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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 29/10/2021       
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 19ª SESSÃO ORDINÁRIA      
PÁGINA: 3 

Câmara aprova prioridade de matrícula escolar a filhos de pessoas com 
deficiência 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 29/10/2021       
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 19ª SESSÃO ORDINÁRIA      
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5340735425953442&set=a.456671664359867 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5340735425953442&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 29/10/2021       
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 19ª SESSÃO ORDINÁRIA      
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 23/10/2021      |    ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ JUSTIÇA      
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Justiça determina afastamento do vereador Tiguila 
 
 

Três cidades da região são beneficiadas com vagas para programa de inovação de micro e pequenas empresas 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Vereador de Paulínia é afastado do mandato por suspeita de 

'rachadinha', diz MP 
VEÍCULO: G1          |     DATA: 22/10/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/10/22/vereador-de-paulinia-e-afastado-do-mandato-por-

suspeita-de-rachadinha-diz-mp.ghtml 
 

Justiça afasta vereador Tiguila por “rachadinha” 
VEÍCULO: ZATUM   |     DATA: 22/10/2021     |    PÁGINA:  

https://www.zatum.com.br/noticia/5953/justica-afasta-vereador-tiguila-por-lrachadinhar 
 

Tiguila Paes é afastado da Câmara de Paulínia a pedido da Justiça 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 22/10/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/22/tiguila-paes-e-afastado-da-camara-de-paulinia-a-pedido-da-justica/ 
 

Justiça afasta vereador Tiguila Paes por esquema de “rachadinha” 
VEÍCULO: BAND   |     DATA: 22/10/2021     |    PÁGINA:  

https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/justica-afasta-vereador-tiguila-paes-por-esquema-de-rachadinha/ 

 

Justiça afasta vereador Tiguila Paes por esquema de “rachadinha” 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE   |     DATA: 22/10/2021     |    PÁGINA:  

https://blogdarose.band.uol.com.br/justica-afasta-o-vereador-tiguila-paes-por-esquema-de-rachadinha/ 

 
 

Justiça de Paulínia afasta vereador do mandato por suspeita de 

‘rachadinha’ 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 22/10/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/justica-de-paulinia-afasta-vereador-do-mandato-por-suspeita-de-rachadinha/ 

 

 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/10/22/vereador-de-paulinia-e-afastado-do-mandato-por-suspeita-de-rachadinha-diz-mp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/10/22/vereador-de-paulinia-e-afastado-do-mandato-por-suspeita-de-rachadinha-diz-mp.ghtml
https://www.zatum.com.br/noticia/5953/justica-afasta-vereador-tiguila-por-lrachadinhar
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/10/22/tiguila-paes-e-afastado-da-camara-de-paulinia-a-pedido-da-justica/
https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/justica-afasta-vereador-tiguila-paes-por-esquema-de-rachadinha/
https://blogdarose.band.uol.com.br/justica-afasta-o-vereador-tiguila-paes-por-esquema-de-rachadinha/
http://noticiasdepaulinia.com.br/justica-de-paulinia-afasta-vereador-do-mandato-por-suspeita-de-rachadinha/
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 27/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ POSSE DE VEREADOR 
PÁGINA: 7 
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VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
DATA: 27/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ POSSE DE VEREADOR 
PÁGINA: https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-da-posse-a-odair-bordigon-no-lugar-de-
vereador-afastado-por-pratica-de-rachadinha/ 
 

Câmara dá posse a Odair Bordigon no lugar de vereador 
afastado por prática de rachadinha 
 

26 de outubro de 2021 

 

 

A Câmara de Paulínia dá posse nesta terça-feira (26/10), a partir das 17h30, ao 

vereador Odair Bordignon (Cidadania). Ele entra no lugar de Tiguila Paes (Cidadania), 

que foi afastado por ordem judicial sobre a acusação de prática de rachadinha – que é 

a prática de pedir a devolução do salário dos servidores 

A Justiça de Paulínia afastou Tiguila na última sexta-feira (22/10), que foi por uma ex-

funcionária de seu gabinete que disse que o parlamentar ficava com parte do salário 

que ela recebia como assessora. Na sexta, Tiguila disse que iria se manifestar após 

entender o processo. 

O vereador poderá recorrer da decisão em segunda instância. 

Esse é o segundo parlamentar afastado neste ano por suspeita de rachadinha. O 

primeiro foi o vereador João Mota (PSDC). 

