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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 19/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 4ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 

Leis de incentivo a artistas locais e álcool em gel obrigatório nos ônibus são 
aprovadas pelos vereadors 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 18/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/18/camara-aprova-obrigatoriedade-de-
alcool-em-gel-nos-onibus/ 
 

Câmara aprova obrigatoriedade de álcool em gel nos ônibus 
 
Projeto de lei passou em primeira discussão um ano após início da pandemia; para 
entrar em vigor ainda precisa de nova votação e da sanção do prefeito 

18 mar 2021 – 5h30 

 
Os vereadores de Paulínia durante a abertura da sessão ordinária da tarde desta terça-feira (Foto: Reprodução de 

vídeo) 

A Câmara de Paulínia aprovou terça-feira (16), um ano após o início da pandemia da Covid-19 no 

País, um projeto de lei para obrigar empresas de ônibus a instalar recipientes com álcool em gel 70% 

no interior dos veículos, em locais de fácil visualização e com acessibilidade às pessoas com 

deficiência. 

O texto do vereador João Mota (DC) foi analisado quanto à legalidade (primeira discussão) e, para 

virar lei, ainda precisa de nova votação (mérito) e envio à sanção do prefeito. Segundo o autor, a 

medida é importante para garantir a segurança dos passageiros. O Projeto de Lei 21/2021 fixa multa 

de R$ 1 mil por ônibus irregular, dobrada em caso de reincidência. 

A situação do transporte coletivo, aliás, foi um dos principais assuntos da 4ª sessão ordinária. 

Vários vereadores relataram lotação, principalmente em horários de pico, e cobraram melhorias da 

Terra Auto Viação Transportes Ltda, concessionária do transporte coletivo municipal na cidade 

desde janeiro de 2020, quando assumiu o serviço no lugar da Viação Flama, do Grupo Passaredo, por 

meio de contrato emergencial de seis meses, no valor de cerca de R$ 8,5 milhões. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/18/camara-aprova-obrigatoriedade-de-alcool-em-gel-nos-onibus/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/18/camara-aprova-obrigatoriedade-de-alcool-em-gel-nos-onibus/
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Documento/91782
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/01/12/primeiro-dia-da-terra-no-transporte-publico-e-marcado-por-problemas/
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A Terra teve um segundo contrato assinado com a Prefeitura em junho do ano passado, também 

com dispensa de licitação e duração de seis meses, pelo valor de R$ 8.463.304,38 (oito milhões, 

quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e quatro reais e trinta e oito centavos); e um terceiro, na 

mesma condição (emergencial) e prazo (180 dias), por R$ 8.532.904,38 (oito milhões, quinhentos e 

trinta e dois mil, novecentos e quatro reais e trinta e oito centavos). 

O presidente da Câmara, Fábio Valadão (PL), garantiu que a frota da Terra não foi reduzida 

durante a pandemia, mas ressaltou que a Prefeitura está proibida de negociar aumento da quantidade 

de ônibus, por decisão judicial, que cobra desde 2015 a realização de concorrência pública para a 

contratação de concessionária do serviço de transporte coletivo municipal em Paulínia. 

O avanço da Covid-19 em Paulínia e no País, um ano depois do início da pandemia, também 

motivou sugestões dos vereadores ao prefeito para aliviar os impactos negativos: concessão de 

auxílio a autônomos e comerciantes; desconto no ISS a quem está impedido de prestar serviços; 

contratação de mães como monitoras escolares; distribuição de cestas básicas às famílias carentes; e 

drive-thru solidário para arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza. 

Talentos 

Outro projeto aprovado pelos vereadores em primeira discussão na sessão de terça-feira visa 

obrigar que empresas contratem artistas locais quando receberem recursos públicos em shows e 

eventos, inclusive uso de espaços públicos e suporte de pessoal. 

Em troca desse apoio, os organizadores devem selecionar grupos musicais ou de dança, bandas, 

cantores ou instrumentistas de Paulínia para abrir os eventos. O programa “Prata da Casa” é de 

autoria do vereador Messias Brito (PL). 

Títulos 

Também foram reconhecidos títulos de Cidadão Paulinense a Antônio Carlos de Aquino (iniciativa 

do vereador Zé Coco – PSB); Valdir Dos Anjos Joaquim (Cícero Brito – MDB); Clóvis Fernandes 

Ribeiro da Silva (Gibi Professor – PTB) e Paulo Rissato (Pedro Bernarde – Cidadania). 

Durante a sessão os  vereadores ainda apresentaram 63 Indicações (sugestões de melhorias) e 

aprovaram 47 Requerimentos (cobrança de medidas ou informações), além de 8 Moções (aplausos e 

congratulações). 

Virtual 

Os vereadores se reuniram de forma virtual na sessão de terça-feira por causa da vigência da fase 

emergencial do Plano São Paulo de retomada da economia e controle da Covid-19 nos 645 

municípios paulistas. A sessão foi antecipada para as 16h, para que funcionários escalados não 

trabalhassem depois das 20h, quando tem início o toque de recolher em todo o estado até as 5h. 

“O atendimento na Câmara de Paulínia está suspenso, com a maioria dos servidores em 

teletrabalho”, informou o Legislativo. “Todo cidadão, assessor de entidade e representante de órgão 

público poderá contatar a Casa pelo e-mail recepcao@camarapaulinia.sp.gov.br e pelo telefone (19) 

3874-7800.” 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/11/sp-limita-funcionamento-de-servicos-essenciais-suspende-futebol-e-atividades-religiosas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/11/sp-limita-funcionamento-de-servicos-essenciais-suspende-futebol-e-atividades-religiosas/
mailto:recepcao@camarapaulinia.sp.gov.br
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 19/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 4ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Fontanário Municipal ganha nome do advogado Doutor Pedro Politano 
Neto
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 17/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETO DE LEI 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=4618999731460352&set=a.456671664359867 

Câmara aprova denominar Fontanário Municipal como Doutor Pedro 
Politano Neto 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4618999731460352&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 13/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETO DE LEI/ HOMENAGEM 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=4607497799277212&set=a.456671664359867 

Projeto de lei batiza rotatória com nome do saudoso “Marcão” 
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4607497799277212&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 19/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ATENDIMENTO  
PÁGINA: 5 

Na fase emergencial, Câmara tem sessões às 16h e atendimento on-line ao 
cidadão 
 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Março 2021 |  9 
 

  

VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 15/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=4612861378740854&set=a.456671664359867 
 

Toque de recolher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4612861378740854&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 15/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://tribunapaulinia.com.br/durante-a-fase-emergencial-camara-tera-sessoes-as-16h-e-
atendimento-on-line-ao-cidadao/ 
 

Durante a fase emergencial, Câmara terá sessões às 
16h e atendimento on-line ao cidadão 
 

15 de março de 2021 

 

A entrada está fechada ao público: todo cidadão, assessor de entidade e representante de 

órgão público poderá contatar a Casa pelo e-mail recepcao@camarapaulinia.sp.gov.br, 

além do telefone (19) 3874-7800 

A Câmara de Paulínia decidiu criar canal on-line para atender a população e antecipar o 

horário das sessões legislativas, durante a fase emergencial do Estado de São Paulo no 

combate à Covid-19. A entrada está fechada ao público: todo cidadão, assessor de 

entidade e representante de órgão público poderá contatar a Casa pelo e-mail 

recepcao@camarapaulinia.sp.gov.br, além do telefone (19) 3874-7800. 

