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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 15/04/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 6ª SESSÃO ORDINÁRIA/ OUVIDORIA  
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-vai-implantar-ouvidoria-do-legislativo/ 

 

Câmara de Paulínia vai implantar Ouvidoria do Legislativo 
 

Por Redação 

15 de abril de 2021 

Foto: RT Imagens – Câmara Municipal de Paulínia anuncia a implantação da 

Ouvidoria do Legislativo 

A Câmara Municipal de Paulínia anuncia a implantação da Ouvidoria do Legislativo. 

O Projeto de Resolução 3/2021, em votação única na 6ª Sessão Ordinária (13/04), cria um 

novo canal de comunicação para permitir que a população envie reclamações, solicitações, 

críticas, dúvidas, sugestões, elogios e outras informações de interesse público por meio de 

telefone e também presencial junto ao ouvidor. 

A iniciativa, segundo o presidente da Casa, vereador Fábio Valadão (PL), faz parte de uma 

nova política da Câmara que visa integrar a população a fim de dar mais transparência às 

http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-vai-implantar-ouvidoria-do-legislativo/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Documento/90997
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Camara-Municipal-de-Paul%C3%ADnia.jpg


   RESUMO DA  SEMANA | Abril  2021 |  3 
 

  

ações do Legislativo Municipal. O Ouvidor-geral será nomeado pela Presidência, dentre os 

servidores da Casa, sem remuneração específica. 

A Lei também estipula os deveres e obrigações da ouvidoria pública e define o prazo de 30 

dias para respostas finais às reclamações, pedidos, sugestões e elogios dos cidadãos. 

De acordo com a lei, os usuários devem ser tratados com igualdade, além de proibir 

qualquer forma de discriminação e aplicar soluções tecnológicas para simplificar processos 

e procedimentos e as diretrizes devem ser seguidas no monitoramento e na prestação de 

serviços. 

Ampliar canais de comunicação com a cidade também é o objetivo do Projeto de Resolução 

4/2021, reunindo três iniciativas para explicar o papel dos vereadores: os 

programas Pequeno Cidadão (visitas guiadas de crianças ao prédio); Câmara Jovem (já 

existente, com eleição de 15 adolescentes para apresentar propostas) e Câmara Melhor 

Idade (17 vereadores “sêniores”). 

Outras propostas autorizam a Câmara a instituir novos canais de diálogo e transparência, 

prevendo ações em conjunto com a sociedade; regulamentam horas extras de servidores, 

apenas em casos essenciais; instituem Bolsa Estágio (um salário mínimo) e homenageiam 

funcionários públicos quando se aposentarem. Todas foram aprovadas em segunda 

discussão. 

https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Documento/92417
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/Documentos/Documento/92417
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 14/04/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 6ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/14/vereadores-aprovam-instalacao-de-
lixeiras-subterraneas-em-novos-loteamentos/ 
 

Vereadores aprovam instalação de lixeiras 
subterrâneas em novos loteamentos 
 
Obrigatoriedade foi aprovada em primeira discussão; para virar lei em Paulínia ainda 
depende de nova votação e da sanção do prefeito 

14 abr 2021 – 12h 

 
Vereadores de Paulínia durante a abertura da sessão ordinária realizada de forma online (Foto: Reprodução)   

Os vereadores aprovaram nesta terça-feira (13), em primeira discussão, projeto de lei que obriga a 

instalação de lixeiras subterrâneas em novos loteamentos urbanos, em Paulínia. Eles analisaram a 

legalidade do texto.Para virar norma municipal, ainda precisa passar por nova votação e da sanção do 

prefeito. 

Ao apresentar o Projeto de Lei 40/2021, a Prefeitura defendeu a medida para melhorar a logística 

de armazenamento, coleta e gestão dos resíduos sólidos na cidade. 

Se a iniciativa virar lei, loteamentos já existentes passarão por análise técnica e podem ser 

obrigados a implantar as lixeiras no subterrâneo, dentro do prazo de cinco anos. A localização será 

avaliada conforme o sistema viário local, e o volume de contêineres terá de atender o número de 

moradores. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/14/vereadores-aprovam-instalacao-de-lixeiras-subterraneas-em-novos-loteamentos/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/14/vereadores-aprovam-instalacao-de-lixeiras-subterraneas-em-novos-loteamentos/
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Outra proposta visa permitir que o governo municipal integre e faça convênios com a Frente 

Nacional dos Prefeitos. Em segunda discussão, foi aprovado o Estatuto da Desburocratização dos 

Serviços Públicos, que fará todas as secretarias municipais rever regras redundantes ou 

desnecessárias. 

A 6ª Sessão Ordinária ainda decidiu implementar uma série de novidades na Câmara Municipal. 

Um dos principais é o Projeto de Resolução 3/2021, que cria a Ouvidoria do Legislativo, responsável 

por examinar e encaminhar reclamações, sugestões e críticas. O ouvidor-geral será nomeado pela 

Presidência, dentre os servidores da Casa, sem remuneração específica. 

Ampliar canais de comunicação com a cidade também é o objetivo do Projeto de Resolução 

4/2021, reunindo três iniciativas para explicar o papel dos vereadores: os programas Pequeno 

Cidadão (visitas guiadas de crianças ao prédio); Câmara Jovem (já existente, com eleição de 15 

adolescentes para apresentar propostas) e Câmara Melhor Idade (17 vereadores “sêniores”). 

Outras propostas autorizam a Câmara a instituir novos canais de diálogo e transparência, prevendo 

ações em conjunto com a sociedade; regulamentam horas extras de servidores, apenas em casos 

essenciais; instituem Bolsa Estágio (1 salário mínimo) e homenageiam funcionários públicos quando 

se aposentarem. Todas foram aprovadas em segunda discussão. 

Foram apresentados nesta terça 65 Indicações (sugestões de melhorias), 53 Requerimentos 

(cobrança de informações ou medidas) e 16 Moções (congratulações, apelo e repúdio). 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia: Projetos serão votados em sessão nesta terça, 13 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 13/04/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-projetos-serao-votados-em-sessao-nesta-terca-13 

 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-projetos-serao-votados-em-sessao-nesta-terca-13
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 16/04/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 6ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 8 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 16/04/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/  
6ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 8, COM 
CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 16/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/16/governo-coloca-paulinia-na-fase-de-
transicao-do-plano-sao-paulo/ 
 

Governo coloca Paulínia na fase de transição do Plano 
São Paulo 
 
Nova reclassificação foi anunciada no começo da tarde desta sexta-feira e a maior 
flexibilização da quarentena também vale para todo o estado 

16 abr 2021 – 13h05 

 
Vice-governador do estado de São Paulo e também secretário de Governo, Rodrigo Garcia (Foto: Reprodução de vídeo) 

 

      O governo de São Paulo colocou Paulínia na fase de transição do Plano São Paulo de abertura 

gradual da economia e controle da Covid-19. A nova reclassificação foi anunciada no início da tarde 

desta sexta-feira (16) e a maior flexibilização da quarentena também vale para os 645 municípios 

paulistas, a partir deste domingo (18). 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/16/governo-coloca-paulinia-na-fase-de-transicao-do-plano-sao-paulo/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/16/governo-coloca-paulinia-na-fase-de-transicao-do-plano-sao-paulo/
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O período de transição vale para os próximos 15 dias. A partir deste domingo o estado vai liberar o 

funcionamento do comércio, das 11h às 19h, e a realização de atividades religiosas presenciais com 

restrições. Do dia 24 até o dia 30 de abril, também poderá voltar a funcionar o setor de serviço, como 

academias, salões de beleza, restaurantes, parques, atividades culturais. O toque de recolher, o 

teletrabalho e o escalonamento no transporte coletivo estão mantidos. 

