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DATA: 27/11/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 19ª SESSÃO ORDINÁRIA/ ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 
PÁGINA: 5 
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DATA: 27/11/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 19ª SESSÃO ORDINÁRIA/ ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 
PÁGINA: 19 
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DATA: 20/11/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ MESA DIRETORA 2021-2022 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2618 
 
 

Vereadores miram Mesa Diretora da Câmara 
 
Da Redação 
20/11/2020 13:11:29 
 

 
Eleição para os cargos acontece dia 1º de janeiro 

Dez dos eleitos domingo (15) são de partidos governistas e devem definir os 

próximos presidentes do Prédio “Ulisses Guimarães”, a partir de 2021 
 
Dezoito partidos concorreram à Câmara Municipal de Paulínia (CMP), nas eleições 
deste ano, mas apenas metade conseguiu eleger vereadores (veja eleitos abaixo). Dos 
quinze eleitos, três são do PL, partido do prefeito reeleito Du Cazellato, sete de legendas 
que já integram a base governista na Câmara, e cinco de partidos de oposição. 
Assim, o próximo presidente do Legislativo Municipal deve sair do bloco que apoia a atual 
e futura administração da cidade.  
 
A eleição da Mesa Diretora (presidente, 1º e 2º secretários) e do vice-presidente da 
Câmara ocorre no dia 1º de janeiro, em sessão extraordinária, logo após a cerimônia de 
posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos. Este ano, nos dois casos, os 
trabalhos serão presididos pelo vereador mais votado no pleito de domingo (15), Tiguila 
Paes (Cidadania), conforme prevê o Regimento Interno da Casa.  
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Renovada  sempre no início e na metade de cada mandato legislativo, a Mesa Diretora é 
eleita, em votação aberta, pela maioria simples dos vereadores presentes na 
sessão. Havendo mais de uma chapa concorrendo ao comando do Legislativo, vence a 
que atingir o mínimo de oito votos. Presidente, vice-presidente e secretários são 
empossados automaticamente, logo após a proclamação do resultado. 
 
A disputa pela Chefia do Poder Legislativo já é o assunto mais comentado nos 
corredores do Prédio “Ulisses Guimarães”. Segundo apuramos, o vereador 
reeleito Fábio Valadão (PL), terceiro mais votado nas eleições de domingo (15), vem 
sendo apontado como favorito ao primeiro biênio presidencial (2021/2022). Já o também 
reeleito Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) presidiria a Casa de Leis nos dois últimos 
anos do próximo mandato. 
 
Foto (Mesa Diretora): CMP/Assessoria de Imprensa 
Fotos (Vereadores): TSE/Reprodução Redes Sociais 
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DATA: 27/11/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ MESA DIRETORA 2021-2022 
PÁGINA: 18 
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DATA: 22/11/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ELEIÇÕES 2020 
PÁGINA: A6 
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DATA: 27/11/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CIDADÃOS PAULINENSES 
PÁGINA: 5 
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DATA: 27/11/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CIDADÃOS PAULINENSES 
PÁGINA: 15 
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DATA: 27/11/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CIDADÃOS PAULINENSES  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/11/27/joao-basilio-e-peterson-de-mello-sao-
reconhecidos-como-cidadaos-paulinenses/ 
 

[Homenagens] 

João Basílio e Peterson de Mello são reconhecidos como 
Cidadãos Paulinenses 
Basílio viu Paulínia crescer e fez história trabalhando na Prefeitura e desfilando com sua 
‘bonequinha’ no Carnaval paulinense; Peterson é judoca multicampeão 

27 nov 2020 – 5h30 

 
João Basílio, com o genro Aguinaldo, recebe a placa em sua casa, na Vila Bressani, das mãos de Zé Coco (Foto: 
Divulgação) 

Dois nomes conhecidos na cidade tiveram a trajetória reconhecida com títulos de Cidadão 
Paulinense: o servidor público aposentado João Basílio Moreira, 88 anos, e o judoca e professor 
Peterson de Mello, 43. A homenagem foi aprovada pela Câmara Municipal, com base em proposta 
do vereador Zé Coco (PSB). 