A 4ª Sessão Ordinária de 2021, na próxima terça-feira (16) começará às 16h, para que 

funcionários escalados não trabalhem depois das 20h. Os vereadores vão debater 

https://tribunapaulinia.com.br/durante-a-fase-emergencial-camara-tera-sessoes-as-16h-e-atendimento-on-line-ao-cidadao/
https://tribunapaulinia.com.br/durante-a-fase-emergencial-camara-tera-sessoes-as-16h-e-atendimento-on-line-ao-cidadao/
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propostas de forma virtual, com transmissão ao vivo pela internet no site da Câmara, no 

perfil do Facebook e no canal do YouTube. 

Também em obediência às normas estaduais, os gabinetes terão sistema de rodízio, pois 

apenas o vereador e um assessor poderão ficar na sala. Os serviços administrativos serão 

presenciais somente quando imprescindível e não for possível executar atividades por meio 

do teletrabalho, conforme o Ato da Mesa 9/2021. 

Funcionários foram orientados a procurar setor específico da Secretaria Municipal de Saúde 

se sentirem quaisquer sintomas da Covid-19. O Legislativo segue adotando medidas 

preventivas, disponibilizando álcool em gel em vários pontos, medindo a temperatura de 

servidores na entrada e promovendo várias vezes ao dia sanitização em todo o prédio. 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 19/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO  
PÁGINA: 3 

Secretaria de Saúde inicia cadastro dos profissionais de saúde não 
vacinados
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 17/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/covid-19-vacinacao-de-idosos-de-72-a-74-anos-comeca-
na-proxima-sexta-em-paulinia/ 

 

Covid-19: vacinação de idosos de 72 a 74 anos começa 
na próxima sexta, em Paulínia 
 

Por  Redação 

17 de março de 2021 

 

 

Paulínia vai antecipar para a próxima sexta-feira, 19 de março, a vacinação para os idosos 

de 72, 73 e 74 anos. Na segunda e terça-feira, dias 22 e 23, também haverá imunização 

desta faixa etária. Inicialmente, o início da imunização dessa faixa etária, estava prevista 

para a próxima segunda-feira, 22 de março. 

Outra novidade é a ampliação dos horários de vacinação. Agora o público poderá agendar 

sua vacina das 8h30 às 16h30. O agendamento é obrigatório e estará liberado a partir das 

13h desta quinta-feira, 18, e deve ser feito pelo site vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda ou 

via 156 opção 4 (atendimento das 8h às 17h). 

Os postos serão no Túnel do Theatro Municipal e na Lagoa do João Aranha. Não esqueça 

comprovante de endereço e documento com foto. É Obrigatório. Serão aceitos como 

http://noticiasdepaulinia.com.br/covid-19-vacinacao-de-idosos-de-72-a-74-anos-comeca-na-proxima-sexta-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/covid-19-vacinacao-de-idosos-de-72-a-74-anos-comeca-na-proxima-sexta-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda?fbclid=IwAR0ayLCOYWOGLXalJkpqRkHKEIozUK8KxdKWyTgrx0gKqfIHdSQ_ejqLobA
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Vacina%C3%A7%C3%A3o-Idoso-77a79-anos1.jpg
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comprovante: Contas de água / energia / telefone / IPTU / Cartão da UBS. De qualquer 

mês de 2020. Declaração de residência não será aceita. 

A antecipação foi possível graças às novas doses da vacina contra o novo coronavírus 

entregues nesta semana pelo Instituto Butantan. O Butantan entregou na manhã desta 

quarta-feira, mais 2 milhões de doses da vacina ao Ministério da Saúde. O imunizante será 

distribuído para todo o país no âmbito do Plano Nacional de Imunização. Com a entrega 

desta quarta-feira, o Instituto soma 5,6 milhões de doses disponibilizadas apenas nesta 

semana. 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Agendamento para vacinação de idosos entre 72 e 74 anos começa  

nesta 5ª-feira 

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 17/03/2021     |    PÁGINA: 
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/17/agendamento-para-vacinacao-de-idosos-entre-72-e-74-anos-comeca-
nesta-5a-feira/

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/17/agendamento-para-vacinacao-de-idosos-entre-72-e-74-anos-comeca-nesta-5a-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/17/agendamento-para-vacinacao-de-idosos-entre-72-e-74-anos-comeca-nesta-5a-feira/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 19/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 5 

Assistência Social auxilia idosos paulinenses a agendar vacina 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 18/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/mais-tres-mulheres-morrem-por-covid-19-em-paulinia-
total-chega-a-120-obitos/ 
 

Mais três mulheres morrem por Covid-19 em Paulínia; 
total chega a 120 óbitos 
 

Por  Redação 

18 de março de 2021 

 

Nesta quinta-feira, 18, Paulínia registrou mais três óbitos em decorrência do novo 

coronavírus. A informação consta no boletim mais recente divulgado pela secretaria 

Municipal de Saúde. Agora, a cidade soma 120 mortes pela doença. Em 48 horas foram 

191 novos casos confirmados e 74 pacientes internados no Hospital Municipal de Paulínia, 

sendo 20 em leitos de UTI (Unidade de terapia intensiva). 

Veja o perfil das duas vítimas: 

http://noticiasdepaulinia.com.br/mais-tres-mulheres-morrem-por-covid-19-em-paulinia-total-chega-a-120-obitos/
http://noticiasdepaulinia.com.br/mais-tres-mulheres-morrem-por-covid-19-em-paulinia-total-chega-a-120-obitos/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/UTI-Hospital-Municipal_Covid-19_Mar%C3%A7o-2021.jpg
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Mulher de 41 anos, com antecedente de tabagismo. Iniciou os sintomas respiratórios no dia 

26 de fevereiro, sendo internada no Hospital Municipal de Paulínia (HMP) no dia 2 de 

março. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame de PCR, com 

resultado positivo. Faleceu na sexta-feira, 12. 

Mulher de 97 anos, com antecedente de hipotireoidismo. Iniciou os sintomas respiratórios 

em 24 de fevereiro, sendo internada em hospital da rede privada de Campinas no mesmo 

dia. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame de PCR, com 

resultado positivo. Faleceu no domingo, 14. 

Mulher de 83 anos, com antecedente de doença cardiovascular. Iniciou os sintomas 

respiratórios no dia 18 de fevereiro, sendo internada em hospital da rede privada de 

Campinas no último dia 3. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo 

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

Paulínia soma 8.767 casos positivos de coronavírus, segundo o boletim desta quinta-feira, 

18. Desses, 89% já venceram a doença. Os recuperados somam 7.714. Outros 859 

infectados permanecem em isolamento domiciliar e 74 estão internados (20 em UTI e 54 

em enfermaria). 

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. 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Prefeitura de Paulínia divulga 3 mortes pela Covid-19 de uma só vez 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 18/03/2021     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/18/prefeitura-de-paulinia-divulga-3-mortes-pela-covid-19-de-uma-so-vez/ 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/18/prefeitura-de-paulinia-divulga-3-mortes-pela-covid-19-de-uma-so-vez/
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 16/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/quase-40-dos-pacientes-com-covid-19-em-paulinia-tem-
entre-20-a-39-anos/ 
 

Quase 40% dos pacientes com Covid-19 em Paulínia 
têm entre 20 a 39 anos 
Por  Redação 

16 de março de 2021 

Maioria do pacientes com Covid-19 em Paulínia têm entre 20 a 59 anos 

Paulínia registrou 2.473 novos casos da Covid-19 de 1° de janeiro a 3 de março, uma 

média de 40 por dia. Entre esse período, o município registrou 7.586 casos confirmados, 

sendo que destes, 112 evoluíram para óbito e 7.105 se recuperaram da doença, de acordo 

com a 6ª edição do boletim epidemiológico municipal do dia 3. 

