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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 21/01/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-orienta-funcionarios-da-casa-para-evitar-
contaminacao-da-covid-19/ 

Câmara orienta funcionários da Casa para evitar 
contaminação da Covid-19 
Por  Redação 

20 de janeiro de 2021 

 

Joana Freitas, coordenadora da UBS do bairro João Aranha: Combate à Covid-19 é 

tema de capacitação para funcionários da Câmara 

 

A Câmara de Paulínia orientou todos os funcionários da Casa para evitar contaminação ao 

novo coronavírus (Covid-19) em ambientes de trabalho, com informações sobre cuidados 

pessoais e formas adequadas para atender ao público. 

O curso foi dividido entre os dias 18 e 19/1, onde vereadores, servidores efetivos, 

assessores de gabinetes e terceirizados assistiram palestra com Joana Freitas, 

coordenadora da UBS do bairro João Aranha. 

A coordenadora apresentou protocolos básicos, como lavagem correta das mãos e forma de 

utilizar máscaras faciais; reforçou a necessidade de evitar aglomerações e esclareceu 

dúvidas. 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 21/01/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-orienta-funcionarios-da-casa-para-evitar-
contaminacao-da-covid-19/ 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-orienta-funcionarios-da-casa-para-evitar-contaminacao-da-covid-19/
http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-orienta-funcionarios-da-casa-para-evitar-contaminacao-da-covid-19/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Capacitacao-Covid-4-Camara-Paul%C3%ADnia.jpg
http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-orienta-funcionarios-da-casa-para-evitar-contaminacao-da-covid-19/
http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-orienta-funcionarios-da-casa-para-evitar-contaminacao-da-covid-19/
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Joana Freitas, coordenadora da UBS do bairro João Aranha 

Joana destacou, por exemplo, que as máscaras devem ser trocadas a cada 2 horas (ou 

antes, se estiverem úmidas). Quando forem retiradas no momento das refeições, devem 

ser colocadas em envelopes de papel ou guardanapos, e nunca em cima da mesa nem 

guardadas em sacos plásticos, porque isso aumenta o risco de contágio. 

“As máscaras nem sempre são confortáveis, mas precisam ser usadas o tempo todo, para 

seguir o decreto estadual em vigor e proteger a saúde coletiva”, disse Joana. Outra 

orientação é que as pessoas sempre procurem unidades de saúde quando sentirem 

sintomas. Assim, é possível monitorar desde cedo possíveis casos. 

Os funcionários foram divididos em três turmas, para evitar aglomeração de pessoas no 

Plenário da Casa. 

Atendimento e sessões – O legislativo implantou novamente medidas mais rígidas de 

combate à pandemia, com mudanças na rotina administrativa com o objetivo de proteger a 

saúde dos funcionários e de toda a população que entra no prédio. 

Entre as medidas estão medir temperatura nas entradas, ampliar pontos de álcool em gel e 

adotar rodízio de funcionários em gabinetes de vereadores e setores internos. 

A entrada na Câmara está aberta, com restrições. É preciso ter hora marcada com 

vereador e, nas sessões, o público fica limitado a 40% da capacidade (90 cadeiras no 

auditório do Plenário). 

 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Capacitacao-Covid-2-Camara-paul%C3%ADnia.jpg
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA    
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PÁGINAS: 10, COM CHAMADA NA CAPA  
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 21/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2635 
 

Paulínia recebe mais de mil doses da CoronaVac e abre 
vacinação 
Da Redação 

21/01/2021 13:01:27 

 

 

Eliete atuou na linha de frente contra a Covid-19 

Eliete Maria Greco, de 72 anos, técnica de enfermagem com 25 anos de trabalho na UTI do 

HMP, foi a primeira pessoa vacinada na cidade 

 

Na manhã desta quinta-feira (21), a Secretaria de Saúde de Paulínia (SMS) abriu a vacinação contra 

a Covid-19 na cidade, após receber do Governo do Estado, no início da madrugada de hoje, 1.120 

doses da  CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac e 

aprovada pela Anvisa, em caráter emergencial, no último domingo (17).  

Eliete Maria Greco, de 72 anos, foi a primeira paulinense vacinada contra a doença causada pelo 

novo coronavírus. De acordo com a assessoria de imprensa do prefeito Du Cazellato (PL), que 

participou da abertura da campanha municipal de imunização, Eliete é técnica de enfermagem, 

trabalha no Hospital Municipal de Paulínia (HMP) há 34 anos, sendo 25 na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). “Atuou por meses na linha de frente, não aceitando se afastar por diversas vezes, 

até ser convencida pelos companheiros. Antes, cuidou de vários pacientes com Covid-19”, afirmou 

a assessoria. 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2635
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Cazellato comentou a primeira vacinada e agradeceu aos profissionais de saúde na linha de frente 

do combate à pandemia da Covid-19. “Agradeço em nome da técnica de enfermagem, Eliete, que 

há 34 anos trabalha no Hospital Municipal, toda dedicação que os profissionais de saúde têm com 

a nossa população”, disse ele, por meio da assessoria. 

Farmacêutico do HMP e membro do Conselho Municipal de Saúde (CMS), Orly Alves também 

acompanhou o início da vacinação na cidade. Por motivos de segurança, a Prefeitura Municipal de 

Paulínia (PMP) não divulgou o local onde as doses da CoronaVac estão armazenadas.  

Em nota à imprensa, a PMP informou como será a primeira fase da campanha na cidade. Leia 

abaixo! 

“A Secretaria Municipal de Saúde definiu que os primeiros a serem vacinados serão os servidores 

que atuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19, na Enfermaria Respiratória e na 

Unidade Respiratória do Hospital Municipal de Paulínia (HMP).  

Na sequência profissionais da rede municipal e privada, serão imunizados. Isso ocorrerá de forma 

gradativa conforme a cidade for recebendo novas doses.  