João Basílio viu o município crescer e fez história com sua “bonequinha” desfilando nos carnavais 
paulinenses. Nascido em Pouso Alegre (MG) em 1932, chegou com 18 anos de idade em Paulínia, 
quando ela ainda era distrito de Campinas. Em 1950, o pai, Sebastião Basílio Moreira, veio para 
trabalhar na Fazenda São Francisco (comprada pela Rhodia). Ele também trabalhou no local e, mais 
tarde, casou-se com Maria Júlia Moreira. O casal teve dez filhos. 
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Depois da emancipação de Paulínia, ocorrida no dia 28 de fevereiro de 1964, Basílio prestou 
serviços à Prefeitura a convite de José Lozano Araújo, primeiro prefeito de Paulínia (1965-1969), e 
atuou em diversos setores do governo municipal, ajudando em eventos populares, como Carnaval e 
Festa do Peão, até se aposentar. 

 

Zé Coco entrega a homenagem ao judoca Peterson de Mello, que estava com a família (Foto: Divulgação) 

Já Peterson de Mello conquistou vários títulos como atleta: foi campeão paulista por seis vezes, 
além de campeão de Copa do Brasil, e conquistou medalha de bronze em um Mundial, dentre muitas 
outras vitórias, representando Paulínia e outras cidades paulistas. Atualmente, passa seus 
conhecimentos a alunos da Clip Academia. 

Peterson nasceu em Itapira, em 1977, e mora em Paulínia desde 2007. É casado com Carolina 
Trevenzoli Gomes de Mello e pai de Henry e Matheus. Formado em Educação Física na UniFaj, em 
Jaguariúna, estudou no Instituto Kodokan Tokyo Japão e foi dono de uma empresa elétrica. 

Zé Coco entregou placas comemorativas aos dois novos cidadãos do município. Por causa da 
pandemia da Covid-19, Basílio recebeu o Título de Cidadão Paulinense em casa, na Vila Bressani, e 
Peterson, no gabinete do vereador. Para o Zé Coco, é muito importante reconhecer em vida o 
trabalho de pessoas que contribuíram com a história da cidade. 
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DATA: 26/11/2020 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CIDADÃO PAULINENSE 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2620 
 

Câmara homenageia mineiro que trabalhou com o emancipador 
e 1º prefeito de Paulínia 
Da Redação 
26/11/2020 15:11:21 

 

 

Zé Coco, autor da homenagem, e Basílio 

Sete décadas depois de mudar para a cidade, vindo de Pouso Alegre (MG), João Basílio 

Moreira recebe título oficial de Cidadão Paulinense 
 

A Câmara Municipal de Paulínia (CMP) concedeu a João Basílio Moreira, 88 anos, o Título 
de Cidadão Paulinense, em reconhecimento à sua trajetória na cidade. Nascido em 1932, no 
município de Pouso Alegre (MG), Basílio mudou para Paulínia em 1950, quando tinha apenas 18 
anos, e o seu pai, Sebastião Basílio Moreira, passou a trabalhar na Fazenda São Francisco, 
comprada pela Rhodia. “Ele também trabalhou no local e, mais tarde, casou-se com Maria Júlia 
Moreira. O casal teve dez filhos”, disse a assessoria de imprensa da CMP. 

 

Quatorze anos depois de sua chegada, João Basílio, como é mais conhecido, testemunhou o 
então Distrito de Paulínia sendo elevado a Município do Estado de São Paulo, em 28 de fevereiro 
de 1964.  
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O movimento que culminou na emancipação político-administrativa da cidade foi criado por José 
Lozano de Araújo, o primeiro prefeito de Paulínia, de 1965 a 1969. Convidado 
por Lozano, Basílio aceitou trabalhar na Prefeitura Municipal, onde atuou em diversos setores, até 
se aposentar.  

 

O Decreto Legislativo para homenagear o homem que viu Paulínia surgir e crescer foi aprovado, 
por unanimidade, na sessão ordinária de 24 de março deste ano.  Em razão da pandemia do novo 
coronavírus, Basílio recebeu o Título de Cidadão Paulinense em casa, na Vila Bressani, das mãos do 
vereador Zé Coco (PSB), autor da homenagem. “Foi muito gratificante poder reconhecer um pouco 
do muito que esse grande homem representa para a cidade. Basílio é um verdadeiro patrimônio 
da história paulinense”, comentou o parlamentar. 

