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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 07/05/2021 
ASSUNTO: JUSTIÇA/ SERVIDORES/ MIGRAÇÃO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA DE CAPA (MANCHETE) 

Justiça de São Paulo mantém regime previdenciário de servidores de 
Paulínia 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Tribunal de Justiça mantém regime previdenciário de servidores 

municipais 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 06/05/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/06/tribunal-de-justica-mantem-regime-previdenciario-de-servidores-

municipais/ 
 

Órgão Especial do TJ mantém regime previdenciário de servidores  

de Paulínia 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 06/05/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/orgao-especial-do-tj-mantem-regime-previdenciario-de-servidores-de-paulinia/ 
 

Tribunal de Justiça mantém regime previdenciário de servidores  

de Paulínia 
VEÍCULO: PREFEITURA DE PAULÍNIA   |     DATA: 05/05/2021     |    PÁGINA:  

http://paulinia.sp.gov.br/noticias?id=5124

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/06/tribunal-de-justica-mantem-regime-previdenciario-de-servidores-municipais/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/06/tribunal-de-justica-mantem-regime-previdenciario-de-servidores-municipais/
http://noticiasdepaulinia.com.br/orgao-especial-do-tj-mantem-regime-previdenciario-de-servidores-de-paulinia/
http://paulinia.sp.gov.br/noticias?id=5124
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 07/05/2021 
ASSUNTO: PAULIPREV  
PÁGINA: 10 
 

Pauliprev recupera 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 02/05/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Paulínia é a 5ª cidade do Sudeste em emissão de gases de efeito estufa 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 30/04/2021 
ASSUNTO: REPLAN 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/30/barulho-de-turbina-na-replan-assusta-
moradores-de-paulinia/ 

 

Barulho de turbina na Replan assusta moradores de 
Paulínia 
 

Petrobras informou que forte ruído foi causado pela abertura de uma válvula de 
alívio de vapor na refinaria e não apresentou nenhum risco à população 

30 abr 2021 – 23h15 

 

Barulho vindo da Replan foi relatado por moradores preocupados de diversas regiões da cidade (Foto: Divulgação) 

Um barulho de turbina tirou o sono de muita gente na noite desta sexta-feira (30), em Paulínia. O 

ruído alto e constante teve início por volta das 21h e tinha origem na região da Refinaria de Paulínia 

(Replan). 

O barulho pôde ser ouvido em diversas regiões da cidade. Foi relatado por moradores preocupados 

de bairros como o São José, João Aranha, Recanto das Águas, Jardim América, Leonor, Planalto, 

José Paulino Nogueira e Monte Alegre. Só começou a perder força a partir das 22h30, uma hora e 

meia após seu início. 

Às 22h51, a Petrobras informou que o barulho foi causado pela abertura de uma válvula de alívio 

de vapor. “Ou seja, procedimento dentro do normal, nada que apresente risco”, garantiu a estatal, por 

meio de sua assessoria de imprensa. “O ruído, inclusive, já cessou.” 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/30/barulho-de-turbina-na-replan-assusta-moradores-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/30/barulho-de-turbina-na-replan-assusta-moradores-de-paulinia/
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Às 23h20, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Paulínia confirmou que não havia 

perigo à população. “Rompeu uma linha de vapor de alta pressão e a válvula para isolar a linha esta 

travada”, informou. “Estamos aguardando manutenção. É só barulho mesmo.” 

O forte ruído de vapor escapando da linha, semelhante ao barulho de uma turbina, trouxe à 

memória da população o acidente de 2018 na Replan, quando explosões seguidas de incêndio 

fizeram o paulinense pular da cama à 1h do dia 20 de agosto daquele ano. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2018/08/20/explosoes-e-fogo-atingem-refinaria-da-petrobras-em-paulinia/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 07/05/2021 
ASSUNTO: DEFESA CIVIL 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Defesa Civil conta com programa inovador para registro das ocorrências 
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VEÍCULO: VTV SBT 
DATA: 30/04/2021 
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: https://www.facebook.com/jornalismovtv/videos/790623428226881 
 

Grupo de operações com cães em Paulínia aumenta em 
1000% as apreensões de drogas 
 

https://www.facebook.com/jornalismovtv/videos/790623428226881
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 07/05/2021 
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: 6 

Guarda Civil de Paulínia recebe novas armas 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 02/05/2021 
ASSUNTO: POLÍCIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/02/mulher-de-28-anos-morre-apos-ser-
espancada-pelo-marido-em-paulinia/ 
 

[Feminicídio] 

Mulher de 28 anos morre após ser espancada pelo 
marido em Paulínia 
 

Crime aconteceu na madrugada deste domingo na residência onde vivia o casal, no 
bairro Dona Edith de Campos Favaro; pizzaiolo de 22 anos acabou preso 

2 mai 2021 – 22h20 

 
Roberta Alves foi socorrida até o Hospital Municipal ‘Vereador Antônio Orlando Navarro’ (Foto: Divulgação) 

Paulínia registrou um feminicídio na madrugada deste domingo (2), em uma casa que fica 

localizada no bairro Dona Edith de Campos Favaro, conhecido como Morro Alto. O pizzaiolo 

Jhoney Henrique Torres Teixeira, de 22 anos, foi preso acusado de espancar com socos sua esposa, a 

capitalista de ativos financeiros Roberta dos Santos Alves,  de 28, e causar a morte dela. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/02/mulher-de-28-anos-morre-apos-ser-espancada-pelo-marido-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/02/mulher-de-28-anos-morre-apos-ser-espancada-pelo-marido-em-paulinia/
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Roberta (Foto: Reprodução) 

O crime aconteceu na casa onde vivia o casal, na Rua Matheus Ferreira de Camargo. Por motivos 

que ainda serão apurados por policiais da Delegacia de Polícia de Paulínia, teve início uma discussão 

ainda na noite de sábado (1º) e Jhoney asfixiou e deu vários socos na cabeça e na região do rim e 

fígado de Roberta. 