 

Paulínia e o resto do estado estão na fase vermelha do Plano SP desde o último dia 12. Essa etapa 

mais restritiva da quarentena termina neste domingo (18) e permite até então a retirada de produtos 

pelo consumidor diretamente nos locais de venda, como comércios, restaurantes e outras atividades, 

Porém, o atendimento presencial e venda no local continuam proibidos em todos os 

estabelecimentos. 
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Até a publicação deste texto, a Prefeitura de Paulínia não havia informado se irá aderir à fase de 

transição anunciada nesta sexta-feira pelo governo do estado. 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Governo de SP autoriza reabertura de comércio a partir do próximo 

domingo, 18 

VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO   |     DATA: 16/04/2021     |    PÁGINA:  

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-de-sp-pode-permitir-hoje-abertura-de-comercio-mas-

ainda-na-fase-vermelha,70003683497 

 

Gestão Doria anuncia fase de transição, reabre comércio e permite cultos 

em SP 

VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO   |     DATA: 16/04/2021     |    PÁGINA:  

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/gestao-doria-anuncia-fase-de-transicao-reabre-

comercio-e-permite-cultos-em-sp.shtml 

 

 

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-de-sp-pode-permitir-hoje-abertura-de-comercio-mas-ainda-na-fase-vermelha,70003683497
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-de-sp-pode-permitir-hoje-abertura-de-comercio-mas-ainda-na-fase-vermelha,70003683497
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/gestao-doria-anuncia-fase-de-transicao-reabre-comercio-e-permite-cultos-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/gestao-doria-anuncia-fase-de-transicao-reabre-comercio-e-permite-cultos-em-sp.shtml
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 16/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 

Alunos voltam às aulas presenciais nas escolas municipais no dia 22 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 16/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/16/pais-devem-avisar-escola-que-filho-vai-
continuar-com-ensino-remoto 
 
 

Pais devem avisar escola que filho vai continuar com 
ensino remoto 
 
Expectativa da Secretaria de Educação de Paulínia é de que cerca de 700 estudantes 
retornem às aulas presenciais em um primeiro momento 

16 abr 2021 – 5h30 

 
Alunos foram divididos em dois grupos e retornam às aulas presenciais de forma gradual (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia avisou que os pais dos alunos que não voltarem às aulas presenciais na 

próxima semana devem avisar as escolas de seus filhos. Nesta quinta-feira (15), a Administração 

confirmou o retorno das atividades presenciais nas unidades da rede de ensino municipal e particular 

da cidade a partir da próxima segunda-feira, dia 19 de abril. 

A volta às unidades escolares municipais é opcional. “Para melhor organização (alimentação, 

transporte, composição da turma), os pais e/ou responsáveis deverão comunicar o não retorno 

presencial do aluno à unidade escolar”, explicou a Prefeitura. 

Pelo cronograma divulgado pela Prefeitura nos dias 19 e 20, as escolas municipais estarão abertas 

para retorno apenas dos profissionais dos departamentos pedagógico e técnico-administrativo para 

adequação nas unidades. Nos dias 22 e 23, depois do feriado do Dia de Tiradentes, comemorado no 

dia 21, iniciam as aulas presenciais os alunos cujas famílias receberem comunicado da escola. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/16/pais-devem-avisar-escola-que-filho-vai-continuar-com-ensino-remoto
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/16/pais-devem-avisar-escola-que-filho-vai-continuar-com-ensino-remoto


   RESUMO DA  SEMANA | Abril  2021 |  13 
 

  

A expectativa da Secretaria de Educação de Paulínia é de que cerca de 700 estudantes retornem às 

aulas presenciais em um primeiro momento. A rede municipal tem cerca de 17 mil alunos. Aqueles 

que continuarem com os estudos em casa poderão acompanhar as atividades pelo “Google for 

Education” e terão sua vaga garantida, destacou a Prefeitura. 

Com a decisão de manutenção da volta às atividades presenciais tomada nesta quinta-feira a partir 

do dia 19, a Prefeitura divulgou no início da noite uma programação de retorno dos alunos, divididos 

em dois grupos e de forma gradual, a partir do dia 26. 

Com o retorno das aulas presenciais, a Prefeitura anunciou o início da operação “Aluno no Ônibus, 

Aluno na Escola”, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Transportes. “Os diretores das 17 

unidades escolares já receberam as rotas para que repassem aos pais ou responsáveis”, informou. 

A Rápido Sumaré (empresa responsável pelo transporte escolar) disponibilizou aos pais e 

responsáveis dois canais de comunicação, para dúvidas e informações: e-

mail: atendimento@rapidosumare.com.br e WhatsApp: (19) 99834-0090. Antes do início da 

pandemia e da suspensão das aulas, em março do ano passado, houve  muita confusão por causa da 

troca de empresas do transporte escolar. 

“Os veículos serão higienizados diariamente com produtos usados para limpeza de hospitais e 

aprovados pela Anvisa”, destacou a Prefeitura. “O uso de máscara é obrigatório e os bancos foram 

separados com fitas, para manter o distanciamento social.” 

As escolas, de acordo com a Prefeitura, também receberão atenção especial. “A Secretaria de 

Obras e Serviços Públicos segue responsável pelos serviços de zeladoria das unidades escolares, com 

disponibilização de serventes e equipe de desinfecção nas escolas a partir de segunda-feira, 19”, 

explicou. “A partir do retorno das aulas presenciais, os espaços comuns passarão por desinfecção três 

vezes por semana, em dias alternados.” 

Vacinação 

A Prefeitura informou nesta quinta-feira que 934 profissionais da Educação que compõem o grupo 

o definido pelo governo de São Paulo receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19 em 

Paulínia. São necessárias duas doses para completar o ciclo de imunização contra o novo 

coronavírus.  Os profissionais de Educação que se encaixam no público-alvo também devem se 

cadastrar no site vacinaja.sp.gov.br/educação. 

Conforme o governo estadual, podem se vacinar os profissionais que atuam nas escolas das redes 

públicas (municipal, estadual e federal) e privada com idade a partir de 47 anos. São imunizados 

funcionários que atuam em diversas funções, como secretários, auxiliares de serviços gerais, 

faxineiras, mediadores, merendeiras, monitores, cuidadores, diretores, vice-diretores, professores de 

todos os ciclos da educação básica, professores coordenadores pedagógicos, além de professores 

temporários. 

 
 
 

mailto:atendimento@rapidosumare.com.br
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/02/primeiro-dia-das-novas-empresas-de-onibus-escolar-castiga-estudantes/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/09/sp-antecipa-vacinacao-para-profissionais-da-educacao-para-este-sabado/
https://vacinaja.sp.gov.br/educacao
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 15/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/14/prefeitura-libera-agendamento-de-
vacinacao-para-novos-grupos-de-idosos/ 
 

Prefeitura libera agendamento de vacinação para 
novos grupos de idosos 
 
Entre os próximos dias 19 e 23, Paulínia vai imunizar pessoas com 67 anos (primeira 
dose), de 69 a 89 anos e profissionais de saúde (segunda) 

14 abr 2021 – 18h12 

 
Governo de São Paulo já marcou data para vacinar idosos a partir de 60 anos em todo o estado (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura liberou a partir desta quarta-feira (14) o agendamento de vacinação para novos grupos 

de idosos em Paulínia. Do próximo dia 19 até o 23, entre segunda e  sexta-feira da semana que vem, 

a Administração municipal irá imunizar idosos com 67 anos com a primeira dose; e pessoas com 69 a 

89 anos e profissionais de saúde, com a segunda dose – desde que tenham recebido a primeira até o 

dia 31 de março. 

Pelo cronograma divulgado nesta tarde pela Prefeitura, Paulínia poderá ficar para trás em relação 

ao calendário anunciado também nesta quarta-feira pelo governo estadual. No estado de São Paulo, 

na próxima quarta-feira, dia 21, por exemplo, está prevista o início da imunização dos que têm 65 e 

66 anos, totalizando mais 760 mil pessoas nos 645 municípios paulistas. 