 

Foto: Divulgação/CMP 
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DATA: 26/11/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/11/26/ministerio-da-saude-contabiliza-90a-morte-
pelo-coronavirus-em-paulinia/ 
 

Ministério da Saúde contabiliza 90ª morte pelo 
coronavírus em Paulínia 
Pfizer inicia processo de registro para vacina contra a Covid-19 na Anvisa; é o 
primeiro passo para que tratamento obtenha autorização da agência 

26 nov 2020 – 14h12 

 

Vacina, denominada BNT162b2, é desenvolvida pela Pfizer e pela empresa alemã BioNTech (Foto: Agência Brasil) 

O Ministério da Saúde contabilizou até o início da tarde desta quinta-feira (27) 90 mortes em 
decorrência da Covid-19 em Paulínia desde o início da pandemia. O órgão é responsável pelos 
números oficiais da doença no Brasil, com base nos dados informados pelas secretariais estaduais. 

O boletim epidemiológico da tarde desta quinta-feira da Prefeitura de Paulínia trouxe 88 óbitos – 
dois a menos em comparação aos do Ministério da Saúde. O total de moradores infectados também é 
divergente. O governo federal contabiliza 5.756 contaminados e o município, 4.281. Até aqui se 
recuperaram da doença na cidade 4.129 moradores. 
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A Prefeitura alega que seu boletim diário apresenta dois óbitos e 1.475 infectados a menos que as 
estatísticas oficiais do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, atualizadas até o 
início da noite de quarta-feira (25), por causa da demora de ser notificada pelo estado de casos de 
moradores da cidade atendidos em outros municípios; e da eventual duplicidade de notificações de 
atendidos em outras cidades e também em Paulínia. A Secretaria de Estado da Saúde informou que 
confere todas notificações e faz as atualizações necessárias. 

Na quarta-feira, a farmacêutica Pfizer informou que deu início ao processo de pedido de registro 
junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) da vacina que desenvolve para o combate 
à Covid-19. É o primeiro passo para que o tratamento possa obter a autorização da agência e seja 
disponibilizado no país. O requerimento será realizado na modalidade de “submissão continuada”, 
criado pela agência para vacinas específicas contra a Covid-19 com o objetivo de agilizar 
procedimentos de análise. 

A vacina, denominada tecnicamente de BNT162b2, é desenvolvida pela Pfizer e pela empresa 
alemã BioNTech. Neste mês, as companhias anunciaram a conclusão dos testes e declararam que a 
vacina obteve 95% de eficácia no tratamento contra a doença causada pelo novo coronavírus. 

Os dados sobre a vacina serão repassados em etapas. Entre eles os resultados dos exames da fase 3, 
quando foram avaliados pacientes tanto infectados quanto sem o novo coronavírus. Este foi iniciado 
no fim de julho e contou com a participação de 43,6 mil pessoas de 150 locais de países diversos, 
como Estados Unidos, África do Sul, Argentina e Brasil. 

Aqui, foram incluídos no estudo 2,9 mil voluntários. O processo foi conduzido pelo Centro 
Paulista de Investigação Clínica, de São Paulo, e pelas Obras Assistenciais Irmã Dulce, em Salvador. 
Também serão entregues informações sobre amostras de 38 mil pessoas que participaram dos 
processos de análise sobre a eficácia e a segurança da vacina. 
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A Pfizer não detalhou em seu comunicado oficial se há previsão para o encaminhamento do 
conjunto das informações sobre o estudo e a oficialização do requerimento, condição para que a 
vacina comece a ser distribuída no país. A farmacêutica apenas informou que os resultados serão 
publicados em periódicos acadêmicos quanto o ensaio clínico for concluído. 
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DATA: 27/11/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO  
PÁGINA: 12 
 
 
c 
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DATA: 27/11/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRIBUTOS  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 27/11/2020 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/02/camara-municipal-realiza-nesta-sexta-feira-
a-primeira-sessao-virtual-de-sua-historia/ 
 

Prefeitura troca sistema de serviços da Secretaria da Receita de Paulínia 
Por  Redação 

26 de novembro de 2020 

 

Devido à migração de um novo sistema, a Prefeitura de Paulínia suspendeu todos os 

serviços realizados de forma presencial pela Secretaria Municipal de Negócios da Receita. 

Os serviços on-line disponíveis no site www.paulinia.sp.gov.br também ficarão fora do ar.  