Jhoney (Foto: Reprodução) 

A vítima, de acordo com testemunhas, sofria de lúpus e cirrose, e passou mal com as agressões do 

marido. Ela foi encaminhada no início da madrugada de domingo pelo próprio pizzaiolo ao Hospital 

Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro”, onde horas depois não resistiu aos 

ferimentos e morreu com hemorragia interna. 

Jhoney acabou detido em sua casa pela polícia na manhã de domingo e teria confessado o 

feminicídio em depoimento na Delegacia de Paulínia. O casal se conheceu por meio da internet e o 

rapaz veio de Belo Horizonte (MG) morar em Paulínia. Os dois eram casados há cerca de um ano. 

De acordo com a polícia, Jhoney foi autuado em flagrante e ficou preso à disposição da Justiça. O 

delegado de Paulínia Sergio Seizo Toma determinou o recolhimento do pizzaiolo à cadeia anexa ao 

2º Distrito Policial (DP), no bairro São Bernardo, em Campinas. Feminicídio é o assassinato 

cometido contra mulheres que é motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Marido mata esposa a socos em Paulínia 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS   |     DATA: 03/05/2021     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2021/05/marido-mata-esposa-a-socos-em-paulinia/ 
 

Mulher morre após ser agredida com socos no estômago pelo marido 
VEÍCULO: VEJA SÃO PAULO   |     DATA: 03/05/2021     |    PÁGINA:  

https://vejasp.abril.com.br/cidades/mulher-morre-apos-ser-agredida-com-socos-no-estomago-pelo-marido/ 
 

Pizzaiolo agride esposa com socos em Paulínia e mulher morre no 

hospital; homem foi preso 
VEÍCULO: G1   |     DATA: 02/05/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/02/pizzaiolo-agride-esposa-com-socos-em-

paulinia-e-mulher-morre-no-hospital-homem-foi-preso.ghtml 

 

Mulher de 28 anos vítima de feminicídio foi levada ao hospital pelo 

agressor em Paulínia 
VEÍCULO: EPTV   |     DATA: 03/05/2021     |    PÁGINA: https://globoplay.globo.com/v/9482590/ 

 

Autor de feminicídio em Paulínia esperou 4 horas para levar mulher ao 

hospital 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 03/05/2021     |    PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1611113,Autor-de-feminicidio-em-

Paulinia-esperou-4-horas-para-levar-mulher-ao-hospital.aspx 

 

'Era agredida sempre e não contava para a família', diz irmã de mulher 

morta após levar socos do marido em Paulínia 
VEÍCULO: G1   |     DATA: 03/05/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/03/era-agredida-sempre-e-nao-contava-para-a-

familia-diz-irma-de-mulher-morta-apos-levar-socos-do-marido-em-paulinia.ghtml 

 

Em Paulínia, mulher morre depois de ser espancada pelo próprio marido 
VEÍCULO: VTV SBT   |     DATA: 03/05/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/jornalismovtv/videos/479501526657217 

 

Paulínia: mulher morre após ser agredida por marido 
VEÍCULO: BAND MAIS   |     DATA: 03/05/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/bandmaistv/videos/320342749512933 

 

 

https://portalcbncampinas.com.br/2021/05/marido-mata-esposa-a-socos-em-paulinia/
https://vejasp.abril.com.br/cidades/mulher-morre-apos-ser-agredida-com-socos-no-estomago-pelo-marido/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/02/pizzaiolo-agride-esposa-com-socos-em-paulinia-e-mulher-morre-no-hospital-homem-foi-preso.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/02/pizzaiolo-agride-esposa-com-socos-em-paulinia-e-mulher-morre-no-hospital-homem-foi-preso.ghtml
https://globoplay.globo.com/v/9482590/
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1611113,Autor-de-feminicidio-em-Paulinia-esperou-4-horas-para-levar-mulher-ao-hospital.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1611113,Autor-de-feminicidio-em-Paulinia-esperou-4-horas-para-levar-mulher-ao-hospital.aspx
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/03/era-agredida-sempre-e-nao-contava-para-a-familia-diz-irma-de-mulher-morta-apos-levar-socos-do-marido-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/03/era-agredida-sempre-e-nao-contava-para-a-familia-diz-irma-de-mulher-morta-apos-levar-socos-do-marido-em-paulinia.ghtml
https://www.facebook.com/jornalismovtv/videos/479501526657217
https://www.facebook.com/bandmaistv/videos/320342749512933
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Pizzaiolo acusado de matar a mulher pode pegar até 30 anos de prisão 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |     DATA: 03/05/2021     |    PÁGINA:  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2656 

 

Mulher é assassinada por espancamento em Paulínia 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL   |     DATA: 04/05/2021     |    PÁGINA:  

https://tribunaliberal.com.br/?p=43699 

 