Os critérios para imunização foram definidos pelo Ministério da Saúde, por meio do Plano 

Nacional de Imunização, que prevê a vacinação primeiro dos profissionais de saúde e na segunda 

etapa dos idosos”. 

 

Foto: Divulgação/PMP 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 21/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/tecnica-de-enfermagem-e-a-primeira-
pessoa-vacinada-em-paulinia/ 
 

Técnica de enfermagem é a primeira pessoa vacinada 
em Paulínia 
Eliete Maria Greco tem 72 anos e trabalha na UTI do hospital municipal; cidade 
recebeu 1.120 doses da Coronavac no final da noite de quarta-feira 

21 jan 2021 – 12h13 

 
Prefeito Du Cazellato acompanha a vacinação da técnica de enfermagem Eliete Maria Greco (Foto: Divulgação) 

A técnica de enfermagem Eliete Maria Greco, de 72 anos, é a primeira pessoa vacinada contra a 

Covid-19 em Paulínia. Ela recebeu a dose inicial da Coronavac na manhã desta quinta-feira (21), no 

Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro”. 

A Prefeitura de Paulínia recebeu do governo de São Paulo, no final da noite desta quarta-feira (20), 

1.120 doses da vacina contra Covid-19 para início da campanha nacional de imunização contra o 

novo coronavírus. 

A Secretaria Municipal de Saúde definiu que os primeiros vacinados serão os servidores que 

atuam na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19, na Enfermaria Respiratória e na Unidade 

Respiratória do hospital municipal de Paulínia. 

Na sequência, será a vez dos profissionais da rede municipal e privada a receberem a imunização 

contra a Covid-19. “Isso ocorrerá de forma gradativa conforme a cidade for recebendo novas doses”, 

destacou a Prefeitura. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/tecnica-de-enfermagem-e-a-primeira-pessoa-vacinada-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/tecnica-de-enfermagem-e-a-primeira-pessoa-vacinada-em-paulinia/
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Os critérios para imunização foram definidos pelo Ministério da Saúde, por meio do Plano 

Nacional de Imunização, que prevê a vacinação primeiro dos profissionais de saúde e, na segunda 

etapa, dos idosos. 

O local onde as vacinas estão armazenadas é mantido em sigilo por motivos de segurança. Orly 

Alves, farmacêutico do hospital municipal de Paulínia, acompanhou o ato, representando o Conselho 

Municipal de Saúde. 

Eliete Maria Greco é técnica de enfermagem lotada na UTI do hospital municipal de Paulínia há 

25 anos. “Atuando com dedicação, carinho e responsabilidade, buscando sempre à excelência nos 

cuidados com os pacientes”, ressaltou a Prefeitura. “É considerada exemplo para os demais colegas 

de profissão.” 

De acordo com a Prefeitura, Eliete atuou por meses na linha de frente, não aceitando se afastar por 

diversas vezes, até ser convencida pelos companheiros. Antes, cuidou de vários pacientes com 

Covid-19. 

Eliete é nascida e reside em Paulínia, tendo 36 anos dedicados à enfermagem – 34 somente no 

hospital municipal. “Agradeço em nome da técnica de enfermagem, Eliete, que há 34 anos trabalha 

no hospital municipal, toda dedicação que os profissionais de saúde tiveram com nossa população”, 

disse o prefeito Du Cazellato (PL), que também acompanhou a cerimônia de vacinação. 

 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Técnica de enfermagem é a primeira vacinada do Hospital Municipal de 

Paulínia 
DATA: 21/01/2021 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/tecnica-de-enfermagem-e-a-primeira-vacinada-do-hospital-municipal-de-

paulinia/ 

 

Primeiras doses da vacina Coronavac são entregues a Paulínia 
DATA: 21/01/2021 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/primeiras-doses-da-vacina-coronavac-sao-entregues-a-

paulinia/ 
 

Técnica de enfermagem de 72 anos é primeira vacinada em Paulínia 

DATA: 22/01/2021 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  

https://tribunaliberal.com.br/?p=37973 

 

Paulínia vacina 80 profissionais de saúde no primeiro dia de campanha 

DATA: 21/01/2021 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/paulinia-vacina-80-profissionais-de-saude-no-primeiro-dia-

de-campanha/ 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/tecnica-de-enfermagem-e-a-primeira-vacinada-do-hospital-municipal-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/tecnica-de-enfermagem-e-a-primeira-vacinada-do-hospital-municipal-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/primeiras-doses-da-vacina-coronavac-sao-entregues-a-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/primeiras-doses-da-vacina-coronavac-sao-entregues-a-paulinia/
https://tribunaliberal.com.br/?p=37973
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/paulinia-vacina-80-profissionais-de-saude-no-primeiro-dia-de-campanha/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/paulinia-vacina-80-profissionais-de-saude-no-primeiro-dia-de-campanha/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA    
DATA: 22/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINAS: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Primeiro dia da Campanha de Vacinação imuniza 80 profissionais da saúde 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR    
DATA: 17/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINAS: CAPA (MANCHETE) E A4 
 

RMC planeja vacinação de 450 mil pessoas na 1ª fase do plano 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 21/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/ministerio-da-saude-confirma-a-102a-
morte-de-morador-de-paulinia/ 
 

Ministério da Saúde confirma a 102ª morte de 
morador de Paulínia 
Governo do estado fará nesta sexta-feira, pela terceira vez no mês, nova 
reclassificação do Plano SP por causa do avanço da Covid-19 

21 jan 2021 – 15h05 

O Ministério da Saúde confirmou a 102ª morte de morador de Paulínia em decorrência da Covid-

19. Até o início da tarde desta quinta-feira (21), o número de infectados na cidade subiu para 7.193 

pessoas (+54 nas últimas 24 horas), segundo o governo federal, responsável pelos números oficiais 

da doença no Brasil. 