Entre os serviços que ficarão suspensos neste período estão: emissão de guia para 

recolhimento de  Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); emissão de segunda via 

do carnê IPTU 2020; consulta de lançamento de débitos; certidões de valor venal, negativa 

de débitos, positiva com efeito de negativa e emissão de taxas para arquitetos e 

engenheiros. 

O atendimento presencial e os serviços online retornarão a partir de terça-feira, 1º de 

dezembro. O novo portal facilitará ainda mais a vida do contribuinte. Os serviços foram 

interrompidos nesta quarta-feira, 25. 
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DATA: 21/11/2020  
VEÍCULO: G1/ EPTV  
ASSUNTO: EMPREENDEDORISMO 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/11/21/paulinia-e-cosmopolis-tem-
mais-mulheres-empreendedoras-do-que-homens.ghtml 
 

 

Paulínia e Cosmópolis têm mais mulheres 
empreendedoras do que homens 
 
Balanço do Sebrae mostra que cidades são as únicas com maioria feminina à 
frente dos negócios dentre os 19 municípios da Região Metropolitana de 
Campinas que fazem parte da área de cobertura da EPTV. 
 
Por EPTV 1 

21/11/2020 14h22  Atualizado há um dia 

 
Um levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) mostra que, dentre as 19 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) 
que fazem parte da área de cobertura da EPTV, afiliada da TV Globo, apenas Paulínia 
(SP) e Cosmópolis (SP) possuem mais mulheres empreendedoras do que homens. 
 
Segundo o balanço, em Cosmópolis são 1.347 mulheres e 1.264 homens 
empreendedores, ou seja, uma diferença de aproximadamente 6%. Já em Paulínia, essa 
diferença é ainda maior e chega a 8%, com 3.107 mulheres empreendedoras e 2.861 
homens. 
 
Ainda de acordo com o levantamento, os seguimentos que mais têm mulheres 
empreendendo são cabeleireiros, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 
além de cargos de promoção de vendas. 
 
 

 



   R E S U M O  D A  S E M A N A  |  21 

 

  

 
 
Representantes do empreendedorismo feminino em Cosmópolis, as sócias Estela Pires e 
Michely Amaral enfatizam que os 16 anos juntas no ramo dos negócios não evitam que 
passem por situações constrangedoras. 
 
"Situações de [alguém] chegar e pedir para falar com o proprietário. Daí você chega até a pessoa 
para atendê-la, e a pessoa repete: 'Você é o quê? Você é o proprietário? Você é a gerente? Eu 
preciso falar com o proprietário.'. Eu falo: 'Aqui, no caso, você pode falar com a proprietária'.", 
diz Estela. 
 

 
Estela Pires e Michely são sócias há 16 anos — Foto: Reprodução/EPTV 

 
Claudia Mouro, consultora de negócios do Sebrae, cita peculiaridades da atuação das 
mulheres nos negócios que as diferenciam dos homens. 
"Algumas características do empreendedorismo feminino hoje são que 35% trabalham em 
casa, elas são 16% mais escolarizadas do que os homens e 34% buscaram soluções digitais, 
enquanto que os homens estão no índice de 29%. Isso mostra o quanto a gente está sempre 
buscando informações e conhecimento para melhorar nossos negócios", diz. 
 
Panorama estadual 
O mesmo levantamento traçou também um panorama em todo o estado de São Paulo. Os 
dados mostram que são cerca de 1.327.851 mulheres empreendedoras, o que representa 
46.30% do total. 
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DATA: 20/11/2020  
VEÍCULO: G1/ EPTV 
ASSUNTO: EMPREENDORISMO 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/11/20/grupo-de-mulheres-cria-fundo-
para-viabilizar-negocios-de-empreendedoras-negras-e-indigenas-na-regiao-de-campinas.ghtml 
 
 

Grupo de mulheres cria fundo para viabilizar 
negócios de empreendedoras negras e 
indígenas na região de Campinas 
 
Por meio de colaborações voluntárias, Projeto Agbara beneficia mulheres 
nas cidades de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Americana e Paulínia. 
Iniciativa é recente e já conta com cerca de 170 doadores. 
 