Fotos: Câmara de Paulínia 

https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-da-posse-a-odair-bordigon-no-lugar-de-vereador-afastado-por-pratica-de-rachadinha/
https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-da-posse-a-odair-bordigon-no-lugar-de-vereador-afastado-por-pratica-de-rachadinha/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 29/10/2021       
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO SOLENE/ SERVIDORES      
PÁGINA: 5 

Funcionários públicos aposentados são homenageados em Sessão Solene 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 29/10/2021       
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª SESSÃO SOLENE/ SERVIDORES      
PÁGINA: 3 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 30/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETO DE LEI/ SERVIDORES 
PÁGINA: 3 

Projeto de lei deve reajustar benefícios de servidores municipais 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 29/10/2021       
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TRÂNSITO      
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Parlamentarem avançam no diálogo com Artesp para melhorias no trânsito 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 29/10/2021       
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 19ª SESSÃO ORDINÁRIA      
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=5344591758901142&set=a.456671664359867 

 

Com nova lei, Prefeitura consegue de volta mais uma área pública doada 
 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=5344591758901142&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 23/10/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ATENDIMENTO 
PÁGINA: 4 

Câmara de Paulínia amplia para 80% acesso às dependências da Casa 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 1º/11/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/01/estado-de-sp-libera-baladas-shows-em-pe-
e-eventos-com-100-de-publico/ 
 

Estado de SP libera baladas, shows em pé e eventos com 
100% de público 
 

Entretanto, medidas de segurança continuam obrigatórias, como o uso obrigatório 
de máscaras em qualquer ambiente e respeito aos protocolos de higiene 

1º nov 2021 – 19h26 

 
Liberação ocorre após quase dois anos de distanciamento e reclusão devido a Covid-19(Foto: Divulgação) 

O estado de São Paulo liberou a partir desta segunda-feira (1º) a realização de shows em pé, 

baladas, bares e eventos esportivos com 100% de público. A liberação se dá após quase dois anos de 

distanciamento e reclusão devido à pandemia da Covid-19. 

A permissão acontece no momento em que o estado atinge mais de 87% da população adulta com 

esquema vacinal completo e queda no número de internações pela doença. A taxa de ocupação dos 

leitos de UTI no estado nesta segunda-feira é de 26,6%, e na Grande São Paulo, de 36,4%. 

No entanto, medidas de segurança continuam obrigatórias, como o uso obrigatório de máscaras em 

qualquer ambiente e respeito aos protocolos de higiene. Para entrada e participação nesses eventos, 

os estabelecimentos e organizadores deverão exigir um comprovante com esquema vacinal completo, 

ou seja, duas doses da vacina Coronavac, AstraZeneca e Pfizer ou dose única da Janssen. Também 

precisarão disponibilizar álcool em gel 70% em locais de fácil acesso ao público. 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/01/estado-de-sp-libera-baladas-shows-em-pe-e-eventos-com-100-de-publico/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/01/estado-de-sp-libera-baladas-shows-em-pe-e-eventos-com-100-de-publico/
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    Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal, deverá apresentar um comprovante com a 

primeira dose e um teste negativo para a covid-19 do tipo PCR realizado em até 48 horas antes do 

ingresso no evento; ou um teste negativo de antígeno realizado nas últimas 24 horas. Além da 

utilização da máscara de proteção facial durante a permanência no espaço, há a recomendação de 

distanciamento entre as pessoas. 

De acordo com a última atualização do Plano SP, cabe a cada município definir se segue o 

governo do estado. A prefeitura da cidade de São Paulo seguiu a orientação e liberou todos os 

eventos a partir desta segunda-feira. As repartições públicas de Paulínia estão fechadas desde a tarde 

de quinta-feira (28) devido aos feriados do Dia do Servidor e de Finados, celebrado nesta terça-feira 

(2), e ainda não se posicionou a respeito do assunto. 

As orientações para a retomada de grandes eventos com controle de público partiram das análises 

do Comitê Científico do Governo do Estado, que seguirá monitorando e apoiando a gestão para o 

combate à pandemia e a retomada segura das atividades socioeconômicas. 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia revoga restrições para realização de velórios 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE       |     DATA: 30/10/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5347342841959367&set=a.456671664359867 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5347342841959367&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 04/11/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/04/paulinia-divulga-morte-de-morador-por-
covid-19-internacoes-zeram/ 
 

Paulínia divulga morte de morador por Covid-19; 
internações zeram 
 

As 9h30 desta quinta-feira, o hospital municipal da cidade não tinha nenhum 
paciente em leitos clínicos e de UTI em decorrência do coronavírus 

4 nov 2021 – 21h29 

 
Hospital Municipal de Paulínia ‘Vereador Antônio Orlando Navarro’: alívio (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia divulgou nesta quinta-feira (4) mais uma morte de morador em 

decorrência da Covid-19. O município, agora, contabiliza 306 óbitos e 16.031 infectados em 

decorrência da doença desde o início da pandemia. Outros 15.679 residentes se recuperaram do 

coronavírus. 