São Paulo também anunciou que pessoas com 63 e 64 anos poderão começar a receber a primeira 

dose no dia 29 de abril e as demais com 60, 61 e 62 anos, a partir do dia 6 de maio. A Prefeitura, no 

entanto, ainda não divulgou quando pretende vacinar contra o novo coronavírus esse público-alvo. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/14/prefeitura-libera-agendamento-de-vacinacao-para-novos-grupos-de-idosos/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/14/prefeitura-libera-agendamento-de-vacinacao-para-novos-grupos-de-idosos/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/14/sp-anuncia-vacinacao-contra-covid-19-para-idosos-a-partir-de-60-anos/
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Conforme a programação anunciada até aqui pela Prefeitura, na semana que vem serão vacinados 

contra a Covid-19 em Paulínia: 

• Segunda-feira, dia 19, e Quinta-feira, 22 

– idosos de 69 a 71 anos 

– segunda dose Coronavac 

Local: túnel do Theatro Municipal “Paulo Gracindo” e Lagoa do João Aranha 

A segunda dose é destinada para quem recebeu a primeira dose até 31 de março. 

• Terça-feira, dia 20 

– idosos com 67 anos 

– primeira dose 

– Local: túnel do Theatro Municipal “Paulo Gracindo” 

– idosos de 72 a 89 anos 

-segunda dose Coronavac 

– Local: Lagoa do João Aranha 

A segunda dose é destinada para quem recebeu a primeira dose até 31 de março. 

A Prefeitura destacou que o agendamento é obrigatório para a aplicação de ambas as doses. Os 

interessados devem acessar o site  vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda ou ligar para o telefone 156, da 

Prefeitura (atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h). 

Também é obrigatório a apresentação de comprovante de endereço e documento com foto na hora 

da vacinação. Segundo a Prefeitura, vale como comprovante contas de água, energia, telefone, IPTU 

(de qualquer mês de 2020) ou cartão da Unidade Básica de Saúde (UBS). “Declaração de residência 

não será aceita”, avisou. 

Quem estiver apto para tomar a vacina contra a Covid-19 poderá doar de forma voluntária 

alimentos não perecíveis para a campanha “Vacina Sem Fome”, do governo do estado, em parceria 

com prefeituras paulistas. A contribuição deve ser entregue no momento da imunização. Tudo que 

for arrecadado no município será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Paulínia, 

beneficiando entidades cadastradas e famílias em situação de vulnerabilidade social na cidade. 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia anuncia datas de vacinação contra covid-19 

VEÍCULO: CBN CAMPINAS   |     DATA: 14/04/2021     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2021/04/paulinia-anuncia-cronograma-de-vacinacao-contra-a-covid-19/ 

 

 

 

http://vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda
https://portalcbncampinas.com.br/2021/04/paulinia-anuncia-cronograma-de-vacinacao-contra-a-covid-19/
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 14/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-146-novos-casos-57-pacientes-
internados-e-tres-mortes-por-covid-19-nesta-quarta-14/ 
 

Paulínia registra 146 novos casos, 57 pacientes 
internados e três mortes por Covid-19 nesta quarta (14) 
 

Por Redação 

14 de abril de 2021 

 

Paulínia registrou nesta quarta-feira (14) mais três mortes por complicações da Covid-19. 

O município atingiu 170 óbitos pela doença. O Hospital Municipal somava 57 pacientes 

internados, sendo que 22 em leitos de UTI (Unidade Terapia Intensiva). Em 24 horas, a 

cidade computou mais 146 novos casos, atingido 10.507. 

As vítimas são: 

Paciente do sexo masculino, 48 anos, com antecedente de doença neurológica. Iniciou os 

sintomas respiratórios em 2 de fevereiro, sendo internado em hospital da rede privada de 

Campinas no dia 18 do mesmo mês. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 

pelo exame de PCR, com resultado positivo. Faleceu em 18 de março num hospital da rede 

privada de Sorocaba. 

Paciente do sexo feminino, 52 anos, sem comorbidades. Iniciou os sintomas respiratórios 

em 17 de março, sendo internada no Hospital Municipal de Paulínia (HMP) no último dia 21. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-146-novos-casos-57-pacientes-internados-e-tres-mortes-por-covid-19-nesta-quarta-14/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-146-novos-casos-57-pacientes-internados-e-tres-mortes-por-covid-19-nesta-quarta-14/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Hospital-Municipal-de-Paul%C3%ADnia.jpg
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Foi realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame de PCR, com resultado 

positivo. Faleceu na terça-feira, 13. 

Paciente do sexo feminino, 76 anos, com antecedentes de doença cardiovascular e diabetes 

mellitus. Iniciou os sintomas respiratórios em 22 de março, sendo internada no HMP no dia 

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

positivo. Faleceu na terça-feira, 13. 

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

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

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

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Mais três pessoas morrem e Paulínia chega a 170 óbitos por coronavírus 

VEÍCULO: ZATUM   |     DATA: 14/04/2021     |    PÁGINA:  

https://www.zatum.com.br/noticia/2637/mais-tres-pessoas-morrem-e-paulinia-chega-a-170-obitos-por-

coronavirus 

 

https://www.zatum.com.br/noticia/2637/mais-tres-pessoas-morrem-e-paulinia-chega-a-170-obitos-por-coronavirus
https://www.zatum.com.br/noticia/2637/mais-tres-pessoas-morrem-e-paulinia-chega-a-170-obitos-por-coronavirus
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Boletins-epidemiol%C3%B3gicos-dias-13-e-14-de-abril-de-2021.jpg


   RESUMO DA  SEMANA | Abril  2021 |  18 
 

  

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 14/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/14/indicadores-sinalizam-leve-melhora-da-
pandemia-na-regiao/ 

Indicadores sinalizam leve melhora da pandemia na região 
 
Departamento Regional de Saúde de Campinas, que inclui Paulínia, registra fila 
menor por leitos de UTI e queda de 20% nas internações 

14 abr 2021 – 13h42 

 
Região tem 1.753 internações entre os dias 4 e 10 de abril, na 14ª Semana Epidemiológica (Foto: Divulgação) 

A situação da pandemia no Departamento Regional de Saúde de Campinas (DRS-Campinas), 

que avançou à fase vermelha do Plano São Paulo nesta segunda-feira (12), dá sinais consistentes de 

melhora, de acordo com análise do Observatório PUC-Campinas. Apesar do aumento no número de 

mortes, que decorre de infecções adquiridas nas últimas semanas, houve diminuição de 20% das 

internações, além de queda na fila de espera por leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 

Segundo a nota técnica, foram 1.753 internações entre os dias 4 e 10 de abril, correspondente à 14ª 

Semana Epidemiológica do ano. A quantidade é 20,39% menor em relação ao período anterior. A 

fila de espera por leitos intensivos, por sua vez, caiu de 94 para 26 pacientes. De toda forma, as taxas 

de ocupação permanecem próximas a 100%, refletindo o cenário de gravidade da região. 

Para André Giglio Bueno, infectologista e professor de Medicina da PUC-Campinas, tais números 

trazem esperança por dias melhores, mas não colocam a região em posição de conforto. “Todos nós 

aprendemos, no decorrer deste ano de pandemia, que não há espaço para relaxamento das medidas de 

prevenção, e seguimos apreensivos com a possibilidade de novo aumento de casos devido às 

aglomerações nos feriados do início de abril”, pontua. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/14/indicadores-sinalizam-leve-melhora-da-pandemia-na-regiao/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/14/indicadores-sinalizam-leve-melhora-da-pandemia-na-regiao/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/09/governo-anuncia-avanco-do-estado-a-fase-vermelha-do-plano-sao-paulo/
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Em números absolutos, observou-se aumento percentual de casos e óbitos no período: as novas 

infecções foram maiores em 8,3% no DRS-Campinas, 1,2% na Região Metropolitana de Campinas 

(RMC) e 6,4% em Campinas. Em relação às mortes, o crescimento foi de 1,80%, 9,3% e 22,2% na 

comparação com a última semana epidemiológica. Com o resultado, Campinas segue com maior 

índice de mortalidade da região: 225 vítimas fatais por 100 mil habitantes. 