Homicídio triplamente qualificado choca Paulínia 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR   |     DATA: 04/05/2021     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/05/campinas_e_rmc/1091015-homicidio-triplamente-

qualificado-choca-paulinia.html# 

 

 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2656
https://tribunaliberal.com.br/?p=43699
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/05/campinas_e_rmc/1091015-homicidio-triplamente-qualificado-choca-paulinia.html
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/05/campinas_e_rmc/1091015-homicidio-triplamente-qualificado-choca-paulinia.html
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 04/05/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ LIMPEZA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/04/prefeito-autoriza-emergencial-de-r-26-
milhoes-para-limpeza-de-escolas/ 

 

Prefeito autoriza emergencial de R$ 2,6 milhões para 
limpeza de escolas 
 

 

Empresa Soluções Serviços Terceirizados será contratada para cuidar das unidades 
da rede municipal de Paulínia pelos próximos seis meses 

4 mai 2021 – 20h46 

 
Aluno tem a temperatura medida no primeiro dia de aula presencial na rede municipal de Paulínia (Foto: Reprodução) 

O prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL), autorizou a contratação emergencial da Soluções 

Serviços Terceirizados – Eireli para prestação de serviço de limpeza em ambiente escolar da rede 

municipal de ensino. A empresa receberá R$ 2.682.835,32 (dois milhões, seiscentos e oitenta e dois 

mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos) pelos próximos seis meses. 

O extrato de dispensa de licitação foi publicado na edição desta terça-feira (4) do Diário Oficial de 

Paulínia. No valor de mais de R$ 2,6 milhões do dinheiro dos contribuintes a ser pago pela 

Prefeitura para a Soluções Serviços Terceirizados estão inclusos fornecimento de materiais, mão de 

obra e equipamentos. “Providencie o necessário, com a urgência que o caso requer”, despachou 

Cazellato. 

A Soluções Serviços Terceirizados irá atender 58 escolas municipais. A Prefeitura foi procurada 

para esclarecer a partir de quando a empresa começa a trabalhar, quantas faxineiras a Prefeitura 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/04/prefeito-autoriza-emergencial-de-r-26-milhoes-para-limpeza-de-escolas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/04/prefeito-autoriza-emergencial-de-r-26-milhoes-para-limpeza-de-escolas/
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1629.pdf
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possui atualmente alocadas nessas unidades escolares e o que a Administração municipal  pretende 

fazer com elas a partir de agora, mas não respondeu até a publicação deste texto. 

Após mais de um ano fechadas, devido a pandemia da Covid-19, as escolas municipais de Paulínia 

voltaram com as atividades presenciais no último dia 19 de abril. O retorno dos cerca de 17 mil 

estudantes foi dividido em dois grupos e acontece de forma gradual e opcional. 

A Prefeitura informou que no primeiro dia de aulas presenciais na rede municipal de ensino, no dia 

22 de abril, 400 alunos foram a 17 unidades escolares: 

• EMEFM “Maestro Marcelino Pietrobom” 
• EMEFM “Vitor Szczepanski Souza e Silva” (Supletivo) 
• EMEFM “Vereador Ângelo Corassa Filho” 
• Escola Técnica de Paulínia (Etep) 
• Centro Municipal de Ensino Profissionalizante (Cemep) “Professor Osmar Passarelli Silveira” 
• EMEF “Professora Maria Aparecida Caputti Beraldo” 
• EMEF “Doutor José Dalmo Fairbanks Belfort de Mattos” 
• EMEF “Professor Domingos de Araújo” 
• EMEF “Professora Elvira Cássia de Oliveira” 
• EMEF “Professora Flora Aparecida Toledo Lima” 
• EMEFM “Prefeito José Lozano Araújo” 
• EMEF “Maria Regina Ferreira de Mattos Moura” 
• EMEF “Nélson Alves Aranha” 
• EMEF “Professora Odete Emídio de Souza” 
• EMEF “Oadil Pietrobom” 
• EMEF Sol Nascente 
• EMEF “Yolanda Tiziani Pazetti” 

 

Confira o cronograma da volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino, em 

Paulínia: 

 
 

 
 
 
 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/16/pais-devem-avisar-escola-que-filho-vai-continuar-com-ensino-remoto/
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 05/05/2021 
ASSUNTO: EVENTOS/ REGIÃO 
PÁGINA: A7 

Organização da Expoflora opta por cancelar o evento 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 07/05/2021 
ASSUNTO: EVENTOS/ REGIÃO 
PÁGINA: C1 

Paulínia e outros municípios da região preparam Festival Brasil Sabor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Mesmo limitada, volta dos eventos anima o segmento 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR   |     DATA: 06/05/2021     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/05/campinas_e_rmc/1091448-retomada-de-eventos-anima-o-setor.html# 

 
 
 
 
 

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2021/05/campinas_e_rmc/1091448-retomada-de-eventos-anima-o-setor.html
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 07/05/2021 
ASSUNTO: NEGÓCIOS 
PÁGINA: https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/empreendimento-no-interior-
de-sao-paulo-tera-146-casas-construidas-na-fabrica/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mais comum nos Estados Unidos e em países da Europa, o método industrial na 

construção civil começa a chegar a projetos maiores. A construtora HM 

Engenharia está construindo 146 casas por esse modelo num empreendimento em 

Paulínia (SP). 