Entre os casos confirmados, menos de 15% tinham idade superior a 60 anos. A faixa etária 

com maior número de casos confirmados está entre 20 e 39 anos, seguida da faixa etária 

de 40 a 59 anos. Juntas, essas faixas etárias somam mais de 75% dos casos. Porém, 

quando verificado os óbitos pelo mesmo agravo, 80% tinham mais de 60 anos. 

Em 62 dias já foram registrados 21 mortes pela doença. Sendo que em janeiro de 2021 

foram registrados 10 óbitos por Covid-19. Já em fevereiro foram registrados 11 óbitos por 

Covid-19 no município. O pior pico de óbitos por Covid-19 em Paulínia ocorreu entre 12 de 

julho a 15 de agosto (29ª e 33ª semana) de 2020, 41 mortes. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/quase-40-dos-pacientes-com-covid-19-em-paulinia-tem-entre-20-a-39-anos/
http://noticiasdepaulinia.com.br/quase-40-dos-pacientes-com-covid-19-em-paulinia-tem-entre-20-a-39-anos/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/UBSs-de-Paul%C3%ADnia_mar%C3%A7o-2021.jpg
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Até o dia 3 de março, a Região de Saúde do Centro somava 2.275 casos confirmados, 

2.134 recuperados e 39 óbitos. Ela possui estimativa de 31 mil habitantes é composta 

pelas UBS Centro I, UBS Centro II e UBS Betel. 

Já a Região de Saúde Monte Alegre havia registrado 2.298 casos confirmados, 2.141 

recuperados e 38 óbitos. Ela é composta pelas UBS Cooperlotes, UBS Monte Alegre e UBS 

Parque da Represa e possui estimativa de 32 mil habitantes. 

Enquanto que a Região de Saúde do Planalto, com 21 mil habitantes registrava 1.427 casos 

confirmados, 1.345 recuperados e 20 óbitos. Ela abrange a UBS Amélia e UBS Planalto. E a 

Região de Saúde do São José – composta UBS São José e UBS João Aranha, com 22 mil 

habitantes somava 1.585 casos confirmados, 1.484 recuperados e 15 óbitos. 

Ocupação Hospitalar 

O número de leitos ocupados por pacientes confirmados e suspeitos da Covid-19, no 

Hospital Municipal de Paulínia (HMP) voltou a subir em meados de dezembro de 2020. No 

dia 3 de março, atingiu a ocupação de 39 leitos. Observa-se que em 2020 durante a 

primeira onda, o número de leitos ocupados atingiu seu pico entre os meses de julho e 

setembro de 2020, sendo que no mês de julho até 39 leitos estavam ocupados durante o 

mesmo período. Em meados de setembro, ocorreu queda no número de leitos ocupados.

 

Casos e óbitos por faixa etária 

Entre os casos confirmados por Covid-19 em Paulínia, menos de 15% tinham idade 

superior a 60 anos. A faixa etária com maior número de casos confirmados está entre 20 e 

39 anos, seguida da faixa etária de 40 a 59 anos. Juntas, essas faixas etárias somam mais 

de 75% dos casos. Porém, quando verificado os óbitos pelo mesmo agravo, 80% tinham 

mais de 60 anos. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Leitos-ocupados-HMP_Mar%C3%A7o-2021.jpg
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Estado de SP tem mais de 24 mil pacientes internados com Covid-19 

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 16/03/2021     |    PÁGINA: 
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/16/estado-de-sp-tem-mais-de-24-mil-pacientes-internados-
com-covid-19/

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/16/estado-de-sp-tem-mais-de-24-mil-pacientes-internados-com-covid-19/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/16/estado-de-sp-tem-mais-de-24-mil-pacientes-internados-com-covid-19/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Casos-confirmados-e-%C3%B3bitos-de-covid-19_Mar%C3%A7o-de-2021.jpg
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Casos-confirmados-e-%C3%B3bitos-de-covid-19_Mar%C3%A7o-de-2021.jpg
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 17/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: B3 

Lockdown se espalha em cidades do interior de São Paulo 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Prefeitos da região pedem hospital de campanha e adiam “lockdown” 
VEÍCULO: TODO DIA   |     DATA: 17/03/2021     |    PÁGINA:  
https://tododia.com.br/prefeitos-pedem-hospital-de-campanha-e-adiam-lockdown/ 
 

Com piora da covid, cidades de SP vetam aluguel de sítio, param venda 
de bebida e têm até lockdown 
VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO   |     DATA: 19/03/2021     |    PÁGINA:  
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,com-piora-da-covid-cidades-de-sp-vetam-aluguel-de-sitio-
param-venda-de-bebida-e-tem-ate-lockdown,70003651529 
 

Campinas anuncia novo toque de recolher e endurece punições a 
infratores 
VEÍCULO: EPTV   |     DATA: 17/03/2021     |    PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/ao-vivo/prefeito-de-campinas-anuncia-novas-medidas-de-
combate-a-pandemia.ghtml 

https://tododia.com.br/prefeitos-pedem-hospital-de-campanha-e-adiam-lockdown/
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,com-piora-da-covid-cidades-de-sp-vetam-aluguel-de-sitio-param-venda-de-bebida-e-tem-ate-lockdown,70003651529
https://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,com-piora-da-covid-cidades-de-sp-vetam-aluguel-de-sitio-param-venda-de-bebida-e-tem-ate-lockdown,70003651529
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/ao-vivo/prefeito-de-campinas-anuncia-novas-medidas-de-combate-a-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/ao-vivo/prefeito-de-campinas-anuncia-novas-medidas-de-combate-a-pandemia.ghtml
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 15/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ CONTRATAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/15/prefeitura-divulga-contratacao-de-41-
profissionais-para-a-linha-de-frente/ 
 

Prefeitura divulga contratação de 41 profissionais para 
a linha de frente 
 
Ao todo, foram convocados pela Administração 27 técnicos de enfermagem, 11 
enfermeiros e três fisioterapeutas para atuarem no hospital municipal 

15 mar 2021 – 20h39 

 
Entrada principal do Hospital Municipal de Paulínia ‘Vereador Antônio Orlando Navarro’ (Foto: Divulgação) 

 

    A Prefeitura de Paulínia divulgou no início da noite desta segunda-feira (15) a contratação de 41 

profissionais para atuarem na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19 no Hospital 

Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro”. A Administração municipal, no entanto, não 

anunciou novos leitos para atendimento de pacientes doentes do coronavírus. 

A convocação dos novos profissionais de saúde, aprovados em processo seletivo realizado no ano 

passado – foi publicado na edição desta segunda-feira do Semanário Oficial do Município. Ao todo 

serão contratados temporariamente 27 técnicos de enfermagem, 11 enfermeiros e três fisioterapeutas. 

Os contratados passarão por integração no Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio 

Orlando Navarro” para conhecerem os protocolos e depois serão distribuídos nas alas que atendem 

pacientes com Covid-19. “Os 41 novos profissionais de saúde se juntam aos 158 contratados 

anteriormente, num total de 199 profissionais”, destacou a Prefeitura. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/15/prefeitura-divulga-contratacao-de-41-profissionais-para-a-linha-de-frente/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/15/prefeitura-divulga-contratacao-de-41-profissionais-para-a-linha-de-frente/
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/29/fgv-divulga-resultado-final-de-selecao-para-contratacao-de-profissionais-de-saude/
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A contratação faz parte do Plano Emergencial de Combate à Covid-19, que teve início no dia 4 

deste mês – após o prefeito Du Cazellato (PL) anunciar o colapso no hospital de Paulínia – com a 

reserva na rede municipal de mais 14 leitos para pacientes da Covid-19 – oito clínicos e seis de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo a própria Prefeitura. 