“A sobrecarga aos serviços de saúde ainda é muito grande. Parte das mortes de março, que vão 

continuar neste mês de abril, pode ser explicada pelo colapso no sistema de saúde. É importante que 

a população entenda, portanto, que esse novo momento de flexibilização não é passe livre para se 

aglomerar”, acrescenta Giglio. 

Os dados atualizados da Covid-19 nos municípios paulistas, incluindo a RMC, podem ser obtidos 

no Painel Interativo do Observatório: https://observatorio.puc-campinas.edu.br/covid-19/. 

No aspecto econômico, o contexto sanitário atual de atraso nas vacinas e ausência de benefícios 

pagos no ano passado derrubou a previsão do Produto Interno Brasileiro (PIB) para -0,5% no 

primeiro trimestre, segundo a Carta de Conjuntura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea), do Ministério da Economia. Ainda de acordo com o documento, o PIB deve crescer apenas 

3% em 2021. “Isso significa um decrescimento dinâmico descontando-se a herança estatística”, diz o 

economista Paulo Oliveira. 

O especialista, que coordena as análises relativas à Covid-19 pelo Observatório PUC-Campinas, 

lembra que a vacina, considerada a principal solução para a retomada da atividade econômica, foi 

aplicada em somente 11,1% da população do DRS-Campinas. Cerca de 4,6% receberam a segunda 

dose. “Assim, medidas efetivas de proteção do emprego e da renda precisam ser tomadas”, avalia o 

docente. 

https://observatorio.puc-campinas.edu.br/covid-19/
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 16/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ RMC  
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 

Prefeitos da RMC querem usar recursos do Fundocamp contra a Covid 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 16/04/2021 
ASSUNTO: SOLIDARIEDADE 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Prefeitura abre segunda-feira (19) cadastro para solicitação da cesta básica 
emergencial 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 16/04/2021 
ASSUNTO: SOLIDARIEDADE  
PÁGINA: 10 
 

Live “Juntos no BEM” arrecada quase 30 toneladas de alimentos para Fundo Social de Paulínia 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 16/04/2021 
ASSUNTO: SOLIDARIEDADE  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 11/04/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ REGIÃO 
PÁGINA: A8, COM CHAMADA NA CAPA 

Pandemia impacta 100 dias de governo na região 
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VEÍCULO: PREFEITURA DE PAULÍNIA 
DATA: 12/04/2021 
ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA/ ORÇAMENTO/ LDO 2022 
PÁGINA: http://www.paulinia.sp.gov.br/noticias?id=5072 

 

Prefeitura realiza Audiência Pública sobre LDO 
 
Na tarde desta segunda-feira, 12, aconteceu a Audiência Pública sobre a LDO (Lei de Diretrizes 

Orçamentária) 2022. 

Até quarta-feira, 14, será possível enviar para o e-mail gabinete@paulinia.sp.gov.br: dúvidas, 

críticas e sugestões. 

É obrigatório que a mensagem contenha CPF e o nome completo do remetente. 

Quem desejar assistir à Audiência Pública pode acessar: 

https://youtu.be/ItalL4cvgEk 

https://www.facebook.com/prefpauliniasp/videos/726920534610739 

A apresentação está disponível para consulta pelo link abaixo: 

http://www.paulinia.sp.gov.br/downloads//_LDO_FINANCAS_2021.pdf 

 

 
 

 

 

http://www.paulinia.sp.gov.br/noticias?id=5072
mailto:gabinete@paulinia.sp.gov.br
https://youtu.be/ItalL4cvgEk
https://www.facebook.com/prefpauliniasp/videos/726920534610739
http://www.paulinia.sp.gov.br/downloads/_LDO_FINANCAS_2021.pdf
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 15/04/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ CULTURA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/15/secretario-municipal-de-cultura-deixa-o-
governo-de-du-cazellato/ 

Secretário municipal de Cultura deixa o governo de  
Du Cazellato 
 
Decreto da exoneração de Estevam Gomes Machado Neto foi publicado no Diário 
Oficial de Paulínia; seu substituto ainda não foi anunciado 

15 abr 2021 – 19h16 

 
Estevam Gomes Machado Neto comandava a Secretaria de Cultura desde julho de 2020 (Foto: Divulgação) 

Estevam Gomes Machado Neto deixou o comando da Secretaria Municipal de Cultura do governo 

de Du Cazellato (PL). O decreto de sua exoneração foi publicado na edição da última quinta-feira 

(14) do Diário Oficial de Paulínia, com data retroativa ao dia 12 passado, segunda-feira. 

Conforme o decreto, Machado Neto pediu para sair do governo. O motivo não foi revelado. Até a 

publicação deste texto, ninguém havia sido indicado por Du Cazellato para assumir o lugar do ex-

secretário de Cultura. 

Machado Neto foi nomeado secretário de Cultura de Paulínia no dia 30 de julho do ano passado, 

no então governo interino de Du Cazellato, e seguiu com a Administração municipal até o dia 12 

passado. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/15/secretario-municipal-de-cultura-deixa-o-governo-de-du-cazellato/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/15/secretario-municipal-de-cultura-deixa-o-governo-de-du-cazellato/
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Esta é a terceira alteração no secretariado feita no segundo governo de Cazellato. O prefeito 

também trocou no dia 29 de janeiro a então secretária municipal de Governo, Rebeca Rocha Leal, 

pelo ex-vereador e presidente municipal do PL, Danilo Henrique Macedo de Barros. 

No dia 4 de fevereiro deste ano, o prefeito nomeou a advogada Patrícia Calvo Marin para 

comandar a Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito. Entrou no lugar de Leonardo Espartaco 

Cezar Ballone, que deixou o governo municipal no dia 7 de janeiro passado, uma semana após a 

posse, realizada no dia 1º daquele mês. 

Conheça os secretários municipais 

 

– Os efetivos 

• Patrícia Calvo Marin – secretária de Chefia de Gabinete do Prefeito 

• Danilo Barros – secretária de Governo; 

• João Victor Teixeira – secretário de Transportes; 

• Juliano Merkes – secretário de Desenvolvimento Econômico; 

• José Luiz da Silva Braga – secretário dos Negócios da Receita; 

• Nicholas Andrews Baccarin – secretário de Finanças; 

• José Cláudio Castoldi – secretário de Habitação; 

• Toní Roberto da Silva Guimarães – secretário de Proteção e Defesa Civil; 

• Alexandre Fávaro – secretário de Esportes; 

• Leonardo Viu Torres – secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; 

• Renato Breda – secretário de Turismo e Eventos; 

• Lúcia Helena Lima Giunco – secretária de Administração; 

• Fábio Alves – secretário de Saúde; 

• Meire Muller – secretária de Educação; 

• Rita Coelho – secretária de Promoção Social; e 

• Beatriz Anacleto Braga – secretária de Recursos Humanos. 

– Os interinos 

• Wladimir Stefani – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

• Renato de Camargo Gonçalves – Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Urbano; 

• Maick de Souza Lucizano – Secretaria Municipal de Segurança Púbica; e 

• Guilherme Mello Graça – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. 

– Sem comandante 

• Secretaria Municipal de Cultura. 

– Quem já saiu 

• Estevam Gomes Machado Neto – secretário de Cultura; 

• Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete do Prefeito; e 

• Rebeca Rocha Leal – secretária de Governo. 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 12/04/2021 
ASSUNTO: RMC 
PÁGINA: https://tododia.com.br/presidente-da-camara-de-campinas-e-escolhido-para-comandar-o-
parlamento-da-rmc/ 
 

Presidente da Câmara de Campinas é escolhido para 
comandar o Parlamento da RMC 
 

Vereador Zé Carlos (PSB) afirmou que o foco será na conquista de mais recursos contra a Covid19 

para a Região Metropolitana de Campinas 

12 de abril de 2021 

a diretoria foi eleita 

por aclamação (foto: Comunicação Institucional da CMC) 

O vereador Zé Carlos (PSB), que preside a Câmara Municipal de Campinas, foi eleito presidente da 

Associação do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, órgão que reúne representantes 

dos Legislativos das 20 cidades da RMC. Eleito por aclamação, uma vez que foi composta uma única 

chapa na definição pelo comando da entidade  biênio 2021-2022, o parlamentar destacou que o 

foco do Parlamento será a conquista de mais recursos para a região utilizar contra a Covid19. 