A 306ª morte de morador do município em razão da Covid-19 se refere a uma mulher de 76 anos, 

com comorbidade. Morreu no dia 28 de outubro passado. A Prefeitura não divulgou a doença 

preexistente da mais recente vítima fatal da doença nem se a morte aconteceu no Hospital Municipal 

de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro”. 

As 9h30 desta quinta-feira, o hospital municipal de Paulínia zerou as internações por complicações 

do coronavírus em comparação às últimas 24 horas, quando tinha uma. Nenhum de seus pacientes 

ocupava leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e clínicos por causa da pandemia. Isso não 

ocorria desde o primeiro semestre de 2020, quando houve o aumento de casos da doença na cidade 

durante a primeira onda da Covid-19. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/04/paulinia-divulga-morte-de-morador-por-covid-19-internacoes-zeram/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/04/paulinia-divulga-morte-de-morador-por-covid-19-internacoes-zeram/
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De acordo com o último balanço divulgado pela Administração municipal, com dados atualizados 

até o último dia 28, o total de 78,96% da população de Paulínia recebeu pelo menos uma dose da 

vacina contra a Covid-19 e 66,66% está com o esquema vacinal de duas doses completo. 

No País, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta que mais de 14 milhões de 

brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra Covid-19 em atraso de mais de 15 dias. A 

informação foi divulgada nesta quinta-feira no segundo Boletim VigVac, produzido pela Fiocruz 

Bahia, com base em dados até 25 de outubro. 
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VEÍCULO: EPTV > “BOM DIA CIDADE” 
DATA: 5/11/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://globoplay.globo.com/v/10012704/ 

Hospital Municipal de Paulínia zera pacientes internados com Covid-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia zera internações pela covid-19 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS    |     DATA: 05/11/2021     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2021/11/paulinia-zera-internacoes-pela-covid-19/ 

 

https://globoplay.globo.com/v/10012704/
https://portalcbncampinas.com.br/2021/11/paulinia-zera-internacoes-pela-covid-19/
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 04/11/2021       
ASSUNTO: CORONAVÍRUS      
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Estado deve flexibilizar uso de máscara ao ar livre a partir de 1º de 
dezembro 
 
 

Três cidades da região são beneficiadas com vagas para programa de 
inovação de micro e pequenas empresas 
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VEÍCULO: G1 
DATA: 04/11/2021 
ASSUNTO: CAPACITAÇÃO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/11/04/paulinia-recebe-inscricoes-
para-100-vagas-em-cursos-gratuitos-com-bolsa-auxilio-de-r-240.ghtml 
 
 

Paulínia recebe inscrições para 100 vagas em cursos 
gratuitos com bolsa-auxílio de R$ 240 
 
 

Inscrições podem ser feitas até 11 de novembro e interessados podem escolher 
entre cinco modalidades de profissionalização; veja opções abaixo. 
 

Por g1 Campinas e Região 

04/11/2021 07h48  Atualizado há 2 horas 
 

 
As aulas começam presencialmente no dia 16 de novembro em Paulínia (SP) — Foto: 
Reprodução/EPTV 

Paulínia recebe inscrições para cinco cursos de qualificação ofertados por meio 
do programa Via Rápida. Ao todo, são disponibilizadas 100 vagas. Além disso, 
os alunos selecionados recebem uma bolsa-auxílio no valor de R$ 240. As 
inscrições podem ser feitas virtualmente até este domingo (7). Veja 
modalidades de estudo abaixo. 
 
As aulas começam no dia 16 de novembro, ministradas virtualmente, e os 
candidatos selecionados serão convocados por e-mail. Caso o número de 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/11/04/paulinia-recebe-inscricoes-para-100-vagas-em-cursos-gratuitos-com-bolsa-auxilio-de-r-240.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/11/04/paulinia-recebe-inscricoes-para-100-vagas-em-cursos-gratuitos-com-bolsa-auxilio-de-r-240.ghtml
https://www.viarapida.sp.gov.br/home
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interessados seja superior ao de vagas, serão priorizadas pessoas com 
deficiência (PCDs), desempregados e pessoas de baixa renda. 
 