Com esse plano, a Prefeitura decidiu destinar as 20 vagas de UTI existentes no hospital (antes 14 

Covid-19 e seis gerais) para tratamento de doentes da pandemia; ampliar a reserva de leitos clínicos 

coronavírus de 26 para 34; aumentar a fiscalização para coibir aglomerações; remanejar servidores 

da Saúde ao hospital municipal; cancelar cirurgias eletivas; e distribuir álcool em gel. 

“Abrimos novos leitos, aumentamos os recursos humanos e estamos buscando adquirir vacinas 

(projeto de lei foi aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito), porém agora é essencial que a 

população contribua não aglomerando e usando máscaras. Essa luta é de todos nós”, disse o prefeito 

Du Cazellato (PL). 

Até as 9h30 desta segunda-feira, o hospital municipal abrigava 83 pacientes positivos para a 

Covid-19 ou com suspeita da doença que ocupavam 100% dos 54 leitos reservados a doentes do 

coronavírus e outros 29 clínicos gerais. 

Nesta segunda-feira, teve início a fase emergencial do Plano São Paulo nos 645 

municípios paulistas. Até a publicação deste texto, a Prefeitura não informou se irá seguir as 

determinações e as novas restrições fixadas pelo governo do estado nem publicou decreto no Diário 

Oficial do Município regulamentando as medidas na cidade. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/04/cazellato-diz-que-hospital-municipal-viveu-colapso-devido-a-covid-19/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/11/camara-aprova-entrada-de-paulinia-em-consorcio-para-comprar-vacinas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/15/total-de-pacientes-internados-em-razao-da-covid-19-sobe-para-83/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/14/veja-as-novas-restricoes-em-comercios-e-servicos-na-fase-emergencial/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/14/veja-as-novas-restricoes-em-comercios-e-servicos-na-fase-emergencial/
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VEÍCULO: G1 
DATA: 18/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/18/covid-19-chega-a-nove-
total-de-cidades-da-regiao-de-campinas-com-100percent-de-ocupacao-em-utis.ghtml 
 

Covid-19: chega a nove total de cidades da região de 
Campinas com 100% de ocupação em UTIs 
 

Estado diz que Amparo, Espírito Santo do Pinhal, Itapira, Jaguariúna, Paulínia, 

Pedreira, Socorro, Sumaré e Valinhos estão com todos os leitos para tratamento da 

doença ocupados nesta quinta. 
 

Por G1 Campinas e Região 

18/03/2021 18h48  Atualizado há 15 horas 

  
Itapira foi colocada em lista do estado, nesta quinta-feira — Foto: Reprodução/EPTV 

 
Nove cidades da região de Campinas (SP) registram 100% de ocupação nos leitos de UTI 
Covid nesta quinta-feira (18), segundo levantamento divulgado às 18h pelo estado. A lista 

tem: 

Amparo 

Espírito Santo do Pinhal 

Itapira 

Jaguariúna 

Paulínia 

Pedreira 

Socorro 

Sumaré 

Valinhos 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/18/covid-19-chega-a-nove-total-de-cidades-da-regiao-de-campinas-com-100percent-de-ocupacao-em-utis.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/18/covid-19-chega-a-nove-total-de-cidades-da-regiao-de-campinas-com-100percent-de-ocupacao-em-utis.ghtml
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Mudanças 
Sete cidades estavam na relação de terça-feira, exceto Amparo (SP) e Itapira (SP), 
incluídas no fim desta tarde. Por outro lado, Artur Nogueira deixou a relação de municípios 
com ocupação máxima 
Apesar de informar a lotação máxima de UTIs Covid, o governo não detalhou o total de 
leitos por município. 
Em Sumaré (SP), o Hospital Estadual informou por volta das 19h que contabilizava 
ocupação em 11 dos 16 leitos, após abrir UTI para até dez pacientes. O estado, contudo, 
informou que alterações podem ocorrer ao longo do dia, após término do levantamento, a 
partir de altas, admissões e óbitos. 
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, no Departamento Regional de Saúde 
(DRS-7) de Campinas, que abrange 42 cidades, a taxa de ocupação de UTIs Covid chegou 
a 92,8% nesta quarta, enquanto ela era de 90,3% no dia anterior. Já o índice nos leitos de 
enfermaria corresponde a 78,5%, o que também representa um aumento no comparativo 
com os 78,1% de quarta-feira. 
Reforço na estrutura da região 
Nesta quinta-feira, o Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp disponibilizou mais 18 vagas de 

enfermaria para tratamento de pacientes infectados. Sobre a ampliação de vagas, o estado 
informa que anunciou a ativação de 12 hospitais de campanha, um deles em Campinas, no 
Ambulatório Médico de Especialidades, onde estão previstos 25 leitos de UTI adulto e 
cinco de enfermaria até fim de março. 
"A sobrecarga na rede de saúde já é uma realidade em diversos locais e os serviços do SUS 

esforçam-se para garantir assistência adequada e oportuna a todos. Diante do aumento das 

internações e do recrudescimento da pandemia, o Governo de SP reforça a importância sobre o 

respeito ao Plano São Paulo e as medidas de distanciamento pessoal, uso de máscaras e higiene 

das mãos. É fundamental neste momento que a população fique em casa, seguindo as 

recomendações do Centro de Contingência", destaca a pasta, em nota. 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Pressionado pela Covid, São Paulo tem 21 hospitais públicos com 100% 
de ocupação das UTIs 

VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO   |     DATA: 12/03/2021     |    PÁGINA:  
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,pressionado-pela-covid-sao-paulo-tem-21-hospitais-publicos-
com-100-de-ocupacao-das-utis,70003646361 
 

 

 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/18/hospital-de-sumare-inaugura-10-leitos-em-uti-covid-montada-em-centro-cirurgico.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/18/hc-da-unicamp-comeca-a-receber-pacientes-no-18-novos-leitos-de-enfermaria-covid-apos-enfrentar-falta-de-vagas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/18/hc-da-unicamp-comeca-a-receber-pacientes-no-18-novos-leitos-de-enfermaria-covid-apos-enfrentar-falta-de-vagas.ghtml
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,pressionado-pela-covid-sao-paulo-tem-21-hospitais-publicos-com-100-de-ocupacao-das-utis,70003646361
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,pressionado-pela-covid-sao-paulo-tem-21-hospitais-publicos-com-100-de-ocupacao-das-utis,70003646361
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 17/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ECONOMIA 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/estado-lanca-plano-de-apoio-economico-a-setores-mais-
afetados-na-pandemia/ 
 

Estado lança plano de apoio econômico a setores  
mais afetados na pandemia 
 

Por Redação 

17 de março de 2021 

 

Estão inclusos bares, restaurantes, academias, salões de beleza e produção de 

eventos, com prioridade para os que faturam até R$ 30 mil/mês 

O Governo do Estado de São Paulo apresentou nesta quarta-feira (17) um plano de apoio 

econômico, fiscal e tarifário a bares, restaurantes, academias, salões de beleza e produção 

de eventos em todo o estado. O pacote prioriza estabelecimentos com faturamento mensal 

de até R$ 30 mil e prevê novas linhas estaduais de crédito, suspensão de tarifas de 

abastecimento e retomada de incentivos fiscais sobre leite e carne. 