O boletim da Prefeitura, com dados atualizados até as 9h30 desta quinta-feira, pelo quarto dia 

seguido, também trouxe morte de morador de Paulínia: a 99ª, pelas contas do governo municipal, 

além de 5.703 infectados, 5.438 recuperados e 27 internados no Hospital Municipal “Vereador 

Antonio Orlando Navarro” – nove na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

A 99ª morte pela Covid-19 em Paulínia se refere a um homem de  41 anos, com antecedente de 

doença cardiovascular. Iniciou os sintomas respiratórios no dia 20 de dezembro, sendo internado em 

hospital da rede privada de Campinas no último dia 30. Foi realizado diagnóstico laboratorial para o 

novo coronavírus pelo exame de PCR, com resultado positivo. Morreu na terça-feira passada (19). 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/ministerio-da-saude-confirma-a-102a-morte-de-morador-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/ministerio-da-saude-confirma-a-102a-morte-de-morador-de-paulinia/
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Em todo o estado de São Paulo, a ocupação de leitos de unidades de UTI chegou na quarta-feira 

(20) a 70%, maior taxa registrada desde o início do ano. No dia 5 de janeiro, estava em 62,5%, o que 

indica que as internações vêm crescendo em um ritmo muito forte e rápido em São Paulo nas últimas 

semanas. 

Os leitos de UTI de todo o estado estão sendo ocupados, até quarta-feira, por 6.053 pessoas. Por 

causa desse aumento na taxa de ocupação, o governo paulista anunciou que fará uma nova 

reclassificação do Plano São Paulo nesta sexta-feira (22). A expectativa é que mais regiões do estado 

regridam de fases. 

Será a terceira vez, somente neste mês, que o governo paulista promove a reclassificação no Plano 

São Paulo. A primeira ocorreu no dia 8 de janeiro e a expectativa do governo era de que a próxima 

fosse feita somente no dia 5 de fevereiro. Mas com o crescimento rápido da contaminação, o governo 

acabou fazendo uma nova reclassificação no plano na sexta-feira (15). 

 

O Plano São Paulo é dividido em cinco fases, que vão do nível máximo de restrição de atividades 

não essenciais, o vermelho, a etapas identificadas como de controle, a laranja; de flexibilização, 

amarelo; de abertura parcial, a verde, e a normal controlado, azul. Paulínia está na fase Amarela. O 

plano divide o estado em 17 regiões e cada uma delas é classificada em uma fase do plano, 

dependendo de fatores como a capacidade do sistema de saúde e a evolução da pandemia. 

Nesta quinta-feira, Paulínia vacinou a primeira pessoa contra a Covid-19. A imunização no Brasil 

utiliza o imunizante CoronaVac, produzido pelo Instituto Butantan com a farmacêutica chinesa 

Sinovac, e que teve seu uso emergencial aprovado no domingo (17) pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). 

No entanto, neste início da campanha de vacinação, apenas 6 milhões de doses estão sendo 

utilizadas no País, sendo que 1,4 milhão estão em São Paulo. Paulínia recebeu 1.120 doses no final 

da noite de quarta-feira (20). 

O Instituto Butantan solicitou esta semana à Anvisa que outras 4,8 milhões de doses já prontas 

sejam também aprovadas para uso emergencial no País, o que somaria um total de 10,8 milhões de 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/tecnica-de-enfermagem-e-a-primeira-pessoa-vacinada-em-paulinia/
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doses. Para que sejam produzidas mais doses da vacina no Brasil, o Instituto Butantan necessita que 

seja enviado ao Brasil matéria-prima da China. 

O governo paulista, por meio de seu escritório em Xangai, tem tentado negociar com o governo 

chinês a importação desses insumos, uma vez que são necessários para o Instituto Butantan fabricar 

novas doses da vacina. “Dependemos de importação de quantidades adicionais de matéria-prima”, 

disse Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, que pediu apoio do governo federal nessas 

tratativas com o governo chinês para acelerar a liberação da matéria-prima. 

 

Prontos 

Segundo Dimas Covas, os insumos já estão prontos, esperando autorização de quatro instâncias 

chinesas para poder embarcar para o Brasil: os ministérios da Saúde e das Relações Exteriores, da 

agência reguladora de vigilância sanitária e da Aduana. Três dessas instâncias, segundo ele, já 

autorizaram o embarque. Falta uma delas, que ele não especificou qual. 

“Nossa previsão é que um total de 5,4 mil litros devam chegar até o final deste mês a São Paulo, e 

mais 5,6 mil litros cheguem até o dia 10 de fevereiro (cada mil litros produz aproximadamente 1 

milhão de doses). Essa matéria-prima está pronta, aguardando o trâmite burocrático. Em relação à 

produção, a capacidade de envase do Instituto Butantan é de 1 milhão de doses por dia, mas o 

processo começa com o envase, mas tem também um processo de produção, e isso demora em torno 

de 20 dias”, explicou Dimas Covas. 
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‘Estamos contando com essas 2 milhões de doses’, disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello (Foto: Agência Brasil) 

O governo da Índia liberou as exportações comerciais de vacinas contra a Covid-19. As primeiras 

remessas serão enviadas na sexta-feira para Brasil e Marrocos, disse o secretário de Relações 

Exteriores da Índia,  Harsh Vardhan Shringla, nesta quinta-feira (21) à Reuters. O ministro das 

Comunicações, Fábio Faria, compartilhou a informação pelas redes sociais. 

As vacinas desenvolvidas pela farmacêutica britânica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford 

estão sendo fabricadas no Instituto Serum da Índia, o maior produtor mundial de vacinas, que 

recebeu pedidos de países de todo o mundo. 

