclista estiverem 

desrespeitando as regras, todos estarão em risco”, destacou, em comunicado. 

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) é outro agente do movimento no âmbito do 

governo federal e, para evitar aglomerações no contexto da pandemia de Covid-19, vai promover 

ações digitais pelas redes sociais e sites com o tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. 

Entre as ações previstas pelo Denatran, está o incentivo pela utilização das passarelas, faixas 

elevadas e faixas de pedestres, assim como alertar os condutores sobre sinalizações e cuidados com 

os vulneráveis no trânsito (pedestres, motociclistas e ciclistas), dando destaque à responsabilidade de 

todos os atores sociais envolvidos. 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 14/05/2021 
ASSUNTO: LAZER 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 

Passeios de triciclo voltam à cidade 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 13/05/2021 
ASSUNTO:  
TRIBUTOS/ LEGISLATIVO 
PÁGINA: A9 

Relator da PEC propõe reforma tributária ampla 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 07 a 13/05/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Dr. Grilo pede melhorias e obras de infraestrutura na avenida Antônio 

Batista Piva 
13 de maio de 2021  

O vereador Dr. Grilo (MDB) sugere obras de infraestrutura e segurança na avenida Antônio Batista 

Piva, que interliga pelo menos outros 10 bairros. Ele pede iluminação na via, sinalização horizontal e 

vertical, bem como a colocação de lombadas elevadas nas três rotatórias. “Devido ao intenso fluxo 

de veículos na Avenida, as pessoas ficam […] 

 

Edilsinho solicita desconto na conta de água para famílias carentes 
13 de maio de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) pede que a Prefeitura e a Sabesp estudem uma 

forma de conceder desconto na conta de água durante a pandemia da Covid-19, um benefício às 

famílias mais carentes na cidade. A medida é necessária, de acordo com o Requerimento 371/2021, 

“considerando que o risco de contaminação nos bairros mais vulneráveis […] 

Leia mais 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-pede-melhorias-e-obras-de-infraestrutura-na-avenida-antonio-batista-piva/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-pede-melhorias-e-obras-de-infraestrutura-na-avenida-antonio-batista-piva/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-desconto-conta-agua/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-homenagem-e-adicional-a-trabalhadores-funerarios/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-pede-melhorias-e-obras-de-infraestrutura-na-avenida-antonio-batista-piva/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-desconto-conta-agua/
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Vereadores aprovam fechamento de ruas para ciclistas pedalarem com 

segurança        12 de maio de 2021  

A Câmara de Paulínia aprovou nesta terça-feira (11/5) proposta que pretende destinar vias públicas 

(como faixas ou trechos de ruas) durante determinados dias de semana para a circulação de 

bicicletas. O texto passou em segunda discussão e, se sancionado pelo prefeito, a iniciativa “Rua do 

Ciclismo” funcionará duas vezes por semana, […] 

 

Flávio Xavier presta homenagem e sugere adicional a trabalhadores 

funerários        12 de maio de 2021  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) tem duas propostas para trabalhadores responsáveis pelos 

sepultamentos na cidade. Ele afirma que, com a disseminação da Covid-19, esses profissionais 

“viram sua já dura rotina de trabalho mudar em alguns aspectos […] 

 

Duplicação da ponte sobre a Zeferino Vaz já poderia desafogar o trânsito, 

diz Pedro        11 de maio de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) propõe a duplicação da ponte sobre a rodovia Prof. Zeferino 

Vaz com acesso à rodovia Dr. Roberto Moreira. Segundo ele, a rodovia é uma importante ligação da 

região central ao bairro de Betel e adjacências, inclusive ao Barão Geraldo, em Campinas. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-8-fechamento-ruas-para-ciclistas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-8-fechamento-ruas-para-ciclistas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-homenagem-e-adicional-a-trabalhadores-funerarios/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-homenagem-e-adicional-a-trabalhadores-funerarios/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/duplicacao-da-ponte-sobre-a-zeferino-vaz-ja-poderia-desafogar-o-transito-diz-pedro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/duplicacao-da-ponte-sobre-a-zeferino-vaz-ja-poderia-desafogar-o-transito-diz-pedro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-8-fechamento-ruas-para-ciclistas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-homenagem-e-adicional-a-trabalhadores-funerarios/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/duplicacao-da-ponte-sobre-a-zeferino-vaz-ja-poderia-desafogar-o-transito-diz-pedro/
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Vereador Gibi apresenta Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência e 

Doenças Raras para Câmara de Paulínia  10 de maio de 2021  

Projeto será votado nesta terça-feira (11/5), a partir da 16h, em primeira discussão (legalidade)   O 

vereador Gibi Professor e o assessor da deputada Valéria Bolsonaro, Gabriel Anastácio Gomes 

apresentaram nesta segunda-feira (10/5), na Câmara de Paulínia, para vereadores e assessores […] 

 

Fabio da Van propõe cartão para ajudar comerciantes e consumidores 
10 de maio de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) propõe a criação do projeto IPTU Zero ou IPTU Fácil, para 

ajudar no fortalecimento do comércio local. A ideia é que os cidadãos usassem o cartão em compras 

e acumulassem créditos toda vez que comprassem no comércio local. […] 

 

Todos os servidores públicos devem ter treinamento em primeiros 

socorros, afirma Valadão     10 de maio de 2021  

O vereador Fábio Valadão (PL) sugere treinamento de primeiros socorros para toda a rede pública, 

especialmente para a assistência social e a educação. Segundo a Indicação 465/2021, o programa de 

treinamento em Primeiros Socorros deverá ser feito em parceria com a Defesa Civil, o Corpo de 

Bombeiros, a Guarda Municipal e a Policia Militar. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereador-gibi-apresenta-frente-parlamentar-da-pessoa-com-deficiencia-e-doencas-raras-para-camara-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereador-gibi-apresenta-frente-parlamentar-da-pessoa-com-deficiencia-e-doencas-raras-para-camara-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-cartao-para-ajudar-comerciantes-e-consumidores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/todos-os-servidores-publicos-devem-ter-treinamento-em-primeiros-socorros-afirma-valadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/todos-os-servidores-publicos-devem-ter-treinamento-em-primeiros-socorros-afirma-valadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereador-gibi-apresenta-frente-parlamentar-da-pessoa-com-deficiencia-e-doencas-raras-para-camara-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/todos-os-servidores-publicos-devem-ter-treinamento-em-primeiros-socorros-afirma-valadao/
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Tiguila cobra vagas em empresas para jovens entrarem no mercado de 

trabalho        7 de maio de 2021  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) solicita que o Ministério do Trabalho obrigue empresas 

localizadas no município a cumprirem a legislação e abrirem as portas para jovens que buscam o 

primeiro emprego e também às pessoas com deficiência. Ele aponta que as leis 10.097/2000 e 

8.213/1991 já têm regras para inserir esse público no mercado de trabalho […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-empresas-jovens-primeiro-emprego/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-empresas-jovens-primeiro-emprego/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-empresas-jovens-primeiro-emprego/