“A boa notícia de hoje está ligada à área da economia e apoio aos micro e pequenos 

empreendedores do estado de São Paulo, bastante machucados pela pandemia ao longo 

deste período que começou em março do ano passado”, declarou o Governador. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/estado-lanca-plano-de-apoio-economico-a-setores-mais-afetados-na-pandemia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/estado-lanca-plano-de-apoio-economico-a-setores-mais-afetados-na-pandemia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/novas-medidas-1.jpg
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A escalada sem precedentes da pandemia em 2021 levou o Governo do Estado a formular 

uma estratégia para proteger o comércio não essencial em meio a novas e urgentes 

restrições de mobilidade urbana e atividade econômica. 

 

O Governo de São Paulo autorizou a liberação de mais R$ 100 milhões para os setores mais 

afetados pela pandemia em novas linhas de crédito do Desenvolve SP e do Banco do Povo. 

Juntas, as duas instituições financeiras estaduais ofereceram R$ 2 bilhões durante a crise 

do coronavírus para suporte a empreendedores. 

Com o novo anúncio, micro e pequenas empresas dos segmentos dos setores mais 

afetados terão uma linha especial de financiamento via Desenvolve SP no valor de R$ 50 

milhões, com prazo de pagamento de 60 meses, 12 meses de carência e taxa de juros de 

1% ao mês mais Selic, além da dispensa de Certidão Negativa de Débitos. 

Os benefícios serão oferecidos a partir do dia 31 de março no site 

www.desenvolvesp.com.br. Clientes com empréstimos antigos no Desenvolve SP também 

serão beneficiados com adiamento de até três meses para pagamento de prestações. 

Outros R$ 50 milhões serão oferecidos pelo Banco do Povo em microcrédito para capital de 

giro. O limite será de até R$ 10 mil, com taxa de juros de 0% a 0,35% ao mês, carência de 

seis meses e prazo para pagamento de até 36 meses. Os empréstimos podem ser 

solicitados no site www.bancodopovo.sp.gov.br. 

http://www.bancodopovo.sp.gov.br/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/novas-medidas-3.jpg
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Tarifas de água e gás 

O Governo do Estado também vai estender a suspensão de cortes nos serviços de 

saneamento para clientes comerciais da Sabesp entre até o dia 30 de abril. O benefício vale 

para estabelecimentos com consumo de até 100 m³ mensais de água. 

Os clientes também não serão negativados por débitos registrados entre os dias 18 de 

fevereiro 30 de abril. Os estabelecimentos negativados por débitos durante a pandemia 

podem repactuar acordos e renegociar débitos mediante correção monetária, sem multas e 

juros. O prazo para parcelamento será de 12 meses. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/novas-medidas-4.jpg
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Leite e carne com menos impostos 

Para apoiar pequenos negócios e evitar o aumento dos preços ao consumidor final, o leite 

pasteurizado voltará a ter isenção de ICMS na venda para o comprador. A alíquota de 

4,14%, que havia sido estabelecida em janeiro deste ano, deixará de ser cobrada. 

No caso da carne, os estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional, em sua maioria 

açougues de bairro, voltam a pagar 7% de ICMS na compra de carne para revenda – desde 

janeiro, a alíquota estava em 13,3% desde janeiro). Ambas as medidas valem a partir de 

abril. 

O resumo com a apresentação das medidas econômicas do Governo de São Paulo está 

disponível no link https://issuu.com/governosp/docs/apresenta__o_pacote_economico. 

https://issuu.com/governosp/docs/apresenta__o_pacote_economico
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/novas-medidas-2.jpg
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 18/03/2021 
ASSUNTO: EMPREGO/ REGIÃO 
PÁGINA: 9 

Municípios da região geraram 572 empregos em janeiro, aponta Caged 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia gera 353 empregos formais em janeiro de 2021 
 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 18/03/2021     |    PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-gera-353-empregos-formais-em-janeiro-de-2021/ 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 14/03/2021   
ASSUNTO: ECONOMIA/ REGIÃO 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 

Hortolândia e Nova Odessa têm indústria mais diversificada da região; Paulínia apresenta menor diversidade 
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VEÍCULO: DIÁRIO DO TRANSPORTE 
DATA: 19/03/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE/ LICITAÇÃO 
PÁGINA: https://diariodotransporte.com.br/2021/03/19/paulinia-sp-lanca-licitacao-para-o-
transporte-coletivo-e-marca-certame-para-26-de-abril/ 

Paulínia (SP) lança licitação para o transporte coletivo e marca 

certame para 26 de abril 

Publicado em: 19 de março de 2021 

Ônibus da Terra Auto Viação Transportes, concessionária do transporte municipal desde janeiro de 2020, quando 

assumiu o serviço no lugar da Viação Flama, do Grupo Passaredo, por meio de contrato emergencial. Foto: Marcos 

Roberto / Ônibus Brasil 

Situação do sistema de ônibus na cidade está indefinida desde 2018, quando prefeitura começou 

a tentar, sem sucesso, realizar processo concorrência para concessão dos serviços 

ALEXANDRE PELEGI 

A prefeitura de Paulínia, no interior de São Paulo, publicou no Diário Oficial do Estado desta 

sexta-feira, 19 de março de 2021, o lançamento do Edital de publicação da Concorrência Pública 

para concessão do transporte coletivo urbano e rural do município. 

O prazo máximo para entrega e protocolo dos envelopes de documentação proposta de preços 

vai até o dia 26 de abril próximo às 9h. 

Às 10h desse mesmo dia serão abertos os envelopes referentes à documentação das empresas 

participantes do certame. 

https://diariodotransporte.com.br/2021/03/19/paulinia-sp-lanca-licitacao-para-o-transporte-coletivo-e-marca-certame-para-26-de-abril/
https://diariodotransporte.com.br/2021/03/19/paulinia-sp-lanca-licitacao-para-o-transporte-coletivo-e-marca-certame-para-26-de-abril/
https://diariodotransporte.com.br/2021/03/19/paulinia-sp-lanca-licitacao-para-o-transporte-coletivo-e-marca-certame-para-26-de-abril/
https://diariodotransporte.com.br/2021/03/19/paulinia-sp-lanca-licitacao-para-o-transporte-coletivo-e-marca-certame-para-26-de-abril/
https://diariodotransporte.com.br/2021/03/19/paulinia-sp-lanca-licitacao-para-o-transporte-coletivo-e-marca-certame-para-26-de-abril/
https://diariodotransporte.com.br/2021/03/19/paulinia-sp-lanca-licitacao-para-o-transporte-coletivo-e-marca-certame-para-26-de-abril/
https://diariodotransporte.com.br/2021/03/19/paulinia-sp-lanca-licitacao-para-o-transporte-coletivo-e-marca-certame-para-26-de-abril/
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O Edital está disponível no site a prefeitura: http://www.paulinia.sp.gov.br. 

 

 

Como mostrou o Diário do Transporte, em 23 de janeiro deste ano o prefeito Ednilson 

Cazellato publicou Ato de Justificativa para o novo processo de licitação, como determina a lei 

federal. 

De acordo com a publicação, a concessão terá prazo de dez anos, podendo ser prorrogada. 

A situação dos transportes em Paulínia está indefinida desde 2018, quando a prefeitura 

começou a tentar, sem sucesso, conceder o sistema. Instabilidades políticas na administração 

municipal neste período marcaram também as tentativas de regularização dos transportes. 

O anúncio do lançamento do edital de licitação foi realizado no dia 12 de novembro de 2018. A 

Audiência Pública para debater os aspectos do processo de concessão havia sido realizada no 

dia 14 de setembro daquele ano, dois meses antes como determina lei. 