O governo indiano suspendeu a exportação de doses até iniciar seu próprio programa de 

imunização no fim de semana passado. No início desta semana, a Índia enviou suprimentos gratuitos 

para países vizinhos, incluindo Butão, Maldivas, Bangladesh e Nepal. 

Uso 

O secretário disse que o fornecimento comercial da vacina começaria na sexta-feira, de acordo 

com o compromisso do primeiro-ministro Narendra Modi de que a capacidade de produção da Índia 

seriam usadas por toda a humanidade para combater a pandemia. 

“Seguindo essa visão, respondemos positivamente aos pedidos de fornecimento de vacinas 

manufaturadas indianas de países de todo o mundo, começando pelos nossos vizinhos”, disse ele, 

referindo-se ao fornecimento gratuito. “O fornecimento das quantidades comercialmente contratadas 

também começará a partir de amanhã, começando por Brasil e Marrocos, seguidos pela África do Sul 

e Arábia Saudita.” 

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, declarou em entrevista coletiva na segunda-feira  que a 

conclusão da viagem para trazer um carregamento de vacinas importadas da Índia deveria ter uma 

resolução ainda “nesta semana”. “Estamos contando com essas 2 milhões de doses para que a gente 

possa atender mais ainda a população”, informou Pazuello na ocasião.
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VEÍCULO: A CIDADE ON   
DATA: 22/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS    
PÁGINA: https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1576472,campinas-
volta-a-fase-laranja-e-ficara-na-vermelha-a-noite-e-finais-de-semana.aspx 
 

Estado põe cinco cidades da região em alerta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1576472,campinas-volta-a-fase-laranja-e-ficara-na-vermelha-a-noite-e-finais-de-semana.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1576472,campinas-volta-a-fase-laranja-e-ficara-na-vermelha-a-noite-e-finais-de-semana.aspx
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 19/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/19/secretario-da-educacao-determina-1-3-de-
aulas-presenciais-obrigatorias/ 
 

Secretário da Educação determina 1/3 de aulas 
presenciais obrigatórias 
Demais atividades podem ser mediadas por tecnologia ou não; orientações valem 
para as unidades tanto da rede estadual como privada 

19 jan 2021 – 11h32 

 
Calendário para a volta às aulas na rede estadual de ensino começa no dia 1º de fevereiro (Foto: Divulgação) 

O secretário Estadual da Educação Rossieli Soares homologou a deliberação do Conselho Estadual 

da Educação sobre o retorno das aulas presenciais no estado de São Paulo. As orientações, 

publicadas na edição do último sábado (16) do Diário Oficial, são para as unidades da rede estadual 

e privada. Também valem para as escolas da rede municipal, caso não haja conselho municipal de 

educação. 

”Queremos as escolas abertas com todo o protocolo para evitar contaminações”, disse o secretário 

estadual Rossieli Soares. “Sabemos que nas escolas o risco de contaminação é baixo, fato 

comprovado quando nosso monitoramento aponta para nenhuma transmissão dentro do ambiente 

escolar desde o retorno opcional das atividades em setembro passado.” 

No texto, o Conselho delibera sobre a organização dos calendários escolares e a frequência 

presencial dos alunos. A carga horária mínima anual obrigatória será de 800 horas para o ensino 

fundamental e médio, sendo no mínimo 1/3 dessas horas realizadas de forma presencial.  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/19/secretario-da-educacao-determina-1-3-de-aulas-presenciais-obrigatorias/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/19/secretario-da-educacao-determina-1-3-de-aulas-presenciais-obrigatorias/
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As demais horas podem ser cumpridas remotamente, mediadas ou não por tecnologia. Alunos 

incluídos em grupos de risco poderão, mediante atestado médico, realizar seu processo de 

ensino/aprendizagem exclusivamente por meios remotos. 

Presencialmente ou de forma remota, a frequência mínima dos alunos nas aulas deve ser de pelo 

menos 75%. 

O calendário para a volta às aulas na rede estadual começa no dia 1º de fevereiro e o retorno 

ocorrerá de forma regionalizada, de acordo com os Departamentos Regionais da Saúde, obedecendo 

aos critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus. 

Nas duas primeiras semanas, as escolas receberão até 35% de sua capacidade de alunos por dia. 

Após esse período, se uma área estiver nas fases vermelha ou laranja do Plano São Paulo, as escolas 

da educação básica, que atendem alunos da educação infantil até o ensino médio, poderão receber 

diariamente até 35% dos alunos matriculados. Na fase amarela, elas ficam autorizadas a atender até 

70% dos estudantes; e na fase verde, até 100%. Os protocolos sanitários devem ser cumpridos em 

todas as fases. 

Já as instituições de ensino superior poderão funcionar na fase amarela com até 35% das 

matrículas, e na fase verde, com até 70%. Nas etapas vermelha e laranja, elas não estão autorizadas a 

funcionar. Cursos superiores específicos da área médica têm o retorno presencial autorizado em 

todas as fases do Plano. 

Para a retomada, a Seduc-SP adquiriu e distribuiu uma série de insumos destinados tanto aos 

estudantes quanto aos servidores, como 12 milhões de máscaras de tecido, mais de 440 mil face 

shields (protetor facial de acrílico), 10.740 termômetros a laser, 10 mil totens de álcool em gel, 221 

mil litros de sabonete líquido, 78 milhões de copos descartáveis, 112 mil litros de álcool em gel, 100 

milhões de rolos de papel toalha e 1,8 milhão de rolos de papel higiênico. 