 

As unidades são feitas com base em madeira e saem praticamente prontas da fábrica, com 

estrutura hidráulica e elétrica, para montagem no canteiro de obras. A linha de produção 

fica no Paraná, da parceira Tecverde, um dos principais nomes do segmento. Em breve, a 

Tenda, uma das maiores construtoras de habitação popular do País, terá sua própria 

fábrica e será sua concorrente. 

https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/empreendimento-no-interior-de-sao-paulo-tera-146-casas-construidas-na-fabrica/
https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/empreendimento-no-interior-de-sao-paulo-tera-146-casas-construidas-na-fabrica/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,de-olho-em-habitacao-popular-tenda-aposta-suas-fichas-em-casas-de-madeira,70003504653
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,de-olho-em-habitacao-popular-tenda-aposta-suas-fichas-em-casas-de-madeira,70003504653
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Com o método off-site (fora do canteiro), a obra é até 20% mais rápida e pode ter ainda 

redução de 85% nos resíduos. Segundo a HM, a intenção é ampliar o uso dessa técnica em 

mais projetos. Trata-se também de uma alternativa para driblar a pressão de custos e 

falta de materiais mais usados nos métodos tradicionais de construção nesse momento. 
 

O projeto de Paulínia tem previsão para ser concluído em 2022. Um dos condomínios está 

com obras iniciadas e já teve 46 unidades vendidas. As casas têm 85 metros quadrados e 

valor médio de R$ 406 mil. 

https://economia.estadao.com.br/blogs/radar-imobiliario/popular-no-exterior-construcao-off-site-ganha-forca-no-brasil-com-a-pandemia/
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 07/05/2021   |   ASSUNTO: OBRAS/ TRÂNSITO    |   PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Estradas  
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 05/05/2021 
ASSUNTO: EMPREGO/ RMC 
PÁGINA: A7, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
 

Emprego cresce 10 vezes na RMC no primeiro trimestre 
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VEÍCULO: A CIDADE ON 
DATA: 05/05/2021 
ASSUNTO: LEGISLATIVO/ REFORMA TRIBUTÁRIA 
PÁGINA: https://www.acidadeon.com/economia/NOT,0,0,1611817,Extinguir-comissao-da-reforma-
tributaria-e-um-desrespeito-diz-comite-de-secretarios-estaduais.aspx 
 

Extinguir comissão da reforma tributária é um 
desrespeito, diz comitê de secretários estaduais 

 

THIAGO RESENDE E FÁBIO PUPO | FOLHAPRESS         5/5/2021 14:59 

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Comsefaz (Comitê Nacional dos 

Secretários de Fazenda), Rafael Fonteles, disse nesta quarta-feira (5) que a decisão do 

presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de extinguir a comissão da reforma tributária é 

um desrespeito ao trabalho e às discussões já realizadas sobre o assunto. 

Um dia após a apresentação do relatório da reforma do sistema tributário, elaborado pelo 

deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), os secretários de Fazenda se reuniram e, em nota, 

criticaram o ato de Lira. 

O grupo é contra o fim da comissão e defende que o colegiado continue as discussões e 

aperfeiçoamento da proposta apresentada por Ribeiro. 

"Extinguir agora a Comissão Mista e paralisar o debate sobre a Reforma Tributária seria um 

enorme desrespeito não apenas ao relator, aos deputados e senadores e às entidades que 

participaram da construção conjunta da proposta, como também à sociedade, que espera 

e precisa de um sistema tributário mais justo para o país", afirma Fonteles. 

O texto de Ribeiro, lido nesta terça-feira (4), propõe fusão ampla de impostos cobrados 

hoje por União, estados e municípios. O relatório junta propostas da Câmara, do Senado e 

do governo federal em uma única PEC (proposta de emenda à Constituição). 

A redação, no entanto, contraria o governo, que quer implementar mudança fatiada e 

voltada inicialmente a tributos federais. 

https://www.acidadeon.com/economia/NOT,0,0,1611817,Extinguir-comissao-da-reforma-tributaria-e-um-desrespeito-diz-comite-de-secretarios-estaduais.aspx
https://www.acidadeon.com/economia/NOT,0,0,1611817,Extinguir-comissao-da-reforma-tributaria-e-um-desrespeito-diz-comite-de-secretarios-estaduais.aspx
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A decisão de Lira causou confusão no Congresso. A reforma tributária era discutida em 

duas comissões: uma mista, formada por deputados e senadores, e outra especial, só com 

deputados. 

Em pronunciamento em que comunicou o fim da comissão especial da Câmara. 

Os secretários de Fazenda defendem uma reforma ampla dos impostos sobre consumo, 

em linha com o proposto por Ribeiro. Eles são contrários ao projeto do ministro Paulo 

Guedes (Economia) de criação da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), resultado da 

fusão entre Pis e Cofins --ambos tributos federais. 

O grupo ainda vai realizar uma série de reuniões para analisar com mais profundidade o 

relatório da reforma tributária e, então, propor mudanças ao texto, a partir da próxima 

semana. 