“A situação é gravíssima. Me solidarizo com os familiares das mais de 345 mil vítimas da Covid19 

em nosso país e peço que Deus nos de forças para enfrentar esse momento tão triste pelo qual 

passa nosso país. Essa reunião em que definimos a direção do Parlamento nesta manhã não é de 

confraternização e, sim, de trabalho. Temos muita responsabilidade e não mediremos esforços pra 

amenizar o sofrimento da população da Região Metropolina”, destaca. 

Mesmo antes de assumir o comando do  Parlamento, Zé Carlos já coordenou, junto com o então 

presidente Hélio Ribeiro, uma reunião em Brasília ocorrida no mês passado entre as Câmaras da 

RMC e o Ministério da Saúde. “Conseguimos naquele encontro 83 leitos para a região. Unidos 

https://tododia.com.br/presidente-da-camara-de-campinas-e-escolhido-para-comandar-o-parlamento-da-rmc/
https://tododia.com.br/presidente-da-camara-de-campinas-e-escolhido-para-comandar-o-parlamento-da-rmc/
https://pippawp.s3.us-east-2.amazonaws.com/tododia/zecarlosCPS.jpg
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temos mais força, não tenho dúvida disso. Temos mais de 4 milhões de moradores em nossa região 

e não podemos ficar parados. Temos que arregaçar nossas mangas e buscar recursos onde quer 

que seja para a nossa população”, conclui. 

Confira a composição da nova Diretoria e Conselho Fiscal da Associação do Parlamento da Região 

Metropolitana de Campinas: 

Presidente – José Carlos Silva (Campinas) 

Primeiro vice-presidente – Afonso Lopes da Silva (Jaguariúna) 

Presidente Emérito: Hélio Ribeiro (Indaiatuba) 

Segundo vice-presidente – Thiago Martins (Americana) 

Primeiro secretário – Fábio Valadão (Paulínia) 

Segundo secretário – Pepo Lepinsk (Indaiatuba) 

Terceiro secretário – Alexandre Pinheiro (Monte Mor) 

Primeiro tesoureiro – Paulo Pereira Filho (Hortolândia) 

Segundo tesoureiro – Rodrigo Paixão (Vinhedo) 

Conselho fiscal 

Ailton Fumachi (Itatiba) 

José Carlos de Oliveira (Pedreira) 

Mauro Sérgio de Oliveira (Holambra) 

Suplentes: 

Adauri Donizete da Silva (Engenheiro Coelho) 

Elvis Garcia (Nova Odessa) 

Joel Cardoso (Santa Bárbara D’Oeste) 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 11/04/2021 
ASSUNTO: RMC 
PÁGINA: A2 
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VEÍCULO: TV CÂMARA CAMPINAS 
DATA: 12/04/2021 
ASSUNTO: RMC  
PÁGINA: https://www.youtube.com/watch?v=WffRZ8nRdvE 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WffRZ8nRdvE
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 16/04/2021 
ASSUNTO: TRANSPARÊNCIA/ RMC 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

RMC no mapa da Transparência Pública 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 10/04/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: A8, COM CHAMADA NA CAPA 

RMC lança plano para ajudar cidades a preservar ambiente 
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VEÍCULO: A CIDADE ON 
DATA: 14/04/2021 
ASSUNTO: INCÊNDIO/ MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1604030,Cetesb-
multa-empresa-em-R-87-mil-por-incendio-em-vagoes-em-Paulinia.aspx 

Cetesb multa empresa em R$ 87 mil por incêndio em 
vagões em Paulínia 
 

Chamas em vagões de combustível emitiram fumaça preta e material particulado na 

atmosfera, diz Companhia; caso ocorreu no final de março 

Da Redação | ACidadeON Campinas14/4/2021 13:00 

 
Incêndio ocorreu no dia 29 de março (Foto: Luciano Claudino/Código19)  

 

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) multou em R$ 87,2 mil a 

empresa Rumo Logística pelo incêndio em dois vagões de trem carregados com 

combustível em Paulínia. O caso ocorreu no dia 29 de março no pátio da empresa, 

próximo a Replan (Refinaria da Petrobras). O incêndio não deixou feridos e não prejudicou 

a operação da refinaria. 

 

Segundo a Companhia, o fogo provocou a emissão de fumaça preta e material particulado 

na atmosfera, "de maneira intensa e durante longo período de tempo". Além disso, a 

Cetesb disse que houve "lançamento de água contaminada com gasolina e LGE no solo, 

causando inconvenientes ao bem-estar público". 

 

No dia, o incêndio começou no final da manhã e a fumaça alta e escura foi vista até 

mesmo de outras cidades vizinhas. Na época, a empresa Rumo disse que o incêndio 

começou durante o processo de transbordo no pátio. As chamas foram controladas por 

volta de 13h.  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1604030,Cetesb-multa-empresa-em-R-87-mil-por-incendio-em-vagoes-em-Paulinia.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1604030,Cetesb-multa-empresa-em-R-87-mil-por-incendio-em-vagoes-em-Paulinia.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1596037,incendio-atinge-vagao-de-combustivel-proximo-a-replan-em-paulinia.aspx
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 14/04/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/cetesb-conclui-estudo-sobre-poluentes-perigosos-em-
paulinia/ 
 

Cetesb conclui estudo sobre poluentes perigosos em 
Paulínia 
 

Por  Redação 

14 de abril de 2021 

 

Fonte: Cetesb (2021 adaptado de Google Earth | Localização dos pontos de amostragem de compostos 

orgânicos voláteis  (COV’s) em Paulínia 

 

As regiões do Município monitoradas foram Bonfim, Jardim Ouro Negro, Santa 

Terezinha, Vila Bressani e Betel 

A Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo concluiu um estudo que avalia os 

níveis de 17 poluentes perigosos (compostos orgânicos voláteis  – COV’s) em Paulínia, a 

119 quilômetros de São Paulo. O Relatório intitulado “Estudo dos Compostos Orgânicos 

Voláteis – COV’s – na atmosfera do município de Paulínia – SP” apresenta dados coletados 

simultaneamente em cinco áreas na cidade, no período de agosto a novembro de 2017. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/cetesb-conclui-estudo-sobre-poluentes-perigosos-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/cetesb-conclui-estudo-sobre-poluentes-perigosos-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/04/COVs-em-Paul%C3%ADnia-1.jpg
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As regiões pesquisadas foram Bonfim, Jardim Ouro Negro, Santa Terezinha, Vila Bressani e 

Betel. O monitoramento de COV’s em Paulínia foi realizado em regiões onde estão 

localizadas indústrias químicas, petroquímicas, bases de armazenamento de combustíveis e 

também em ambiente urbano, próximo a vias de tráfego. 

A publicação é decorrente da montagem pela Cetesb de estrutura laboratorial para análise 

de compostos orgânicos voláteis na atmosfera, baseado em treinamento realizado na EPA – 

EUA – para desenvolvimento das técnicas de coleta, análise, bem como de 

desenvolvimento de metodologia. 

Localizado na Região Metropolitana de Campinas, o município de Paulínia possui um grande 

parque industrial, onde estão instaladas diversas fontes potencialmente emissoras de 

poluentes atmosféricos, destacando-se o polo petroquímico, distribuidoras de derivados de 

petróleo, indústrias químicas e de fertilizantes. A presença dessas fontes tem sido alvo de 

maior atenção por parte dos órgãos públicos no que se refere às condições da qualidade do 

ar do município. 

Em Paulínia, os principais COV’s analisados foram Hexano, Benzeno, Ciclohexano, n-

Heptano, Etilbenzeno e Xilenos. As regiões escolhidas são impactadas principalmente 

por emissões de indústrias petroquímicas, químicas, bases de armazenamento de 

combustíveis e por emissões veiculares. 