 
 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Doria adia início das aulas na rede estadual para 8 de fevereiro após piora 

da pandemia em SP 
DATA: 22/01/2021 | VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO  |  PÁGINA:  

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/01/doria-adia-inicio-das-aulas-para-8-de-fevereiro-apos-

piora-da-pandemia-em-sp.shtml 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/01/doria-adia-inicio-das-aulas-para-8-de-fevereiro-apos-piora-da-pandemia-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/01/doria-adia-inicio-das-aulas-para-8-de-fevereiro-apos-piora-da-pandemia-em-sp.shtml
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 15/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2633 
 

Retorno gradual das aulas presenciais divide opiniões 
Da Redação 

15/01/2021 15:01:47 

 

Pandemia interrompeu ensino presencial em março passado 

Secretaria de Educação afirma que, além de não ser obrigatória, volta dos alunos vai 

depender da evolução da pandemia na cidade 

 

Nesta quinta-feira (14), a Secretaria de Educação de Paulínia informou o retorno gradual das aulas 

presenciais na rede municipal de ensino a partir de 1º de março. Entretanto, a volta não será 

obrigatória e vai depender do quadro da pandemia da Covid-19, daqui por diante. “Para fins de 

implementação deste cronograma, o mesmo fica condicionado aos dados técnicos fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Saúde e chancelados pelo Comitê de Enfrentamento e Prevenção do 

Coronavírus”, enfatizou a pasta. 

 

De acordo com o planejamento da Secretaria de Educação, os alunos dos últimos anos do ensino 

fundamental (I e II) e do 3º ano do ensino médio (Técnico e EJA) devem ser os primeiros a voltar nos 

dias 1, 8 e 15 de março, divididos em três turmas: A e B, com 35% das classes, e C com 30%. “De 22 de 

março em diante, 50% de cada classe, dividida em TURMAS A e B em semanas alternadas”, explicou a 

pasta. Já o retorno gradual dos demais alunos está previsto para os dias 29 de março, 5, 12 e 19 de 

abril, obedecendo os mesmos critérios de divisão e percentuais por turma.    

"A Administração Municipal já comprou totens de álcool em gel, máscaras, tapetes sanitizantes, 

squeezes (garrafas plásticas), entre outros acessórios para fornecer aos servidores, educadores e 

estudantes”, informou a assessoria de imprensa do governo Du Cazellato (PL).  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2633
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Sobre o transporte escolar, o governo municipal disse que a higienização dos veículos será 

reforçada “para garantir a segurança sanitária de todos”. 
 

O aluno que não retornar à sala de aula, por decisão dos pais ou responsáveis, continuará estudando 

de forma remota pela plataforma Google for Education. No ano passado a Prefeitura Municipal de 

Paulínia (PMP) adquiriu 12 mil planos da operadora TIM, com franquia mensal de 10 GB de 

internet, para estudantes com dificuldades de acesso à rede mundial de computadores. “Novas 

informações e orientações serão divulgadas pelos canais institucionais da Prefeitura de 

Paulínia”, disse a assessoria da prefeitura.  

 

Reações 

O anúncio da Secretaria de Educação mobilizou dezenas de pais favoráveis e contrários ao retorno de 

seus filhos às salas de aula em plena pandemia.  Confira abaixo alguns comentários (do jeito que foram 

escritos) postados no Facebook oficial da PMP.   
 

 “As escolas particulares de Campinas estão funcionando há muito tempo. Eu assim como muitas 

maes trabalham e o que temos que fazer deixar os nossos filhos com terceiroste ainda pagar por isso 

alem de ficarem mais expostos do que na creche. Sou a favor sim da volta as aulas com planejamento 

e segurança é possível. Ou será que só as crianças das escolas públicas correm risco de pegar o 

COVID?”, escreveu Fernanda France Mattos, a primeira a comentar.  
 

 “Pois é eu sou do grupo de risco diabética e hipertensa minha mãe tbm. Meus dois filhos estão em 

casa desde o começo ficando com a minha mãe pra mim trabalhar pq tbm não condições de pagar 

alguém pra olhar. Todos os dias pego ônibus público pra trabalhar. Nem por isso concordo em colocar 

a vida dos meus filhos em risco. Com a vacina sim seria possível o retorno. Mais antes de serem 

vacinadas não”, Jana Queiroz. 

 

“Minha filha volta as aulas. Tenho certeza que ela vai amar. Isso aí @prefeituradepaulinia, volta as 

aulas consciente!”, Camila Silveira. 
 

 “Espero que isso não seja obrigatório, pois se for meu filho ira perder o ano, jamais que eu mandarei 

ele pra escola, sendo que nem de casa ele ta saindo, a não ser pra ir a medico, e se for urgente ainda, 

não mesmo, aah agora deu mesmo, a segunda onda ta ai, só nao encherga quem não quer. Não irei 

correr o risco de perder aquilo que mais amo, só pq acham que esta tudo bem”, Amandinha X Hirley. 

 

 “Sou a favor das escolas abertas sim é preciso mas que então os professores e funcionários sejam 

vacinados na primeira fase junto com a comissão de frente da área da saúde pronto!! Sem problema 

algum”, Paula Carvalho. 

 

 “Sou CONTRA A VOLTA AS AULAS SIIIM. TEVE GENTE AGLOMERADA NOS MERCADOS? SIM, MAIS 

MEUS FILHOS NÃO ESTAVAM LA! NA PRAIA TBM TEVE, MAIS MEUS FILHOS NAO ESTAVAM LA!!! NO 

SHOPPING, NAS RUAS,E NAS PRACAS. MAIS MEUS FILHOS QUE SAO DO GRUPO DE RISCO NAO FORAM 

EM NENHUM DESSES LUGARES E NEM VÃO!!! NAO MISTUREM AS COISAS. PQ TEM GENTE SIM 

CORRENDO RISCO DE VIDA. NÃO É QUESTAO DE FALTA DE VERGONHA. SE COLOQUE NO LUGAR DE 

QUEM NAO SE MISTURA NESSE MEIO PRESANDO PELA VIDA DE QUEM AMA!”, Rayla Menezes.  
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VEÍCULO: TODO DIA   |   DATA: 20/01/2021 