Para realizar o curso, é necessário residir em Paulínia, ter mais de 16 anos e ser 
alfabetizado. As modalidades ofertadas são: 

• Técnicas de vendas 

• Recepção e atendimento 

• Operador de telemarketing 

• Assistente administrativo 

• Auxiliar de logística 
 
A bolsa-auxílio é disponibilizada em uma única parcela, após os alunos 
cumprirem 10 dias de aulas. Somente desempregados que não estão recebendo 
outros auxílios da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do 
Governo de São Paulo poderão receber o valor, que será entregue através de 
código bancário e ficará disponível por 30 dias. 
 
 
 
 
 
*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia abre inscrições para 100 vagas de cursos gratuitos de 

qualificação 
VEÍCULO: TODO DIA      |     DATA: 04/11/2021     |    PÁGINA:  

https://tododia.com.br/cidades/paulinia/paulinia-abre-inscricoes-para-100-vagas-de-cursos-gratuitos-de-qualificacao 

 

 

 
 
 

https://tododia.com.br/cidades/paulinia/paulinia-abre-inscricoes-para-100-vagas-de-cursos-gratuitos-de-qualificacao
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 05/11/2021       
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ EDUCAÇÃO      
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
 

Prefeitura inicia entrega de tablets  para alunos da rede municipal
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 24/10/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/secretaria-de-educacao-retoma-inscricoes-para-creches-e-
emeis-de-paulinia/ 

Secretaria de Educação retoma inscrições para creches e 
EMEIs de Paulínia 
 

Por Redação 

24 de outubro de 2021 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Paulínia retoma a partir desta quinta-feira (28/10) 

as inscrições para vagas nas Creches e EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) da 

Rede Municipal para crianças de 4 meses ou mais a 3 anos, 11 meses e 29 dias. 

As inscrições serão realizadas somente no formato online, por meio do site da prefeitura 

(www.paulinia.sp.gov.br). Os documentos necessários são: Certidão de nascimento da 

criança, documento do responsável, comprovante de residência atualizado e telefones 

atualizados para contato. 

Atualmente, o município atende 3.767 alunos em creche e não há fila de espera. Os alunos 

estão distribuídos em 38 unidades próprias, sendo 21 creches e 17 EMEIs e 21 unidades 

conveniadas, via Programa Pró-Educação Básica – Proeb. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/secretaria-de-educacao-retoma-inscricoes-para-creches-e-emeis-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/secretaria-de-educacao-retoma-inscricoes-para-creches-e-emeis-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://www.paulinia.sp.gov.br/?fbclid=IwAR2kNeXP3tvEsQiBcztXc23affS6O8r-bZ-bXRP7wlwa_I9wzKNRRE5jR8M
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/10/Educa%C3%A7%C3%A3o-1-scaled.jpg
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 29/10/2021       
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: 12 

Com saldo negativo, empresas de Paulínia demitiram dois funcionários por 
dia em setembro 

Três cidades da região são beneficiadas com vagas para programa de 
inovação de micro e pequenas empresas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL    |     DATA: 27/10/2021     |    PÁGINA:  7
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 05/11/2021 
ASSUNTO: CULTURA  
PÁGINA: 8 
 

Circuito cultural vai percorrer bairros em Paulínia
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 05/11/2021 
ASSUNTO: ESPORTES  
PÁGINA: 19 
 

Betel terá escolinha de futebol
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 24/10/2021 
ASSUNTO: ELEIÇÕES  
PÁGINA: 11 

Pré-candidatos podem participar de eventos desde que não peçam votos 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 03/11/2021 
ASSUNTO: CONCURSO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/03/concurso-da-pm-para-contratar-27-mil-
soldados-recebe-inscricoes/ 
 

Concurso da PM para contratar 2,7 mil soldados recebe 
inscrições 
 

Salário inicial é de R$ 3.360,33; podem se candidatar homens e mulheres com idade 
entre 17 e 30 anos, de acordo com o edital da Polícia Militar 

3 nov 2021 – 8h30 

 
Prova está prevista para ocorrer no dia 6 de fevereiro de 2022, também na cidade de Campinas (Foto: Divulgação) 

As inscrições para o concurso público que irá selecionar 2.700 soldados de 2ª classe que irão atuar 

nas unidades da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) estão abertas até o início de 

dezembro deste ano. O curso de formação tem duração média de um ano e é realizado na Escola 

Superior de Soldados “Coronel PM Eduardo Assumpção”, na zona norte da Capital, e nos núcleos de 

formação no Interior, à ela subordinados. 