Dentre os poluentes presentes na atmosfera, além dos regulamentados na legislação, 

destacam-se os COV”s, que podem se originar naturalmente, a partir de emissões 

biogênicas e/ou resultarem de atividades antropogênicas, como emissões veiculares, 

produtos de petróleo, químicos, indústrias manufatureiras, operações de pintura, entre 

outras. 

A avaliação e o controle desses compostos têm grande importância, pois desempenham um 

papel significativo na formação do conjunto de oxidantes fotoquímicos, dos quais se 

destaca o ozônio. 

disponível na íntegra para consulta em: https://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-
content/uploads/sites/28/2021/04/Estudo-dos-compostos-organicos-volateis-COVs-na-
atmosfera-do-municipio-de-Paulinia-SP.pdf

https://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2021/04/Estudo-dos-compostos-organicos-volateis-COVs-na-atmosfera-do-municipio-de-Paulinia-SP.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2021/04/Estudo-dos-compostos-organicos-volateis-COVs-na-atmosfera-do-municipio-de-Paulinia-SP.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/ar/wp-content/uploads/sites/28/2021/04/Estudo-dos-compostos-organicos-volateis-COVs-na-atmosfera-do-municipio-de-Paulinia-SP.pdf


   RESUMO DA  SEMANA | Abril  2021 |  38 
 

  

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 10/04/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/10/prazo-para-pedir-transporte-
universitario-e-prorrogado-ate-dia-24/ 
 

Prazo para pedir Transporte Universitário é prorrogado 
até dia 24 
 
Alunos de pós-graduação, graduação, tecnólogos, técnicos profissionalizantes de 
nível médio e pré-vestibular têm direito ao benefício 

10 abr 2021 – 18h25 

 
Lista das instituições atendidas pelo Transporte Universitário está no Decreto Municipal 7893/2021 (Foto: Divulgação) 

As inscrições para o Transporte Universitário gratuito foram prorrogadas até o próximo dia 24, em 

Paulínia. Alunos de pós-graduação, graduação, tecnólogos, técnicos profissionalizantes de nível 

médio e pré-vestibular que estudam em cidades da região têm direito ao benefício, que é oferecido 

pela Prefeitura. Podem se cadastrar veteranos e novatos. 

Os interessados devem se inscrever por meio da internet. O link para acesso ao formulário 

é http://www.paulinia.sp.gov.br/transporte2021. Todo o processo é online. É preciso enviar cópia 

dos comprovantes de residência, acadêmico, documento pessoal (RG, CPF, CNH) e foto do rosto 

onde você apareça sozinho e com fundo claro. 

A Prefeitura informou que estudantes que não possuem cadastro no Programa de Ação Social 

(PAS) de Paulínia, ou mesmo precisam atualizar seus dados, devem agendar atendimento por meio 

dos telefones (19) 3874-5763 ou 156, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/10/prazo-para-pedir-transporte-universitario-e-prorrogado-ate-dia-24/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/10/prazo-para-pedir-transporte-universitario-e-prorrogado-ate-dia-24/
http://www.paulinia.sp.gov.br/transporte2021
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As regras para a obtenção do benefício e a lista completa das instituições que serão atendidas pelo 

Transporte Universitário neste ano estão no Decreto Municipal 7893/2021, de 25 de fevereiro, 

publicado no Diário Oficial 1.595 (http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1595.pdf), a 

partir da página 2. 

A relação dos documentos necessários para requer o Transporte Universitário pode ser conferida 

no link www.paulinia.sp.gov.br/downloads//_TRANSPORTE_UNIVERSITARIO.pdf. Mais 

informações podem ser obtidas por meio dos telefones (19) 3874-5600 ou 156, também de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 17h. 

http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1595.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/downloads/_TRANSPORTE_UNIVERSITARIO.pdf
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 15/04/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/15/empresa-da-area-de-saude-tem-41-
vagas-de-emprego-em-paulinia-e-campinas 
 

Empresa da área de Saúde tem 41 vagas de emprego 
em Paulínia e Campinas 
 
Cinco auxiliares de produção laboratorial e três profissionais para Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC) serão contratados de imediato 

15 abr 2021 – 12h19 

 

Unidade da Synvia, em Paulínia: empresa que fornece suporte para as indústrias farmacêuticas (Foto: Divulgação) 

A empresa Synvia, da área da Saúde, está contratando para início imediato cinco auxiliares de 

produção laboratorial e três profissionais para seu Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). 

As vagas são para Paulínia. Além dessas oportunidades urgentes, há outras 33, em 19 funções 

diferentes, para trabalhar tanto na unidade de Paulínia como de Campinas. 

De acordo com a empresa, os auxiliares de produção laboratorial farão recebimento, conferência e 

cadastro de amostras recebidas pelo laboratório; organização, separação e etiquetagem de vidrarias e 

materiais do laboratório; utilização de balança analítica e régua; lavagem de equipamentos e 

vidrarias; suporte aos técnicos em atividades secundárias das análises. 

Os candidatos precisam ter Ensino Fundamental completo; habilidades de leitura e escrita; 

afinidade com trabalhos manuais; residir em Paulínia, Monte Mor ou Cosmópolis. A empresa oferece 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/15/empresa-da-area-de-saude-tem-41-vagas-de-emprego-em-paulinia-e-campinas
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/15/empresa-da-area-de-saude-tem-41-vagas-de-emprego-em-paulinia-e-campinas
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vale transporte; vale alimentação; seguro de vida; plano de saúde; plano odontológico; credencial do 

Sesc. O salário não foi informado. 

Já os contratados para o SAC irão atender os clientes através das ferramentas vigentes/disponíveis; 

registrar informações, solicitações e reclamações em sistema; abrir chamados para resolução de 

problemas através da ferramenta específica; atender e solucionar chamados direcionados ao 

Atendimento; entender a real necessidade do cliente; realizar pesquisas de satisfação; auxiliar os 

clientes na utilização do sistema; esclarecer dúvidas e dar orientações necessárias; responder e-mails 

e fazer follow-up de pendências. 

A Synvia exige desses candidatos Ensino Médio completo; residir em Paulínia; conhecimento de 

CRM; excelente comunicação escrita e verbal; experiência em telemarketing receptivo. Inglês é um 

diferencial. O horário de trabalho é das 8h30 às 17h, de segunda a sexta, ou das 13h às 19h, segunda 

à sexta-feira, com escala de revezamento aos sábados. Os benefícios são os mesmos oferecidos para 

a função de auxiliar de produção laboratorial. 

De acordo com a analista de Recursos Humanos da Synvia, Eduarda Matos, os interessados nas 

vagas de auxiliar de produção laboratorial e para o SAC devem enviar o currículo para o e-

mail gentegestao@synvia.com. 

Além dessas oito vagas de início imediato, a empresa da área de Saúde também está contratando 

para: 

– Paulínia 

• Analista fiscal PI, uma vaga 

• Técnico de laboratório toxicológico, uma vaga 

• Analista de planejamento comercial, uma vaga 

• Banco de talentos Pcd, nove vagas 

• Estágio – área de documentação técnica, duas vagas 

• Auxiliar de laboratório de biotecnologia, duas vagas 

• Supervisor de estratégia de mercado, uma vaga 

• Analista de estratégia de mercado, uma vaga 

• Assistente fiscal/contábil, uma vaga 

• Monitor de pesquisa clínica júnior, duas oportunidades 

• Estágio – área técnica comercial, uma vaga 

• Estatístico, duas vagas 

• Supervisor de planejamento comercial, uma vaga 

– Campinas 

• Recepcionista administrativo, uma vaga 

• Recepcionista folguista, uma vaga 

• Enfermeiro administrativo – diurno, duas vagas 

• Enfermeiro, uma vaga 

• Auxiliar de produção – free lancer, uma vaga 

• Assistente de laboratório clínico, duas vagas 

Os currículos para essas vagas devem encaminhados por meio da página na 

internet https://vagas.connekt.com.br/oportunidades/busca?name=Synvia. Lá também é possível 

verificar as exigências da empresa para cada função. A Synvia é uma Contract Research 