A prefeitura acabou adiando a concorrência, prevista para acontecer no dia 12 de dezembro de 

2018, para 28 de janeiro de 2019. E poucos dias antes, acabou suspendendo o certame. 

Na sequência voltou a remarcar a data, para novamente suspender. 

http://www.paulinia.sp.gov.br/
https://diariodotransporte.com.br/?attachment_id=190487
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HISTÓRICO 

O Diário do Transporte noticiou no dia 22 de julho de 2020 que a prefeitura cancelou a 

licitação que iria escolher a empresa de ônibus que prestaria serviços na cidade. 

Relembre: Paulínia (SP) revoga licitação dos transportes alegando representações no TCE e 

impactos da Covid-19 

A principal justificativa, de acordo com o comunicado, foram as representações contrárias que a 

concorrência sofreu junto ao TCE – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Foram recebidas manifestações questionando o edital por parte da Empresa São José Ltda. -

Transartes Turismo e Locadora de Veículos Ltda. – JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e 

Recursos Humanos Ltda. – Pamela Alessandra Batoni Bastidas Veloso. 

No dia 28 de abril de 2020 o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já concedera liminar 

suspendendo o processo licitatório dos transportes coletivos do município paulista. 

A prefeitura havia remarcado o certame no fim de março daquele ano, marcando a nova data 

para recebimento de propostas para 30 de abril. Relembre: Paulínia remarca para 30 de abril a 

licitação dos transportes coletivos 

O TJ acatou o pedido de tutela antecipada apresentado pela ITT Itatiba Transportes Ltda, que 

alegou que a concorrência estava marcada para uma data durante o período de medidas de 

segurança de proteção sanitária definido pela própria prefeitura em razão da disseminação do 

COVID-19. 

Em 07 de maio de 2020, o Plenário do Tribunal concedeu medida liminar e determinou a 

suspensão da licitação, atendendo a representações da Empresa São José Ltda; da Transartes 

Turismo e Locadora de Veículos Ltda; da JTP Transportes, Serviços, Gerenciamento e Recursos 

Humanos Ltda; e da advogada Pamela Alessandra Batoni Bastidas Veloso. 

A suspensão do certame se deu após exame prévio do 4º edital de retificação da Concorrência 

Pública nº 02/18, do tipo maior oferta pela outorga, cujo objeto é a “concessão do serviço de 

transporte público coletivo de passageiros do município de Paulínia – SP, em todo o sistema 

regular municipal, compreendendo a (I) operação e manutenção do serviço de transporte coletivo, 

mediante a disponibilização de ônibus, ou outras tecnologias que vierem a ser disponibilizadas e 

(II) a implantação, disponibilização e operação de sistema de bilhetagem eletrônica, controle da 

operação e informação ao usuário”. 

No início de julho de 2020, o TCE já tinha concedido mais prazos à prefeitura para se explicar 

sobre possíveis irregularidades na concorrência. Relembre: TCE prorroga prazo para prefeitura 

de Paulínia explicar possíveis irregularidades em licitação 

A prefeitura, no comunicado em 22 de julho, enfatiza que o poder público tem a autonomia de 

anular seus próprios atos caso haja indícios de erros. 

Considerando que a Administração Pública exerce controle sobre seus próprios atos – 

Princípio/Poder da autotutela administrativa – “A administração pode anular seus próprios atos, 

https://diariodotransporte.com.br/2020/07/22/paulinia-sp-revoga-licitacao-dos-transportes-alegando-representacoes-no-tce-e-impactos-da-covid-19/
https://diariodotransporte.com.br/2020/07/22/paulinia-sp-revoga-licitacao-dos-transportes-alegando-representacoes-no-tce-e-impactos-da-covid-19/
https://diariodotransporte.com.br/2020/04/29/liminar-cita-medidas-de-prevencao-a-coronavirus-e-suspende-licitacao-dos-transportes-coletivos-em-paulinia/
https://diariodotransporte.com.br/2020/04/29/liminar-cita-medidas-de-prevencao-a-coronavirus-e-suspende-licitacao-dos-transportes-coletivos-em-paulinia/
https://diariodotransporte.com.br/2020/07/09/tce-prorroga-prazo-para-prefeitura-de-paulinia-explicar-possiveis-irregularidades-em-licitacao/
https://diariodotransporte.com.br/2020/07/09/tce-prorroga-prazo-para-prefeitura-de-paulinia-explicar-possiveis-irregularidades-em-licitacao/
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quando eivado de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-

los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 

em todos os casos, a apreciação judicial.” (Súmula 473/STF) 

A administração ainda cita os efeitos econômicos gerados pela pandemia da Covid-19, que vão 

provocar uma mudança nos cálculos atuais e planejamento de demanda do transporte local “e 

ainda, considerando o atual cenário da prestação de serviços frente a pandemia mundial do 

COVID-19, o que resulta na necessidade da revisão do Termo de Referência para a Concessão do 

Transporte Coletivo Urbano no Município de Paulínia” 

Como mostrou o Diário do Transporte, o TCE já havia concedido cinco dias para a prefeitura 

de Paulínia explicar as possíveis irregularidades no processo de licitação. Relembre: TCE deu 

cinco dias a prefeito de Paulínia para se explicar sobre possíveis irregularidades em licitação 

No dia 15 de dezembro de 2020, a prefeitura realizou nova audiência pública, por determinação 

do juiz Carlos Eduardo Mendes, da Comarca do município. 

A audiência anterior, dando novo início ao processo licitatório e realizada no dia 06 de outubro, 

foi suspensa por liminar. Na decisão, o juiz afirma que, apesar da publicidade dada ao encontro, 

“não restou efetivada demonstração de que em audiência pública foi permitida a participação 

popular e dado espaço para debate. Não foi dado também prazo razoável para que os munícipes 

pudessem remeter suas perguntas e enviar sugestões”. 

Superadas todas essas fases, Paulínia começou a se preparar para, mais uma vez, tentar 

finalmente licitar o sistema de transporte coletivo no município. 

CONTRATO EMERGENCIAL 

Em 11 de janeiro de 2020, assumiu emergencialmente os transportes na cidade, a Terra Auto 

Viação, num contrato incialmente proposto para durar seis meses. 

A empresa foi selecionada para substituir a Viação Flama, do Grupo Passaredo, que operou na 

cidade por quase 20 anos e que nos últimos meses já estava em caráter precário. Em junho a 

Prefeitura assinou o segundo contrato emergencial com a Terra Auto Viação por m 

Posteriormente, a prefeitura assinou um terceiro contrato com a empresa, na mesma condição 

(emergencial) e prazo (180 dias), por R$ 8,5 milhões. 

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes 

 

 

 

 

 

 

https://diariodotransporte.com.br/2020/06/30/tce-deu-cinco-dias-a-prefeito-de-paulinia-para-se-explicar-sobre-possiveis-irregularidades-em-licitacao/
https://diariodotransporte.com.br/2020/06/30/tce-deu-cinco-dias-a-prefeito-de-paulinia-para-se-explicar-sobre-possiveis-irregularidades-em-licitacao/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 14/03/2021 
ASSUNTO: CONTRATOS/ LIMPEZA URBANA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/14/prefeitura-aumenta-r-59-milhoes-o-
valor-do-contrato-do-lixo/ 
 

Prefeitura aumenta R$ 5,9 milhões o valor do contrato 
do lixo 
 
Aditamento de contrato prorrogado emergencialmente em novembro com o 
Consórcio Paulínia Sempre Limpa foi publicado no Diário Oficial 

14 mar 2021 – 18h30 

 
Consórcio é responsável pela coleta de lixo e por outros serviços, como roçada do mato (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia aumentou R$ 5,9 milhões o valor do contrato com o Consórcio Paulínia 

Sempre Limpa para a prestação de serviços de coleta de resíduos e serviços de limpeza pública na 

cidade. O extrato de aditamento foi publicado na edição da última sexta-feira (12) do Diário Oficial 

do Município. 