Os interessados na seleção poderão se inscrever até as 23h59 do próximo dia 8 de dezembro, 

exclusivamente pelo site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (Fundação Vunesp), por meio do link https://www.vunesp.com.br/PMES2104. A 

taxa custa R$ 57. O pagamento dela deverá ser realizado, no máximo, até o primeiro dia útil 

subsequente ao término do período das inscrições. 

A prova de conhecimentos está prevista para ocorrer no dia 6 de fevereiro de 2022, nas cidades de 

Campinas, Araçatuba, Bauru, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do 

Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/03/concurso-da-pm-para-contratar-27-mil-soldados-recebe-inscricoes/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/03/concurso-da-pm-para-contratar-27-mil-soldados-recebe-inscricoes/
https://www.vunesp.com.br/PMES2104
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Os candidatos precisam ser brasileiros e ter entre 17 e 30 anos, exceto para aqueles que já 

pertencem aos quadros da PM paulista. É necessário estar em dia com suas obrigações eleitorais e 

militares e ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”. 

Tatuagens são permitidas, desde que não faça alusão à discriminação, violência ou seja ofensiva à 

PM ou aos direitos humanos. As mulheres interessadas necessitam de altura mínima de 1,55 metro e 

os homens, de 1,60m. 

Para ser um futuro soldado da PM, o participante precisa ter concluído o Ensino Médio ou 

equivalente e passar em todas as etapas do concurso dentro do número e vagas. A remuneração 

inicial do soldado de 2ª classe é de R$ 3.360,33 incluindo o salário-base, o Regime Especial de 

Trabalho Policial (RETP) e o valor de insalubridade. As atribuições do cargo são o policiamento 

ostensivo e a preservação da ordem pública. 

A abertura deste concurso público foi autorizada pelo despacho do governador João Doria (PSDB) 

publicado no Diário Oficial do Estado, de 21 de setembro de 2021. O edital na íntegra poderá ser 

conferido no site da Imprensa Oficial, no caderno Executivo I – seção Concursos Públicos, a partir 

da página 132. O documento também está disponível no site da Vunesp 

(https://www.vunesp.com.br/PMES2104). 

https://www.vunesp.com.br/PMES2104
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 22/10 a 04/11/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Parque Zeca Malavazzi precisa ser revitalizado, defende Helder Pereira 
4 de novembro de 2021  

O vereador Helder Pereira (PL) sugere revitalização do Parque Zeca Malavazzi, um dos principais 

espaços de lazer da cidade. Ele afirma que muitas pessoas procuram a área para lazer familiar, mas 

os frequentadores relatam a necessidade de melhorias como conserto de bancos e brinquedos do 

playground. […] 

 

 

Com volta às aulas, Cícero sugere cartilha para orientar alunos sobre 

Covid-19 
3 de novembro de 2021  

O vereador Cícero Brito (MDB) propõe uma cartilha digital com o objetivo de orientar estudantes e 

responsável sobre protocolos adotados para evitar a Covid-19 nas escolas. Ele afirma que, embora o 

governo estadual tenha anunciado o retorno 100% presencial, muitos alunos ainda não sabem quais 

medidas tomar para ficar em segurança. […] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-revitalizar-parque-zeca-malavazzi/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-cartilha-covid-volta-as-aulas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-cartilha-covid-volta-as-aulas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-revitalizar-parque-zeca-malavazzi/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-cartilha-covid-volta-as-aulas/
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Cabos e fios desativados, porém expostos, preocupam Messias Brito 
3 de novembro de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) sugere a retirada de fiações desativadas em postes da cidade. Messias 

explica que a situação é bem comum. “Existem cabos pendurados em postes e soltos pelas calçadas 

em vários pontos do município.  O risco de acidente é grande […] 

 

Cidade deve combater assédio sexual no transporte público, diz Zé Coco 
29 de outubro de 2021  

O vereador Zé Coco (PSB) sugere criação de um programa municipal para combater o assédio sexual 

no transporte coletivo, com canais de denúncia e medidas que eduquem a população, previnam atos e 

puna quem pratica esse crime. […] 

 