Organization (CRO), uma empresa que fornece suporte para as indústrias farmacêuticas, de 

biotecnologias e de dispositivos médicos na forma de serviços de pesquisa terceirizados por contrato. 

mailto:gentegestao@synvia.com
https://vagas.connekt.com.br/oportunidades/busca?name=Synvia
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 13/04/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ ENSINO PROFISSIONALIZANTE 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/13/senai-abre-inscricoes-para-processo-
seletivo-de-cursos-tecnicos-gratuitos/ 
 

Senai abre inscrições para processo seletivo de cursos 
técnicos gratuitos 
 

São aproximadamente 3,5 mil vagas em 26 cidades do estado, nas áreas de 

Mecânica, Vestuário, Química, Eletroeletrônica, Alimentos, entre outras 

 

13 abr 2021 – 10h45 

 
Processos seletivos serão realizados por meio de análise do Histórico ou Boletim Escolar (Foto: Divulgação) 

O Senai-SP está com as inscrições abertas para processo seletivo de cursos técnicos gratuitos, 

destinados a candidatos encaminhados por empresas e da comunidade. Para se inscrever, é preciso 

ter concluído o 1º ano do Ensino Médio (cursos no período da manhã e tarde), ou Ensino Médio 

completo (cursos no período noturno), ou ainda estar matriculado em curso que lhes permita conclui-

los até a data de início das aulas. 

Os candidatos terão até o dia 26 de abril para realizar a inscrição. De modo preventivo, por causa 

da pandemia da Covid-19, os processos seletivos para o segundo semestre de 2021 do Senai-SP, 

serão realizados por meio de avaliação de desempenho escolar com análise do Histórico ou Boletim 

Escolar. 

No total, são aproximadamente 3,5 mil vagas nas mais diversas áreas tecnológicas demandadas 

pela indústria, como Alimentos, Automotiva, Construção Civil, Eletroeletrônica, Equipamentos 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/13/senai-abre-inscricoes-para-processo-seletivo-de-cursos-tecnicos-gratuitos/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/13/senai-abre-inscricoes-para-processo-seletivo-de-cursos-tecnicos-gratuitos/
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Biomédicos, Gestão, Gráfica, Mecânica, Mecatrônica, Metalurgia, Vestuário, Refrigeração, 

Segurança do Trabalho e Tecnologia da Informação. Há oportunidades em 26 cidades do estado de 

São Paulo. Os cursos possuem duração de um ano e meio a dois anos, com opções nos períodos da 

manhã, tarde e noite, e são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). 

Na região, há vagas nas unidades do Senai de Campinas, Jaguariúna e Santa Bárbara d’Oeste para 

os cursos de Técnico de Desenvolvimento de Sistemas (Campinas e Santa Bárbara d’Oeste), Técnico 

de Mecânica (Campinas), Técnico de Mecatrônica (Campinas), Técnico de Eletrônica (Jaguariúna), 

Técnico de Fabricação Mecânica (Santa Bárbara d’Oeste). O interessados podem conferir as todas as 

oportunidade disponíveis por meio do link bit.ly/cursostecnicos21. 

A participação no processo seletivo possui uma taxa de inscrição no valor de R﹩53,00, para 

candidatos da comunidade, que deve ser paga via boleto. A divulgação do resultado estará disponível 

no site do Senais-SP e nas escolas, a partir das 14h, do dia 8 de junho de 2021. 

Os períodos de matrículas serão: 

• Técnico Diurno 

– Classificados: de 15 a 17/6/2021 

– 1ª Chamada de Suplentes: 18/6/2021 

– 2ª Chamada de Suplentes: 21/6/2021 

• Técnico Noturno 

– Classificados: de 22 a 24/6/2021 

– 1ª Chamada de Suplentes: 25/6/2021 

– 2ª Chamada de Suplentes: 28/6/2021 

As aulas dos cursos técnicos gratuitos do Senai-SP estão previstas para começar no dia 29 de julho 

de 2021. Para mais informações, acesse: bit.ly/cursostecnicos21 ou sugestão: www.sp.senai.br -> 

Cursos Senai -> Processo Seletivo -> Técnicos. 

 

Paulínia 

A escola do Senai em Paulínia está com vagas abertas para cursos livres gratuitos (ensino a 

distância) e pagos (presenciais) de Formação Inicial e Continuada, como de Comandos Elétricos, 

Controladores Lógicos Programáveis, Montagem de Painéis Elétricos, Auxiliar Administrativo, 

Soldagem de Manutenção, Soldagem ao Arco Elétrico TIG em Tubulação, Soldagem Eletrodo 

Revestido em Aço Carbono e NR-11 Operação de Empilhadeira. 

Confira os preços e as quantidades de vagas aqui. Os cursos a distância gratuitos podem ser 

conferidos neste link https://paulinia.sp.senai.br/cursos/13/2792/formacao-inicial-e-

continuada?Parent=2791. 

  

http://bit.ly/cursostecnicos21
http://bit.ly/cursostecnicos21
http://www.sp.senai.br/
https://paulinia24horasnoticia.com/wp-content/uploads/2021/04/senaipaulinia.pdf
https://paulinia.sp.senai.br/cursos/13/2792/formacao-inicial-e-continuada?Parent=2791
https://paulinia.sp.senai.br/cursos/13/2792/formacao-inicial-e-continuada?Parent=2791
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VEÍCULO: G1 
DATA: 16/04/2021 
ASSUNTO: POLÍCIA   
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/16/pf-cumpre-mandados-
contra-fraudes-no-auxilio-emergencial-na-regiao-de-campinas.ghtml 
 

PF cumpre mandados contra fraudes no Auxílio 
Emergencial na região de Campinas 
 
Oito ordens de busca e apreensão e uma de prisão temporária são cumpridas em Paulínia 
e Sumaré. Investigação apontou prejuízo de R$ 135 mil a pelo menos 225 famílias. 

 

Por G1 Campinas e Região 

16/04/2021 07h59  Atualizado 16/04/2021 
 

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta sexta-feira (16), mandados de prisão e de 
busca e apreensão na região de Campinas (SP), em uma operação contra fraudes no 
Auxílio Emergencial. Segundo a investigação, a organização criminosa causou um prejuízo 
de R$ 135 mil a pelo menos 225 famílias. 
 
O objetivo, segundo a investigação, é desmantelar uma organização criminosa, com pelo 
menos oito pessoas, que utilizava programa de computadores para retirar o dinheiro da 
conta dos beneficiários. 
 
Ao todo, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo seis em Paulínia 
(SP) e dois em Sumaré (SP), além de um de prisão temporária em Paulínia. As ordens 
foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas. 
A operação, que recebeu o nome de Lotter é uma ação conjunta da Polícia Federal com 
Ministério Público Federal (MPF), Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, 
Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União (TCU). 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

PF deflagra operação contra desvio em auxílio emergencial na região 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 16/04/2021     |    PÁGINA: 

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1604774,PF-deflagra-operacao-contra-desvio-

em-auxilio-emergencial-na-regiao-de-Campinas.aspx 

 

Polícia Federal cumpre em Paulínia 6 mandados de busca e apreensão e 

um de prisão para combater fraudes ao auxílio emergencial 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 16/04/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/policia-federal-cumpre-em-paulinia-6-mandados-de-busca-e-apreensao-e-um-de-

prisao-para-combater-fraudes-ao-auxilio-emergencial/ 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/16/pf-cumpre-mandados-contra-fraudes-no-auxilio-emergencial-na-regiao-de-campinas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/16/pf-cumpre-mandados-contra-fraudes-no-auxilio-emergencial-na-regiao-de-campinas.ghtml
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1604774,PF-deflagra-operacao-contra-desvio-em-auxilio-emergencial-na-regiao-de-Campinas.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1604774,PF-deflagra-operacao-contra-desvio-em-auxilio-emergencial-na-regiao-de-Campinas.aspx
http://noticiasdepaulinia.com.br/policia-federal-cumpre-em-paulinia-6-mandados-de-busca-e-apreensao-e-um-de-prisao-para-combater-fraudes-ao-auxilio-emergencial/
http://noticiasdepaulinia.com.br/policia-federal-cumpre-em-paulinia-6-mandados-de-busca-e-apreensao-e-um-de-prisao-para-combater-fraudes-ao-auxilio-emergencial/
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 08 a 15/04/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