O contrato que teve o valor aumentando foi prorrogado emergencialmente em novembro do ano 

passado, pelo período de 12 meses, a um preço global de R$ 50.309.243,57 (cinqüenta milhões, 

trezentos e nove mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos). 

Com o aditamento de R$ 5.910.437,64 (cinco milhões, novecentos e dez mil, quatrocentos e trinta 

e sete reais e sessenta e quatro centavos), agora, os serviços de coleta de resíduos e serviços de 

limpeza pública em Paulínia custarão cerca de R$ 56 milhões do dinheiro dos contribuintes da 

cidade. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/14/prefeitura-aumenta-r-59-milhoes-o-valor-do-contrato-do-lixo/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/14/prefeitura-aumenta-r-59-milhoes-o-valor-do-contrato-do-lixo/
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Até a publicação deste texto, a Prefeitura de Paulínia não havia esclarecido quais os motivos que 

levaram o governo municipal a autorizar um aumento correspondente a 11,7% do valor total do 

contrato prorrogado emergencialmente quatro meses atrás. 

O Consórcio Paulínia Sempre Limpa passou a ser concessionária da Prefeitura, em novembro de 

2017, ainda na gestão do prefeito cassado Dixon de Carvalho (PDT). Ela venceu concorrência 

pública para trabalhar 12 meses na cidade pelo valor de R$ 45.669.384,48 (quarenta e cinco milhões, 

seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) . Desde 

então, seus contratos são prorrogados sucessivamente e de forma emergencial. 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 15/03/2021 
ASSUNTO: VIOLÊNCIA 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-quase-uma-denuncia-por-dia-de-
violencia-contra-a-mulher/ 
 

Paulínia registra quase uma denúncia por dia de 
violência contra a mulher 
 

Por Redação 

15 de março de 2021 

 

Um X vermelho na palma da mão sinaliza que a mulher esta sofrendo violência. 

Campanha “Sinal Vermelho” do Conselho Nacional de Justiça de proteção à 

mulher 

Prefeitura anuncia medidas de combate à violência 

No mês marcado pelo Dia Internacional da Mulher, Paulínia divulgou sexta-feira (12), o 

balanço de dados sobre violência contra a mulher no município. Em 2020, 335 denúncias 

de violência contra a mulher foram registradas. Uma média de quase uma denúncia por 

dia, além das que não foram registradas.  

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-quase-uma-denuncia-por-dia-de-violencia-contra-a-mulher/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-quase-uma-denuncia-por-dia-de-violencia-contra-a-mulher/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/viol%C3%AAncia-contra-a-mulher.png
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Os números são referentes a março de 2020 a fevereiro de 2021. Para conscientizar e 

reduzir esses números, a Prefeitura de Paulínia está lançando a 

campanha #VocêNãoEstáSozinha. 

No Estado de São Paulo, o número de medidas protetivas concedidas pela Justiça para 

vítimas de violência doméstica tem crescido nos últimos anos. De 2018 para 2020, houve 

um aumento de 73% – um dado triste, que revela o quanto a violência de gênero permeia 

nossa sociedade. Mas, por outro lado, há um aspecto positivo – significa que cada vez mais 

mulheres se encorajam a pedir ajuda e romper o ciclo da violência. 

Muitas das vezes, relacionamentos abusivos começam com algumas atitudes encaradas 

como “excesso de amor”. É preciso atenção porque o controle, o ciúme e os xingamentos 

podem ser a primeira etapa do chamado ciclo da violência, que é uma alternância – uma 

fase de paixão, de namoro, seguida de uma agressão; um pedido de perdão, uma 

reconquista e uma nova violência, inclusive física. Em casos graves, pode-se chegar ao 

feminicídio. 

É importante frisar que embora o termo “violência contra a mulher” gere a ideia do 

contexto físico da agressão, existem outras formas de violação praticadas contra as 

vítimas, como a psicológica, sexual, moral e patrimonial, sendo de extrema importância 

sua identificação. As agressões, independentemente de deixarem marcas visíveis ou não, 

devem ser denunciadas. 

Tipos de violência contra a mulher 

A violência física contra a mulher é qualquer ato que ofenda sua integridade ou saúde 

corporal, destacando o espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar, lesões com objetos 

e a tortura. Já as psicológicas ocorrem quando o agressor ocasiona danos emocionais por 

meio de ameaças, constrangimentos, humilhações, isolamento e perseguição. 

Outra forma de violência praticada é a patrimonial, que configura na retenção, 

subtração ou destruição de objetos, documentos, bens e recursos econômicos da vítima por 

parte do agressor. Controlar o dinheiro, não pagar pensão alimentícia e a privação de bens 

são algumas das violações. Existe ainda a agressão moral, ocasionada por calúnia, 

difamação ou injúria contra a mulher. 

A violência sexual contra as mulheres ocorre desde o assédio sexual ao estupro 

consumado. É configurada essa natureza de crime em qualquer conduta que constranja e 

vítima ou a obrigue a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada. 

Comentários e piadas sexuais, toques não desejados, forçar atos sexuais e até o 

https://www.facebook.com/hashtag/voc%C3%AAn%C3%A3oest%C3%A1sozinha?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJdfIiu5B1ypfWuuUmgerTG6-ZmbjQ3BCF9cV2gS_HTY2O4p3AVDUwcFxKoIELsVxRCd584BAGhUeAPCRzarIVcPpzHRl5gTynYqZzFRu5Ay-EmJ1RKLQLxSF405niYXwNHhR8k0Du38xGz7jCVX0f1-0_xeZQT1Z6X8Vh9BwamQ&__tn__=*NK-R
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impedimento do uso de métodos contraceptivos são abusos sexuais vivenciados pelas 

mulheres. 

A data 

Desde 1975, no dia 8 de março é comemorado mundialmente o “Dia Internacional da 

Mulher”. Intitulado pela Organização das Nações Unidas (ONU) a data simboliza a luta das 

mulheres por seus direitos e pela garantia de condições sociais igualitárias as dos homens. 

Embora no decorrer dos anos tenham ocorrido diversas conquistas para a causa feminina, 

a violência doméstica e o feminicídio ainda perduram sobre elas. 

Disque 100 e Ligue 180 

O Disque Denúncia 180, Emergência Policial 190, Guarda Municipal 153 ou (19) 3874-3646 

e o BO Eletrônico http://www.ssp.sp.gov.br/ são serviços gratuitos para denúncias de 

violações de direitos humanos e de violência contra a mulher, respectivamente. Qualquer 

pessoa pode fazer uma denúncia pelos serviços, que funcionam 24h por dia, incluindo 

sábados, domingos e feriados. 