 

 

 
 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Economia vê avanço da reforma tributária em cinco capítulos 
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO|     DATA: 07/05/2021     |    PÁGINA: A19 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 05/05/2021 
ASSUNTO: SOCIAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/05/governo-do-estado-envia-800-cestas-
basicas-de-alimentos-a-paulinia/ 

Governo do Estado envia 800 cestas básicas de 
alimentos a Paulínia 
 

Distribuição será realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania e pelo Fundo Social de Solidariedade do município 

5 mai 2021 – 21h35 

 
Cada cesta custa em média R$ 70,00, de acordo com o que divulgou o governo do estado (Foto: Divulgação) 

Paulínia recebeu a doação de 800 cestas básicas do governo do estado de São Paulo. A distribuição 

será realizada por meio da Administração municipal, representada pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Cidadania e pelo Fundo Social de Solidariedade do município. A Prefeitura 

informou que começará a entregar o benefício na próxima semana. 

O anúncio do envio das cestas básicas a Paulínia foi feito no dia 13 de abril passado em uma 

reunião entre as presidentes dos Fundos Sociais de Solidariedade de Paulínia, Fernanda Cazellato, e 

do estado de São Paulo, Bia Doria. O objetivo desse encontro foi buscar novas parcerias para 

promover cursos profissionalizantes gratuitos a famílias de baixa renda do município. 

A confirmação do recebimento das cestas básicas de alimentos do governo do estado se deu nas 

redes sociais do Fundo Social de Solidariedade de Paulínia no último dia 28 de abril. “Paulínia 

recebeu 800 cestas básicas de alimentos do governo do estado de São Paulo”, descreveu. “Mais uma 

ação que vem agregar ao nosso trabalho de atender famílias em vulnerabilidade social cadastradas na 

Secretaria de Assistência Social e entidades do município.” 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/05/governo-do-estado-envia-800-cestas-basicas-de-alimentos-a-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/05/governo-do-estado-envia-800-cestas-basicas-de-alimentos-a-paulinia/
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A postagem ressaltou que o governo municipal distribuiu “mais de 3 mil cestas”. “Levar alimento 

para a mesa dessas famílias é nossa prioridade neste momento”, frisou o Fundo Social de 

Solidariedade. Nos dias anteriores, o órgão havia revelado que, entre 24 de março e 27 de abril deste 

ano, distribuiu mais de 2 mil marmitex a famílias em vulnerabilidade social no município e, desde 

janeiro passado, entregou 1.050 cestas básicas (por meio de parcerias que tem firmado com 

comércio, empresas e a sociedade civil), 1.362 litros de leite e 3.104 ovos. 

Até a publicação deste texto, a Prefeitura de Paulínia ainda não havia esclarecido qual dia da 

semana que vem começará a distribuição dessas cestas básicas enviadas pelo governo do estado nem 

onde será entregue, para quem será dada e qual o critério adotado para a escolha dos contemplados. 

No ano passado, a Prefeitura recebeu do programa estadual “Alimento Solidário” 3.406 cestas 

básicas. Uma lista com o nome das pessoas selecionadas pelo governo do estado – que priorizou 

famílias cadastradas no CadÚnico (cadastro federal oficial para inclusão em programas de assistência 

social e transferências de renda), com renda de até R$ 89,00 per capita mensal –, foi divulgada e a 

Administração municipal montou um calendário por ordem alfabética. A entrega ocorreu no 

Departamento de Alimentação e Nutrição (DAN), da Secretaria Municipal de Educação. 

Comitê 

No dia 7 de abril passado, o governador João Doria (PSDB) anunciou a doação de 500 mil cestas 

básicas por empresas integrantes do Comitê Empresarial Solidário. Essas cestas se somam às 740 mil 

já adquiridas pelo governo do estado, totalizando assim 1,2 milhão de unidades que serão entregues 

até julho deste ano. As doações serão destinadas ao combate da insegurança alimentar das famílias 

em situação de pobreza e extrema pobreza. 

Cada cesta custa em média R$ 70,00 e, conforme o governo do estado, sustenta uma família de até 

cinco pessoas durante três semanas dentro do padrão internacional de qualidade e de segurança 

alimentar. Na primeira onda da pandemia, o governo já havia se mobilizado e distribuído mais de 1,5 

milhão de cestas básicas pelo Programa Alimento Solidário. 

A Prefeitura de Paulínia também está em andamento com o processo de seleção de famílias em 

vulnerabilidade social para a distribuição de 15 mil cestas básicas de alimentos e de produtos de 

higiene e limpeza compradas pelo município. O prazo para cadastramento e solicitação da 

ajuda terminou domingo passado (2). A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 

avaliará se cada interessado cumpre os requisitos legais e avisará, via telefone, quem for beneficiado 

com a cesta básica e os locais de entrega. 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/21/alimento-solidario-entrega-cestas-basicas-em-paulinia-nesta-sexta-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/21/alimento-solidario-entrega-cestas-basicas-em-paulinia-nesta-sexta-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/01/prazo-para-pedir-cesta-basica-da-prefeitura-termina-neste-domingo/
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 06/05/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/quatro-ubss-recebem-vacinacao-contra-a-gripe-em-
criancas-neste-sabado-8-agendamento-liberado/ 

Quatro UBSs recebem vacinação contra a gripe em 
crianças neste sábado (8); agendamento liberado 
 

Por Redação 

6 de maio de 2021 

 

Quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas neste sábado, dia 8, para 

vacinação contra a gripe em crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. 

A imunização ocorrerá das 8h às 12h, nas UBSs do Monte Alegre, Centro I, São José e 

Jardim Planalto. Pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação para 

atualização. 