ASSUNTO: CORONAVÍRUS    |   PÁGINA: 5  Prefeitos da RMC querem adiar para março volta das aulas presenciais 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 21/01/2021 
ASSUNTO: RMC 
PÁGINA: 4 
 

Eleito presidente d 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 22/01/2021 
ASSUNTO: SERVIDORES/ SAÚDE 
PÁGINA: 17  

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal terá eleições em fevereiro 

 

 

 

 

da RMC destaca metas
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 18/01/2021 
ASSUNTO: SERVIDORES/ SAÚDE 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2634 
 

Servidores da saúde disputam o comando do STSPMP 
Da Redação 

18/01/2021 19:01:41 

 

 

O escolhido comandará a entidade por cinco anos 

O psicólogo Rodrigo Dias e o técnico em análises clínicas Idu Ribeiro falaram ao Correio 

sobre a atual gestão sindical, carreiras e propostas, entre outras coisas  

 

A categoria pública de Paulínia vai às urnas nos dias 8 e 9 de fevereiro escolher os novos presidente, 

vice-presidente, conselheiros fiscais e delegados do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público 

Municipal (STSPMP).  O processo eleitoral foi deflagrado no último dia 8, quando o STSPMP publicou 

edital convocando as eleições e abrindo prazo de cinco dias (de 11 a 15 da semana passada) para 

inscrição de chapas.  

 

Dois servidores da saúde estão na disputa pela presidência da entidade sindical: o psicólogo Rodrigo 

Jacquet Dias, 43 anos, pela Chapa 1 - “A Força do Servidor”, que tem como candidata a vice Claudia 

Pompeu, atual presidente do STSPMP; e o técnico em análises clínicas Idu Albino Ribeiro, de 64 anos, 

pela Chapa 2 - “Transparência e Luta”, com Milton Maito Junior de vice. Rodrigo e Idu trabalham há 6 

anos e 24 anos, respectivamente, no serviço público municipal.  

 

De acordo com a Secretaria de Recursos Humanos, a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) possui 

atualmente 4.327 servidores ativos, entre celetistas e estatutários, e 4.736 aposentados. 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2634


   RESUMO DA  SEMANA | Janeiro 2021 |  27 
 

  

O Correio solicitou à presidente do STSPMP, Claudia Pompeu, o número atual de servidores 

sindicalizados, bem como perguntou quantos estão aptos ao voto nas eleições de fevereiro. “Esse dado 

eu não tenho ainda, preciso cumprir o estatuto e também vou submeter a conferência da comissão, 

que notificará os encabeçadores das chapas. Como sou presidente do pleito e tem a comissão preciso 

ter esses cuidados”, respondeu ela.  

 

O candidato escolhido pela maioria dos servidores vai comandar o STSPMP de 16 de março de 2021 a 

15 de março de 2026.  Procurados pela reportagem, Rodrigo e Idu falaram ao Correio, entre outras 

coisas, sobre a atual gestão sindical e também apontaram três de suas principais propostas para o 

sindicato. Acompanhe abaixo! 

 

Correio - Já disputou a presidência do STSPMP outras vezes?  

Rodrigo Jacquet - É minha primeira eleição ao sindicato. Em 6 anos de prefeitura já atuei nas secretarias 

de Promoção Social, Segurança e Saúde. Atualmente estou no Centro de Atenção Psicossocial e sou, pela 

segunda vez, membro do Conselho Municipal de Saúde. 

 

Idu Ribeiro - Disputei uma eleição para Sindicato dos servidores de Paulínia em 2005. Em 2015 concorri 

antes de a Justiça nomear um interventor, depois não participei da disputa. 

 

Correio - Por que resolveu disputar o comando sindical da categoria? 

Rodrigo Jacquet - Tenho o desejo de contribuir com a minha categoria que tanto necessita de atenção. 

Encabeço uma chapa que tem membros realmente comprometidos com o funcionalismo e são pessoas 

que conheço de longa data. Tenho certeza de que juntos poderemos alcançar ganhos concretos para a 

categoria e evitar retirada de direitos por parte da Administração. 

 

Idu Ribeiro - Estou na luta pelo direito do servidor desde 1998, quando fui Presidente da CIPA Saúde, e 

desde então não parei mais. Fui Presidente da CIPA Saúde por três anos, Presidente do Conselho Fiscal 

da Pauliprev em 2003 e 2004, Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde por três anos (2007, 2008 

e 2009) e, atualmente, sou conselheiro administrativo na Pauliprev, representante eleito pelo servidor. O 

servidor tem que ter o direito de escolher se quer o mesmo ou quer trocar por uma equipe com a 

atenção voltada para todos, e não só para uma categoria, como é o caso da atual administração (do 

sindicato). 

 

Correio - Como avalia a atuação do sindicato, hoje, em defesa dos direitos dos servidores? 

Rodrigo Jacquet - Esta gestão encontrou o sindicato aos frangalhos, em todos os sentidos, 

mas  conseguiu botar a casa em ordem e conquistou avanços importantes, mesmo  em um cenário 

nacional e municipal bastante desfavorável. O Sindicato tem sido peça-chave para fazer a 

transformação e garantia de direitos do funcionalismo. Fortaleceremos ainda mais o grupo que já existe 

com trabalhadores de diversas secretarias para que possamos aumentar ainda mais nosso alcance.  

 

Idu Ribeiro - Péssima, não tem o sindicalismo na veia, nem o antigo e nem o moderno. O sentido do 

sindicalismo no serviço público é diferente da iniciativa privada, portanto, temos que agir como tal, isso 

se chama DIÁLOGO. 
 