Servidores aposentados recebem homenagem por anos de dedicação ao 

município        28 de outubro de 2021  

A Câmara de Paulínia promoveu sessão solene nesta quarta-feira (27/10) para entregar diplomas de 

mérito funcional a cerca de 50 funcionários públicos que se aposentaram entre outubro de 2020 e 

agosto de 2021. O objetivo foi reconhecer o trabalho de pessoas que se dedicaram por anos a prestar 

um bom atendimento à população paulinense.  […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cabos-e-fios-desativados-porem-expostos-preocupam-messias-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-combate-assedio-sexual-transporte-publico/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-servidores-aposentados/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-servidores-aposentados/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cabos-e-fios-desativados-porem-expostos-preocupam-messias-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-combate-assedio-sexual-transporte-publico/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-solene-servidores-aposentados/
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Câmara aprova prioridade de matrícula escolar a filhos de pessoas com 

deficiência        27 de outubro de 2021  

Os vereadores de Paulínia aprovaram, nesta terça-feira (26/10), proposta que garante a crianças e 

adolescentes o direito de se matricular em escola municipal mais próxima de sua residência quando 

pais ou responsáveis forem pessoas com deficiência ou idosas.  […] 

 

Para Flávio, educação precisa de plano para reduzir prejuízos causados 

pela Covid-19       26 de outubro de 2021  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) solicita plano estratégico municipal para minimizar os 

prejuízos na aprendizagem educacional causado pela pandemia da Covid-19. O fechamento das 

escolas, segundo ele, exigiu o ensino on-line do dia para a noite […] 

 

Pedro propõe Gabinete de integração dos órgãos de segurança pública 
26 de outubro de 2021  

O vereador Bernarde (Cidadania) sugere que o executivo elabore um Projeto de Lei visando a criação 

do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI). A ideia é ter um sistema único de segurança 

pública, interligando as instituições do sistema de justiça criminal e os órgãos de segurança […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-19-matricula-filhos-pessoas-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-19-matricula-filhos-pessoas-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-plano-educacao-pos-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-plano-educacao-pos-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-propoe-gabinete-de-integracao-dos-orgaos-de-seguranca-publica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-19-matricula-filhos-pessoas-deficiencia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-plano-educacao-pos-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-propoe-gabinete-de-integracao-dos-orgaos-de-seguranca-publica/
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Vereadores avançam no diálogo com Artesp para melhorias no trânsito 
25 de outubro de 2021  

Vereadores e representantes da Artesp (Agência de Transporte do Estado) se reuniram na manhã da 

última sexta-feira (22/10) para buscar soluções aos problemas de mobilidade urbana ocasionado pelo 

pedágio na SP-332 (rodovia Professor Zeferino Vaz), entre Paulínia e Cosmópolis […] 

 

Constantes quedas de energia e furtos de fiação preocupam Valadão 
25 de outubro de 2021  

O vereador Fabio Valadão (PL) destacou que nos últimos dias, recebeu em seu gabinete diversas 

reclamações e pedidos de intervenção junto à CPFL, devido as frequentes quedas de energia na 

região do Parque da Represa e em vários outros pontos da cidade. […] 

 

José Soares propõe arteterapia e intérpretes de Libras na rede de saúde 
22 de outubro de 2021  

O vereador José Soares (Republicanos) sugere programa de arteterapia a pacientes com câncer em 

tratamento na rede SUS da cidade, com desenho, pintura, música e palhaços, por exemplo. Segundo 

ele, a iniciativa poderia ajudar na autoestima e estimular que as pessoas expressem […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereadores-avancam-no-dialogo-com-artesp-para-melhorias-no-transito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/constantes-quedas-de-energia-e-furtos-de-fiacao-preocupam-valadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-arteterapia-e-libras-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereadores-avancam-no-dialogo-com-artesp-para-melhorias-no-transito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/constantes-quedas-de-energia-e-furtos-de-fiacao-preocupam-valadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-arteterapia-e-libras-saude/
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Fabio da Van sugere curso de Libras e agradece emenda de R$ 800 mil 

para o município      22 de outubro de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) propõe que o município faça parte do Programa de 

Capacitação em Libras do Governo do Estado. Para o vereador, o objetivo do curso de educação à 

distância (EaD) de Libras (Língua Brasileira de Sinais) […] 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-sugere-curso-de-libras-e-agradece-emenda-de-800-mil-para-o-municipio/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-sugere-curso-de-libras-e-agradece-emenda-de-800-mil-para-o-municipio/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-sugere-curso-de-libras-e-agradece-emenda-de-800-mil-para-o-municipio/