Antes de ir até um posto de vacinação, o agendamento é obrigatório no site 

(vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda) ou pelo telefone 156 (atendimento de segunda a sexta-

http://noticiasdepaulinia.com.br/quatro-ubss-recebem-vacinacao-contra-a-gripe-em-criancas-neste-sabado-8-agendamento-liberado/
http://noticiasdepaulinia.com.br/quatro-ubss-recebem-vacinacao-contra-a-gripe-em-criancas-neste-sabado-8-agendamento-liberado/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvacina.paulinia.sp.gov.br%2Fagenda%3Ffbclid%3DIwAR3dY-d9wdmO-qICvePWxw63e37B40pZF0eAxHoktcWVMxKQm3O1sE9x2cA&h=AT2swR9EUum2wR-Rvr9pXpgrxbq5bS9pgaPQ9Dim_Ig_o1B865WFLoKpbj6fAeuZzN-eRxi1uxpp_ER2-XoY-HpqGY3e1GR-yi6KZ-SHqtP4cWFKdqaFwESEoQMrrwipzgUHgi2fdDl80yTxdU0g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2MAU4BdT74TCeIvRH1VqCYqkGBYH_IlaV5kusj5cxtQkoLGJ-Pivhqlh9cKCtERlWXQYisc_2-tBapTatV6uocPuCPg5RHVTS2uzmJfqkhvomrrwMSyz8LzxskeMyr5XJ3O-yo6TQ5iBGSBFHhhgCR-If9MO6nssLFMv0p261PXdc
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/05/UBS-Monte-Alegre-7.jpg
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feira, das 8h às 17h), para agilizar o tempo de atendimento. Basta inserir dados como 

nome completo, CPF, endereço completo, telefone e data de nascimento para concluir o 

cadastro. 

A Secretaria de Saúde informa que quem se vacinou contra a Covid-19, deverá aguardar 

14 dias para tomar a dose contra a Influenza (Vacina da Gripe). 

UBS MONTE ALEGRE (VEREADOR GENTIL CANHESTRO DE OLIVEIRA) 

Endereço: Av. Antônio Baptista Piva, 1.180 – Monte Alegre II 

Telefones: (19) 3884-3562 ou (19) 3884-3240 

Horário de funcionamento: segunda à sexta das 7h às 19h e sábado das 7h ao meio-dia 

UBS CENTRO I (GOVERNADOR LAUDO NATEL) 

Endereço: Rua Presidente Costa e Silva, 444 – Nova Paulínia 

Telefones: (19)3874-1311 ou (19)3874-9100 

E-mail: ubscentro@paulinia.sp.gov.br 

Horário de funcionamento: segunda à sexta das 7h às 19h e sábado das 7h ao meio-dia 

UBS SÃO JOSÉ 

Endereço: Av. Pedro Antonio Bordignon 

Telefones: (19)3933-2594 

E-mail: ubssaojose@paulinia.sp.gov.br 

Horário de funcionamento: segunda à sexta das 7h às 19h e sábado das 7h ao meio-dia 

UBS JD. PLANALTO (EDITH PAVLÚ GATTI) 

Endereço: Av. João Aranha, 1.598 – Jd. Planalto 

Telefones: (19) 3874-2003 ou (19) 3844-7785 

E-mail: ubsplanalto@paulinia.sp.gov.br 

Horário de funcionamento: segunda à sexta das 7h às 19h e sábado das 7h ao meio-dia 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 07/05/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO  
PÁGINA: 3 

Idosos acamados ou com dificuldades de locomoção poderão ser vacinados 
em casa contra a gripe 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 07/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/07/profissionais-de-educacao-vao-tomar-a-
2a-dose-contra-covid-19-dia-11/ 
 

Profissionais de Educação vão tomar a 2ª dose contra 
Covid-19 dia 11 
 

Prefeitura de Paulínia informa que abriu nesta sexta-feira o agendamento para este 
grupo e também para pessoas com 60, 61 e 62 anos (1ª dose) 

7 mai 2021 – 10h13 

 
Vacinação ocorre no túnel do Theatro Municipal ‘Paulo Gracindo’ e na lagoa do João Aranha (Foto: Divulgação) 

Os profissionais da Educação de Paulínia começam a tomar a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 

no próximo dia 11, terça-feira da semana que vem. O reforço da imunização é destinado para quem 

recebeu a 1ª dose da Coronavac entre os dias 12 e 14 de abril. 

A Prefeitura também marcou para o dia 13, quinta-feira da próxima semana, a continuidade da 

aplicação da 1ª dose nas pessoas com 60, 61 e 62 anos. O agendamento obrigatório para esses grupos 

foi liberado pela Administração municipal nesta sexta-feira. 

O agendamento deve ser feito por meio do site vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda ou pelo telefone 

156, da Prefeitura (atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h). As doses serão aplicadas no 

túnel do Theatro Municipal de Paulínia “Paulo Gracindo” e na lagoa do João Aranha.  