 

Correio - Cite três principais pontos de sua proposta de trabalho para o STSPMP. 
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Rodrigo Jacquet - A luta pela manutenção do abono será uma de nossas prioridades. Não 

descansaremos até ter a tranquilidade dessa garantia.  

 

Lutaremos pela regularização do pagamento da insalubridade e periculosidade.  Não podemos deixar de 

lembrar dos aposentados com redução de seus proventos.  

 

E, claro, continuaremos a luta pela valorização dos Servidores e melhores condições de trabalho em 

todos os postos de Paulínia. Cuidar de quem cuida. O trabalhador municipal vem colecionando perdas 

em todos os sentidos, inclusive com precarização do trabalho. A consequência disto é o adoecimento 

físico e emocional do trabalhador. Olharemos de frente para esta questão e propomos o fortalecimento 

da gestão de recursos humanos da administração municipal.  

 

Idu Ribeiro - Os três principais pontos mais urgentes e mais importantes para o servidor são: a 

incorporação do abono, nesse sentido tenho uma proposta a ser feita ao prefeito. Sem esquecer o 

quanto é importante essa incorporação para os aposentados com paridade da Pauliprev. 

 

O PCCV, precisa ser implantado na sua totalidade, estudaremos com a administração municipal a 

possibilidade de REFORMULAÇÃO, se necessário. 

 

ADIN 2001, estaremos acompanhando de perto as decisões e defenderemos a permanência da transição 

dos servidores para o estatuto do servidor desde 2001. Apesar de termos uma excelente equipe de 

servidores comandada pelo excelente Diretor-presidente André Breda, temos a obrigação de 

acompanhar de perto as ações da Pauliprev junto com os Conselhos Administrativo e Fiscal. 
 

 

Fotos: Cedidas/Candidatos 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 21/01/2021 
ASSUNTO: JUSTIÇA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/ex-prefeito-e-condenado-a-devolver-r-
943-milhoes-aos-cofres-publicos/ 
 

Ex-prefeito é condenado a devolver R$ 94,3 milhões 
aos cofres públicos 
Pena imposta a Edson Moura Júnior por improbidade administrativa também prevê a 
suspensão de seus direitos políticos por oito anos 

21 jan 2021 – 22h16 

 
O ex-prefeito Edson Moura Júnior:  TCE-SP rejeitou as contas da Prefeitura do exercício de 2014 (Foto: Divulgação) 

A 1ª Vara da Comarca de Paulínia condenou o ex-prefeito Edson Moura Júnior (MDB) por 

improbidade administrativa. A pena determina ressarcimento de R$ 94,3 milhões aos cofres 

públicos; perda da função pública que estiver ocupando; suspensão de direitos políticos por oito 

anos; multa correspondente a duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder 

público pelo prazo de oito anos. Cabe recurso da sentença. 

De acordo com os autos da ação civil pública, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-

SP) rejeitou as contas da Prefeitura de Paulínia relativas ao exercício de 2014, apontando 

desequilíbrio fiscal. O orçamento indicava déficit de R$ 94,3 milhões, montante que sofreu ajuste em 

razão de ocultação de despesas, o que acarretou empenho de gastos realizados. 

Segundo a Justiça, o déficit financeiro foi apurado em R$ 167 milhões e a dívida a curto prazo 

saltou de R$ 29 milhões para R$ 174 milhões, sendo que o município não possuía liquidez para lidar 

com os compromissos imediatos. Além disso, os recursos recebidos do Fundeb não foram 

integralmente aplicados, o que indica movimentação indevida da verba. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/ex-prefeito-e-condenado-a-devolver-r-943-milhoes-aos-cofres-publicos/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/ex-prefeito-e-condenado-a-devolver-r-943-milhoes-aos-cofres-publicos/
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O juiz Carlos Eduardo Mendes afirmou que a conduta do ex-prefeito constitui ofensa ao regime de 

competência das despesas e do necessário empenho e aos princípios da transparência e evidenciação 

contábil. O magistrado destacou que o réu nada fez para conter os gastos, mesmo depois de alertado, 

“o que por si só revela conduta ímproba do agente administrativo, revestida de caráter doloso”. 

O juiz ressaltou, ainda, que “o requerido agiu com negligência quanto a conservar o patrimônio 

público e gerir com correção o orçamento, causando prejuízo ao erário que restou evidente, ainda que 

haja negativa nesse sentido.” 

Além disso, segundo o juiz, ficaram comprovadas as condutas de ordenar ou permitir despesas não 

autorizadas em lei ou regulamentos e o ato de improbidade quanto à realização de alterações 

orçamentárias em violação à Constituição Federal. 

A assessoria de imprensa do ex-prefeito informou que Moura Junior não foi notificado 

oficialmente da decisão da Justiça. “No entanto, todas as ações da administração foram tomadas 

dentro da lei e em segunda instância, a Justiça, com certeza, será restabelecida”, destacou. 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Ex-prefeito de Paulínia é condenado por improbidade administrativa 
DATA: 21/01/2021 | VEÍCULO: TJ-SP  |  PÁGINA:  

https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=63146 

 

Ex-prefeito de Paulínia é condenado por improbidade administrativa 
DATA: 22/01/2021 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/ex-prefeito-de-paulinia-e-condenado-por-improbidade-administrativa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=63146
http://noticiasdepaulinia.com.br/ex-prefeito-de-paulinia-e-condenado-por-improbidade-administrativa/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 22/01/2021  |  ASSUNTO: SOCIAL/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Cadastros e atualizações para o PAS terminam nesta sexta-feira (22) 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 22/01/2021   
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/22/inscricoes-para-o-encceja-sao-prorrogadas-ate-
25-de-janeiro/ 
 

Inscrições para o Encceja são prorrogadas até 25 de janeiro 
Provas serão no dia 25 de abril; exame serve para jovens e adultos conseguirem 
diploma de conclusão do ensino fundamental ou médio 

22 jan 2021 – 5h30 

 
Participação no Encceja Nacional 2020 é voluntária e gratuita, segundo Ministério da Educação  (Foto: Agência Brasil) 

O prazo para inscrição no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

(Encceja) foi prorrogado para a próxima segunda-feira (25). As inscrições podem ser feitas pelo site do 
exame http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/. 