 

https://www.policiacivil.sp.gov.br/portal/imagens/GUIA_DEL_ELETRONICA_VIOLENCIA%20DOMESTICA.pdf
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Canais-Den%C3%BAncia-viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica.jpg
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 16/03/2021  |  ASSUNTO: POLÍCIA  |   PÁGINA: A6, COM CHAMADA NA CAPA 
 

Força-tarefa faz operação contra fraude de combustível; Paulínia serve de base para empresas criminosas 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão em Paulínia 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 15/03/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/policia-federal-cumpre-mandato-de-busca-e-apreensao-em-paulinia/ 
 

Força-tarefa contra combustível adulterado cumpre mandados em 

Paulínia 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 15/03/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/15/forca-tarefa-contra-combustivel-adulterado-cumpre-

mandados-em-paulinia/ 

 

 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/policia-federal-cumpre-mandato-de-busca-e-apreensao-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/15/forca-tarefa-contra-combustivel-adulterado-cumpre-mandados-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/15/forca-tarefa-contra-combustivel-adulterado-cumpre-mandados-em-paulinia/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 19/03/2021 
ASSUNTO: GUARDA MUNICIPAL/ HOMENAGEM 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Guardas municipais recebem certificado de congratulação por salvarem a 
vida de um bebê 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 13/03/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: A6, COM CHAMADA NA CAPA 

Estudante de família simples de Paulínia passa em Medicina na Unicamp 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 12 a 18/03/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Prefeitura deveria criar atendimento 100% Digital, defende Zé Coco 
18 de março de 2021  

Com o objetivo de agilizar as demandas da população paulinense, o vereador Zé Coco sugere que o 

governo municipal inicie o programa Prefeitura 100% Digital. A ideia é informatizar todos os 

procedimentos da administração pública, desburocratizando procedimentos, ampliando a 

transparência e dando acesso a serviços mesmo a quem não pode se deslocar até o Paço […] 

 

 

Hospital veterinário gratuito está entre os pedidos do vereador Messias 

Brito, pós-pandemia 
18 de março de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) solicita que a Prefeitura analise a possibilidade de construir um 

Hospital Veterinário Público em Paulínia, quando acabar a pandemia. Os atendimentos seriam 

gratuitos, voltados para os animais domésticos. Segundo a Indicação 219/2021, existe uma parcela da 

população cuja renda é insuficiente para prestar os devidos cuidados com a saúde […] 

 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-prefeitura-100-digital/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/hospital-veterinario-gratuito-esta-entre-os-pedidos-do-vereador-messias-brito-pos-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/hospital-veterinario-gratuito-esta-entre-os-pedidos-do-vereador-messias-brito-pos-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-prefeitura-100-digital/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/hospital-veterinario-gratuito-esta-entre-os-pedidos-do-vereador-messias-brito-pos-pandemia/
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Vereadores aprovam incentivo a artistas locais e álcool em gel obrigatório nos 

ônibus      17 de março de 2021  

A Câmara de Paulínia aprovou nesta terça-feira (16/3), em primeira discussão, proposta para obrigar 

empresas de ônibus a instalar recipientes com álcool em gel 70% no interior dos veículos, em locais 

de fácil visualização e com acessibilidade às pessoas com deficiência. O texto do vereador João Mota 

(DC) foi analisado quanto à legalidade […] 

 

Ampliação do “Saúde em Casa” e combate à dengue são propostas de João Mota 
17 de março de 2021  

O vereador João Mota (DC) defende ampliação do programa “Saúde em Casa”, com profissionais 

que fazem visitas e prestam atendimento domiciliar.  Ele diz que a iniciativa é um grande avanço na 

saúde pública do município, porém precisa lidar com aumento da demanda. […] 

 

Flavio Xavier pede incentivo para novos microempresários em Paulínia 
16 de março de 2021  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) solicita que a Prefeitura incentive os novos empreendedores do 

município, com o Programa Faça você mesmo. A Indicação 169/2021 sugere crédito com variações 

entre R$ 200 a R$ 20.000, para ajudar no capital de giro ou em investimento fixo […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-4-alcool-onibus-artistas-locais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-4-alcool-onibus-artistas-locais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-saude-casa-dengue/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-pede-incentivo-para-novos-microempresarios-em-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-4-alcool-onibus-artistas-locais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-saude-casa-dengue/
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Nota de Pesar – Silvia Muller Palma 
16 de março de 2021  

  A Câmara Municipal de Paulínia lamenta o falecimento de Silvia Muller Palma, que lutava contra 

um câncer. Silvia trabalhou no Cetreim, na Assistência Social e no Magistério por 26 anos. A 

Presidência da Casa se solidariza com os familiares e amigos neste momento de perda. [...] 

 

Saúde mental precisa de atenção durante a pandemia, afirma Pedro Bernarde 
16 de março de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) pede informações à Prefeitura sobre os programas das 

instituições públicas e privadas que lidam com saúde mental no município. Segundo o Requerimento 

85/2021, pesquisas do Ministério da Saúde apontam que durante a pandemia da Covid-19 houve 

aumento de casos com ansiedade (86,5%), estresse pós traumático (45,5%) e depressão […] 

 

Região entre Betel e Estrada da Rhodia precisa de mais ônibus, diz Tiguila 
15 de março de 2021  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) solicita aumento de frota e horários disponíveis para quem 

precisa do transporte público no deslocamento entre o bairro Betel e a Estrada da Rhodia. A região 

sedia muitas empresas, mas a linha 301 não é suficiente para atender os horários […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-de-pesar-silvia-muller-palma/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/saude-mental-precisa-de-atencao-durante-a-pandemia-afirma-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-onibus-betel-rhodia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/saude-mental-precisa-de-atencao-durante-a-pandemia-afirma-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-onibus-betel-rhodia/
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Na fase emergencial, Câmara terá sessões às 16h e atendimento on-line ao 

cidadão      15 de março de 2021  

A Câmara de Paulínia decidiu criar canal on-line para atender a população e antecipar o horário das 

sessões legislativas, durante a fase emergencial do Estado de São Paulo no combate à Covid-19. A 

entrada está fechada ao público: todo cidadão, assessor de entidade e representante de órgão público 

poderá contatar a Casa pelo e-mail recepcao@camarapaulinia.sp.gov.br […] 

 

Fábio da Van propõe que mães desempregadas atuem como monitoras na volta 

às aulas      15 de março de 2021  

O vereador Fabio da Van (Cidadania) sugere a contratação temporária de mulheres do município, 

prioritariamente mães de alunos, como monitoras escolares para uma frente de trabalho emergencial 

voltada aos cuidados da Covid-19 nas unidades de ensino municipal. […] 

 

Possível descarte irregular de entulho na cidade preocupa vereador Helder 
12 de março de 2021  

Segundo o vereador Helder Pereira (PL), várias denúncias têm chegado ao gabinete relatando 

descarte irregular de entulhos de construção civil. Empresas privadas estariam jogando os entulhos 

em torno das caçambas fixas da cidade, afirmando seguir orientação do consórcio de limpeza. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-virtual-atendimento-online/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-virtual-atendimento-online/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-que-maes-desempregadas-atuem-como-monitoras-na-volta-as-aulas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-que-maes-desempregadas-atuem-como-monitoras-na-volta-as-aulas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/possivel-descarte-irregular-de-entulho-na-cidade-preocupa-vereador-helder/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-virtual-atendimento-online/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-que-maes-desempregadas-atuem-como-monitoras-na-volta-as-aulas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/possivel-descarte-irregular-de-entulho-na-cidade-preocupa-vereador-helder/
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Para Alex Eduardo, Paulínia precisa de Centro de Reabilitação para Pessoas 

com Deficiência 
12 de março de 2021  

O vereador Alex Eduardo (Solidariedade) sugere que o Executivo crie um Centro de Referência em 

Reabilitação para Pessoas com Deficiência. Apesar de hoje o município contar com um 

Departamento de Reabilitação, o parlamentar acredita que esse novo local poderia ampliar o 

tratamento aos moradores. De acordo com a Indicação 198/2021, […] 

 

 

 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-centro-reabilitacao-pessoa-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-centro-reabilitacao-pessoa-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-centro-reabilitacao-pessoa-deficiencia/