Confira a programação. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/07/profissionais-de-educacao-vao-tomar-a-2a-dose-contra-covid-19-dia-11/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/07/profissionais-de-educacao-vao-tomar-a-2a-dose-contra-covid-19-dia-11/
http://vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda
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• Terça-feira, dia 11 

– profissionais de Educação 

– 2ª dose Coronavac para quem recebeu a 1ª entre os dias 12 e 14 de abril 

– Locais: túnel do Theatro Municipal de Paulínia “Paulo Gracindo” e lagoa do João Aranha 

 

• Quinta-feira, dia 13 

– pessoas com 60, 61 e 62 anos de idade 

– 1ª dose 

– Locais: túnel do Theatro Municipal de Paulínia “Paulo Gracindo” e lagoa do João Aranha 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 07/05/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Prefeitura abre cadastro de pessoas com comorbidade 
para vacinação contra a Covid-19 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 06/05/2021  |  ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO  |  PÁGINA: 7 

Estado anuncia vacinação de grávidas, pessoas com deficiência e comorbidades 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 06/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/06/prefeitura-e-ministerio-da-saude-
registram-morte-de-morador-de-paulinia-2/ 
 

Prefeitura e Ministério da Saúde registram morte de 
morador de Paulínia 
 

Butantan liberou mais 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 ao PNI; na 
próxima semana será concluída a entrega do contrato de 46 milhões 

6 mai 2021 – 17h41 

 

São Paulo ultrapassa 43 milhões de doses da vacina do Butantan entregues ao Brasil (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura e o Ministério da Saúde registraram nova morte de morador de Paulínia pela Covid-

19. Agora, são 199 óbitos desde o início da pandemia, segundo o governo federal, responsável pelos 

números oficiais da doença no Brasil. Pelos dados do boletim epidemiológico da Administração 

municipal, atualizados até as 9h30 desta quinta-feira (6), são 194. 

De acordo com o Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus da Prefeitura, a 194ª 

morte pela pandemia em Paulínia se refere a um homem de 71 anos, com antecedente de doença 

cardiovascular. Iniciou os sintomas respiratórios no dia 24 de março e deu entrada no mesmo dia em 

hospital privado de Campinas. Foi feito diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame de 

PCR, com resultado positivo. Morreu dia 20 de abril. 

A Prefeitura de Paulínia ampliou o cadastro dos idosos que não receberam a primeira dose da 

vacina contra Covid-19, para maiores de 64 anos. Deverão preencher o formulário somente os idosos 

residentes em Paulínia. O link para acessar o formulário é o https://forms.gle/cfBNrZtQJoG14c3q9. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/06/prefeitura-e-ministerio-da-saude-registram-morte-de-morador-de-paulinia-2/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/06/prefeitura-e-ministerio-da-saude-registram-morte-de-morador-de-paulinia-2/
https://forms.gle/cfBNrZtQJoG14c3q9
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    O cadastro no link da Prefeitura não irá garantir a vacinação e não corresponde ao agendamento da 

vacina Covid-19. O objetivo é avaliar quantos idosos acima de 64 anos não receberam a primeira 

dose para que a Administração municipal solicite ao Plano Nacional de Imunização do governo 

federal, o envio de mais imunizantes para atender este público. 

Nesta quinta-feira, o Instituto Butantan entregou mais 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-

19 para o Programa Nacional de Imunizações. O envio compõe o novo lote de 5,1 milhões de doses 

distribuídas por São Paulo a todo o Brasil. Na próxima segunda (10), o Butantan enviará mais 2 

milhões de doses ao Ministério da Saúde.



   RESUMO DA  SEMANA | Maio 2021 |  40 
 

  

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 05/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/05/guarda-municipal-autua-cinco-bares-por-
descumprimento-do-plano-sp/ 
 
 

Guarda municipal autua cinco bares por 
descumprimento do Plano SP 
 

Ocorrências foram registradas no Jardim Calegaris, na Vila Bressani, no Jardim 
Fortaleza e São José; fase de transição vigora até domingo 

5 mai 2021 – 10h40 

 
Toque de recolher segue em vigor das 20h às 5h em todas as cidades paulistas (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia informou nesta quarta-feira (5) que a Guarda Civil Municipal autuou 

cinco bares da cidade por descumprimento das regras do Plano São Paulo de retomada gradual da 

economia e controle da pandemia da Covid-19, em vigor nos 645 municípios paulistas. 

As autuações aconteceram no último final de semana. Os bares que descumpriram as regras que 

limitam o funcionamento dos estabelecimentos a 25% de sua respectiva capacidade, e até as 20h, são 

do Jardim Calegaris (1), da Vila Bressani (1), do Jardim Fortaleza (1) e São José (2). 

“Os proprietários também receberam orientações sobre as medidas sanitárias necessárias para 

adequações”, destacou a Prefeitura. “A população pode seguir colaborando com as forças de 

segurança, denunciando aglomerações pelos telefones: 153 e (19) 3874-3646, Guarda Civil; ou 190, 

Polícia Militar.” 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/05/guarda-municipal-autua-cinco-bares-por-descumprimento-do-plano-sp/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/05/guarda-municipal-autua-cinco-bares-por-descumprimento-do-plano-sp/
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A fase de transição do Plano São Paulo para todo o estado vale em todo o estado até o próximo 

domingo, dia 9 de maio. Ele, agora, permite o horário estendido das 6h às 20h para atendimento 

presencial limitado a 25% de capacidade em comércios e serviços não essenciais. O toque de 

recolher segue em vigor das 20h às 5h em todas as cidades paulistas. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 29/04 a 06/05/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Justiça de São Paulo mantém regime previdenciário de servidores de 

Paulínia        6 de maio de 2021  

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, nesta quarta-feira (5/5), manter a migração de 

funcionários públicos municipais que eram celetistas e se tornaram estatutários. O Órgão Especial, 

formado por 25 desembargadores, entendeu que causaria insegurança jurídica obrigar a volta ao 

regime anterior de quase 3 mil pessoas, 20 anos depois da mudança. […] 