“Corujão da Saúde” é proposta de João Mota para zerar filas de espera 
15 de abril de 2021  

O vereador João Mota (DC) sugere que a Prefeitura adote o modelo “Corujão da Saúde” na rede 

municipal, com o objetivo de conter o avanço de filas de espera para exames. A iniciativa, já adotada 

na capital paulista, envolve parcerias com hospitais, clínicas e institutos particulares para 

procedimentos entre 22h e 8h […] 

 

 

Paulínia precisa de centro de lazer com acessibilidade, diz Messias Brito 
15 de abril de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) sugere a construção de uma Centro de Lazer completo, adequado às 

práticas esportivas, visando acessibilidade para as pessoas com deficiência em Paulínia. Segundo o 

vereador, o centro de lazer também poderá contar com um trabalho de parceria com faculdades e 

universidades: os cursos de Educação Física, Fisioterapia, Psicologia e demais […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-corujao-da-saude-zerar-filas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/paulinia-precisa-de-centro-de-lazer-com-acessibilidade-diz-messias-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/joao-mota-corujao-da-saude-zerar-filas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/paulinia-precisa-de-centro-de-lazer-com-acessibilidade-diz-messias-brito/
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Câmara aprova lixeiras subterrâneas em novos loteamentos urbanos 
14 de abril de 2021  

Os vereadores aprovaram nesta terça-feira (13/4), em primeira discussão, proposta que busca obrigar 

lixeiras subterrâneas em novos loteamentos urbanos. Eles analisaram a legalidade do texto: para virar 

norma municipal, ainda precisa passar por nova votação e sanção do prefeito. Ao apresentar o 

Projeto de Lei 40/2021, a Prefeitura defendeu a medida para melhorar a logística […] 

 

Dr. Grilo sugere que o benefício do PAS ganhe complemento durante 

pandemia       14 de abril de 2021  

  O vereador Dr.Grilo (MDB) propõe que famílias beneficiadas no Programa Municipal Renda da 

Família (PAS) recebam um complemento financeiro. Segundo a Indicação 397/2021, o crédito 

adicional ao benefício seria aplicado em virtude dos efeitos causados pela pandemia […] 

 

Valor de multas de festas clandestinas deve ir para Fundo Social, diz Pedro 

Bernarde       13 de abril de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) propõe que o dinheiro arrecadado com as multas de festas 

clandestinas vá direto para o Fundo Social de Solidariedade de Paulínia. Segundo a Indicação 

296/2021, as festas durante a pandemia vêm se tornando um grande problema […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-6-lixeiras-subterraneas-loteamentos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-sugere-que-o-beneficio-do-pas-ganhe-complemento-durante-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-sugere-que-o-beneficio-do-pas-ganhe-complemento-durante-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valor-de-multas-de-festas-clandestinas-deve-ir-para-fundo-social-diz-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valor-de-multas-de-festas-clandestinas-deve-ir-para-fundo-social-diz-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-6-lixeiras-subterraneas-loteamentos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-sugere-que-o-beneficio-do-pas-ganhe-complemento-durante-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valor-de-multas-de-festas-clandestinas-deve-ir-para-fundo-social-diz-pedro-bernarde/
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Flávio Xavier propõe reunir serviços de saúde para facilitar acesso da 

população       13 de abril de 2021  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) sugere que o governo municipal crie o “Quarteirão da Saúde”, 

concentrando no mesmo espaço uma rede ampla de atendimento. Hoje, segundo ele, a população 

precisa se deslocar por vários lugares diferentes quando necessita de exames e procedimentos […] 

 

Gibi pede banheiros públicos na área do Parque Brasil 500 
13 de abril de 2021  

O vereador Gibi Professor (PTB) propõe a instalação de banheiro público nas proximidades do 

Theatro Municipal de Paulínia, que envolve a área do Parque Brasil 500. Segundo a Indicação 

300/2021, nos últimos meses os munícipes passaram a frequentar o espaço […] 

 

Fabio da Van propõe isenção de impostos para comerciantes atingidos 

pela pandemia       12 de abril de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) sugere que a administração isente ou suspenda os seguintes 

impostos municipais: IPTU, ISSQN, Meio Ambiente, Alvará de Licença e Inspeção Sanitária. 

Segundo a Indicação 315/2021, trata-se de um fôlego para os comerciantes que foram afetados pelo 

decreto estadual. “Quanto mais empresas ativas, teremos mais emprego […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-quarteirao-saude-acesso/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-quarteirao-saude-acesso/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-pede-banheiros-publicos-na-area-do-parque-brasil-500/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-isencao-de-impostos-para-comerciantes-atingidos-pela-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-isencao-de-impostos-para-comerciantes-atingidos-pela-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-quarteirao-saude-acesso/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-pede-banheiros-publicos-na-area-do-parque-brasil-500/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-isencao-de-impostos-para-comerciantes-atingidos-pela-pandemia/
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Câmara de Paulínia sedia encontro e eleição de representantes da RMC 
12 de abril de 2021  

A Câmara de Paulínia sediou na sexta-feira (9/4) encontro da Associação do Parlamento da Região 

Metropolitana de Campinas, que reúne vereadores da RMC para discutir assuntos em conjunto. A 

entidade elegeu nova diretoria: o presidente da Câmara de Campinas, José Carlos Silva, comandará o 

colegiado, no lugar de Hélio Ribeiro (Indaiatuba) […] 

 

Helder pede rigor na higienização do transporte público de Paulínia 
12 de abril de 2021  

O vereador Helder Pereira (PL) questiona a Prefeitura como tem sido realizada a higienização do 

transporte público, a fim de evitar a transmissão do coronavírus. Segundo o vereador, as novas 

variantes e a taxa de ocupação de leito no Hospital ainda são preocupantes.  […] 

 

Projeto de Tiguila garante a grávidas escolher entre parto normal e cesárea 
9 de abril de 2021  

Um projeto de lei do vereador Tiguila Paes (Cidadania) busca garantir o direito de que mulheres 

escolham pelo parto normal ou cesariano na rede de saúde municipal, a partir de 39 semanas de 

gestação. Segundo ele, a opinião das grávidas nem sempre é respeitada na hora de dar à luz. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sedia-encontro-rmc/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pede-rigor-na-higienizacao-do-transporte-publico-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projeto-tiguila-gravidas-escolher-parto-normal-e-cesarea/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sedia-encontro-rmc/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-pede-rigor-na-higienizacao-do-transporte-publico-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projeto-tiguila-gravidas-escolher-parto-normal-e-cesarea/
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Nota de pesar – Agenor Soares de Brito 
9 de abril de 2021  

A Câmara Municipal de Paulínia lamenta o falecimento de Agenor Soares de Brito, aos 83 anos. Seo 

Agenor era Pai do vereador Cícero Brito. Ele sofreu um infarto, ficou internado 12 dias no Hospital 

Municipal de Paulínia e teve agravamento no estado de saúde. […] 

 

Edilsinho solicita ações contra Covid e novo prazo para regularizar imóveis 
8 de abril de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) apresentou uma série de propostas envolvendo o 

combate à Covid-19 no município. A Indicação 345/2021 sugere um sistema com pulseiras 

diferentes para identificar pessoas que buscam atendimento: amarela para quem dá entrada na rede 

de saúde, com suspeita, e vermelha aos já diagnosticados, com a recomendação de que fiquem […] 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-de-pesar-agenor-soares-de-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-acoes-covid-prazo-regularizar-imoveis/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-de-pesar-agenor-soares-de-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-acoes-covid-prazo-regularizar-imoveis/