O período para que os participantes solicitem atendimento especializado e tratamento pelo nome social 

para o exame também foi prorrogado até as 23h59 do dia 25. A aplicação das provas para o ensino 
fundamental e médio está prevista para o dia 25 de abril em todos os estados e no Distrito Federal. 

O exame serve para conceder o diploma de conclusão do ensino fundamental ou médio para os jovens 
e adultos que não conseguiram obter na idade adequada. 

“A participação no Encceja Nacional 2020 é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não 

concluíram os estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino, desde que tenham, no mínimo, 15 

anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na 
data do exame”, informou o Ministério da Educação. 

O exame é constituído de quatro provas objetivas, de acordo com o nível de ensino, contendo cada uma 

30 questões de múltipla escolha nas áreas de Ciências Naturais, Matemática, Língua Portuguesa, Língua 

Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, História e Geografia. O candidato também será avaliado 
por meio de uma redação. 

O edital do Encceja diz que o participante inscrito que não comparecer às provas de todas as áreas do 

conhecimento no Encceja de 2020 e quiser participar do Encceja 2021 deverá justificar a sua ausência. 

Caso o participante não justifique a ausência, ele deverá ressarcir um valor determinado pelo ministério, 
conforme orientações divulgadas no site de inscrição do exame. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/22/inscricoes-para-o-encceja-sao-prorrogadas-ate-25-de-janeiro/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/22/inscricoes-para-o-encceja-sao-prorrogadas-ate-25-de-janeiro/
http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 16/01/2021 
ASSUNTO: DEFESA CIVIL 
PÁGINA: 9  

Defesa Civil intensifica prevenção 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 22/01/2021  |  ASSUNTO: POLÍCIA  
PÁGINA: 10, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Ex-candidato a vereador de Paulínia é morto a tiros após desentendimento 
Defesa Civil 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Ex-candidato a vereador em Paulínia é morto a tiros 
DATA: 21/01/2021 | VEÍCULO: TODO DIA  |  PÁGINA:  
https://tododia.com.br/ex-candidato-a-vereador-em-paulinia-e-morto-a-tiros/ 

 

Empresário e ex-candidato a vereador é morto a tiros no São José 
DATA: 21/01/2021 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/empresario-e-ex-candidato-a-vereador-e-morto-a-tiros-no-sao-jose/ 

 

Empresário é assassinado com 5 tiros no São José, em Paulínia 
DATA: 21/01/2021 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/empresario-e-assassinado-com-5-tiros-no-sao-jose-em-paulinia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tododia.com.br/ex-candidato-a-vereador-em-paulinia-e-morto-a-tiros/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/21/empresario-e-ex-candidato-a-vereador-e-morto-a-tiros-no-sao-jose/
http://noticiasdepaulinia.com.br/empresario-e-assassinado-com-5-tiros-no-sao-jose-em-paulinia/
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VEÍCULO: EPTV 
DATA: 16/01/2021   
ASSUNTO: TURISMO  
PÁGINA: https://gshow.globo.com/EPTV/Mais-Caminhos/noticia/motociclista-de-paulinia-sp-viaja-
pela-regiao-e-traz-dicas-de-passeios.ghtml 
 

Motociclista de Paulínia (SP) viaja pela região e traz 
dicas de passeios 
 

Rafael Ristow conhece Guilherme Ferraz, um motociclista que desde 2017 cria vídeos 

com dicas de turismo das cidades da região. 
 

16/01/2021 15h00  Atualizado há 5 dias 
 

 
Rafael Ristow conhece motociclista de Paulínia (SP) que traz dicas de turismo — Foto: EPTV 

 
Guilherme Palazzi Ferraz é administrador de empresas, mas desde 2017 produz vídeos 
percorrendo pontos turísticos de cidades da região para a internet, mostrando suas 
belezas e dando dicas de passeios. 
 
Rafael Ristow foi até Paulínia (SP) para conhecer o motociclista que conta com a ajuda da 
namorada Mayara Sotero Sala nas aventuras sobre duas rodas. Então, vem pegar carona 
com a gente nessa história e assista ao vídeo abaixo. 
 

 

 

 

https://gshow.globo.com/EPTV/Mais-Caminhos/noticia/motociclista-de-paulinia-sp-viaja-pela-regiao-e-traz-dicas-de-passeios.ghtml
https://gshow.globo.com/EPTV/Mais-Caminhos/noticia/motociclista-de-paulinia-sp-viaja-pela-regiao-e-traz-dicas-de-passeios.ghtml
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA    
DATA: 22/01/2021 
ASSUNTO: TRIBUTOS 
PÁGINAS: 19 

Rota das Bandeiras repassa mais de R$ 1 milhão para Paulínia 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 19/01/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 
 

Combate à Covid-19 é tema de capacitação para funcionários da Câmara 
19 de janeiro de 2021  

A Câmara de Paulínia deu início a um novo planejamento para evitar a propagação da Covid-19. O primeiro 

passo foi capacitar todos os funcionários da Casa, com informações sobre cuidados pessoais e formas 

adequadas para atender ao público. Vereadores, servidores efetivos, assessores de gabinetes e terceirizados 

participaram de palestra com Joana Freitas, coordenadora da UBS da UBS do bairro João Aranha, nesta 

segunda (18/1) e terça-feira (19/1). [...] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/combate-covid-19-capacitacao-funcionarios/