 

Alex Eduardo solicita catálogo digital de comerciantes e padronização das 

lombadas        6 de maio de 2021  

A fim de aplacar um pouco os efeitos da crise causada pela pandemia da Covid-19, o vereador Alex 

Eduardo (Solidariedade) sugere à Prefeitura aplicativo ou catálogo on-line de prestadores para que 

autônomos, comércios e profissionais liberais no município divulguem seus trabalhos. De acordo 

com a Indicação 460/2021, o objetivo é promover o comércio […] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/justica-mantem-regime-previdenciario-servidores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/justica-mantem-regime-previdenciario-servidores/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-catalogo-digital-comercio-lombadas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-catalogo-digital-comercio-lombadas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/justica-mantem-regime-previdenciario-servidores/
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Messias pede curso supletivo em escolas na região do São José 
5 de maio de 2021  

O vereador Messias Brito Boi (PL) propõe curso supletivo em pelo menos uma das escolas dos 

bairros João Aranha, São José I e São José II. Segundo o vereador, atualmente a Escola Maestro 

Marcelino Pietrobom, no bairro Ouro Negro, é a única instituição que oferece essa oportunidade […] 

 

Atendimento 24h em UPA é proposta de Zé Coco para regiões da cidade 
5 de maio de 2021  

O vereador Zé Coco (PSB) sugere a implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) com 

funcionamento 24 horas nos bairros Betel, Parque da Represa e Cooperlotes. Segundo ele, a medida 

é importante porque hoje só o pronto-socorro do Hospital Municipal, na região central, oferece […] 

 

Paulínia precisa de no mínimo 3 bibliotecas, afirma Helder Pereira 
4 de maio de 2021  

O vereador Helder Pereira (PL) indica a construção de uma biblioteca na região do João Aranha e 

outra na região do Bom Retiro. Segundo o vereador, a cidade deveria ter pelo menos três 

bibliotecas bem estruturadas para atender à população que hoje, de acordo com os dados do IBGE, 

tem cerca de 112.000 habitantes. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-pede-curso-supletivo-em-escolas-na-regiao-do-sao-jose/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-atendimento-upa-24h/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/paulinia-precisa-de-no-minimo-3-bibliotecas-afirma-helder-pereira/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-pede-curso-supletivo-em-escolas-na-regiao-do-sao-jose/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-atendimento-upa-24h/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/paulinia-precisa-de-no-minimo-3-bibliotecas-afirma-helder-pereira/
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Fontanário e mina d’água precisam de medidas contra aglomeração, 

afirma Cícero 
4 de maio de 2021  

O vereador Cícero Brito (MDB) cobra medidas de saúde e segurança nas duas fontes de água mineral 

disponíveis para a população: o Fontanário Municipal Doutor Pedro Politano Neto, próximo ao 

Portal Colonial, no Bela Vista, e a mina localizada no bairro Bonfim.  […] 

 

José Soares cobra volta das cirurgias de cataratas e sugere farmácia “drive-

thru”          3 de maio de 2021  

Com a suspensão de cirurgias eletivas durante a pandemia da Covid-19, o vereador José Soares 

(Republicanos) relata que muitas pessoas com catarata aguardam na fila para curar a doença. Ele 

questiona a Prefeitura se há previsão para retorno dos procedimentos […] 

 

Pessoas com deficiência devem ter prioridade para vacina da Covid, 

afirma Gibi        3 de maio de 2021  

O vereador Gibi Professor (PTB) pede ao governo do Estado que pessoas com necessidades especiais 

sejam inseridas no grupo prioritário de imunização contra a Covid-19. Segundo a Moção 59/2021, é 

alto o risco de contaminação porque muitas pessoas com deficiências  […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-fontanario-mina-agua-aglomeracao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-fontanario-mina-agua-aglomeracao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-cirurgias-de-cataratas-farmacia-drive-thru/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-cirurgias-de-cataratas-farmacia-drive-thru/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pessoas-com-deficiencia-devem-ter-prioridade-para-vacina-da-covid-afirma-gibi/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pessoas-com-deficiencia-devem-ter-prioridade-para-vacina-da-covid-afirma-gibi/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-fontanario-mina-agua-aglomeracao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-cirurgias-de-cataratas-farmacia-drive-thru/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pessoas-com-deficiencia-devem-ter-prioridade-para-vacina-da-covid-afirma-gibi/
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João Mota sugere Hemocentro para ampliar doações de sangue na região 
30 de abril de 2021  

O vereador João Mota (DC) defende a criação de Hemocentro na cidade, para estimular a doação de 

moradores de toda a região e também tornar mais fácil a oferta aos pacientes que precisam. Segundo 

ele, Paulínia poderia se tornar referência nesse tipo de atendimento. […] 

 

Dr. Grilo propõe aulas de informática a alunos carentes 
29 de abril de 2021  

O vereador Dr.Grilo (MDB) sugere que alunos com pouca ou nenhuma condição financeira tenham 

aulas de noções básicas de informática, uma vez que as aulas presenciais seguem suspensas. Segundo 

o vereador, boa parte dos alunos da rede pública municipal está sofrendo […] 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-hemocentro-doacoes-de-sangue/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-propoe-aulas-de-informatica-a-alunos-carentes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-hemocentro-doacoes-de-sangue/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-propoe-aulas-de-informatica-a-alunos-carentes/