Por Gabriella Ramos*, G1 Campinas e Região 

20/11/2020 06h00  Atualizado há 2 dias 
 

 
Fabiana (à esquerda), a beneficiária Nil Sena (no centro) e Aline (à direita) — Foto: Aline 

Odara/Arquivo Pessoal 
 
 
Agbara significa potência, força e poder em iorubá, idioma de origem nigeriana. Em 
Campinas (SP), o termo também dá nome a um projeto que busca, por meio do repasse de 
verbas para empreendedoras negras e indígenas, ajudar que esses termos sejam cada 
vez mais próprios da vida dessas mulheres. 
 
Em meio à crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, o "Projeto Agbara", um 
fundo rotativo solidário criado por quatro mulheres da metrópole do interior de São Paulo, 
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arrecada doações para transferência de renda tanto na cidade quanto em outros 
municípios da região, como Hortolândia, Sumaré, Americana e Paulínia. 
 
A iniciativa é recente, foi lançada em setembro deste ano, mas soma 170 doadores 
cadastrados. Também já recebeu 60 inscrições e beneficiou cinco mulheres. Uma delas é 
Sandra Gomes, que conheceu o projeto na ocupação Joana d'Arc, em Campinas. Sandra 
foi a segunda beneficiada. 
 
À época, ela queria abrir o próprio negócio de venda de salgados, mas a falta de recursos 
financeiros impedia. Ser contemplada permitiu o início do sonho. 
 
"Hoje meus filhos já estão criados, mas quando eu criei eles, foi vendendo salgadinho de porta 
em porta. [...] Com os R$ 600 [arrecadados pelo Projeto Abgara], eu fui no Atacadão, comprei 
tudo que eu precisava para começar. Com o dinheirinho que sobrou, eu comprei um freezer", 
lembra. 
 

 
Projeto permitiu que Sandra realizasse o sonho de abrir o próprio negócio — Foto: Aline 

Odara/Arquivo Pessoal 
 
A educadora Aline Odara é uma das coordenadoras do projeto, junto com Fabiana Aguiar, 
Iara Teixeira e Mariana Pimentel. Odara defende que, para combater o racismo, é preciso 
que poder econômico seja descentralizado. 
 
"Para combater o racismo estrutural é necessário ter uma circularidade do poder que está 
concentrado apenas na mão de um grupo étnico. Esse poder pode ser simbólico ou econômico", 
afirma a educadora . 
 
Autonomia e autoestima 
 
Segundo Odara, o objetivo é fomentar a autonomia e autoestima das beneficiárias, que 
pertencem a um grupo social diretamente afetado pela crise do novo coronavírus. As 
mulheres, escolhidas com base em critérios socioeconômicos, recebem de R$ 600 a R$ 
900, de acordo com a necessidade dos projetos delas. 
 



   R E S U M O  D A  S E M A N A  |  24 

 

  

Para participar, as empreendedoras interessadas devem realizar a inscrição pela internet. 
No mesmo link é possível encontrar o caminho para se tornar doador. 
 
"Além desse fomento, a gente tem tentado fornecer algumas assessorias. Estamos 
cadastrando também parceiros que queiram oferecer assessorias dos mais diversos tipos. 
E, para depois da pandemia, temos feito uma reserva financeira para fazer cursos para 
essas mulheres", afirma Odara. 
 
Outra fundadora, a publicitária Fabiana afirma que a iniciativa vai muito além da 
contribuição financeira e abrange também o sentimento acolhimento e apoio trazido pela 
rede. 
 
"A gente sabe que o brasileiro é empreendedor, e as mulheres brasileiras pretas e periféricas, 
mais ainda. Essas mulheres sobrevivem todos os dias. [...] Foi lindo ver nos olhos delas a 
possibilidade, sabe? A possibilidade de algo acontecer no meio dessa pandemia", afirma 
Fabiana. 
 
Sonho realizado 
 
Atualmente, Sandra Gomes continua vendendo salgados na região do Jardim Santo 
Antônio, além de ter incorporado bolos de pote ao cardápio. De acordo com ela, o negócio 
já possui página na internet, cartões de visita e etiqueta personalizada para as 
embalagens. 
 
"Eu tenho o sonho de ser uma grande empresária, vendendo os meus salgadinhos e o meu bolo 
de pote, e expandir mais. Eu pretendo fazer tortas e vender aos domingos", afirma, ambiciosa. 
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DATA: 24/11/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/alunas-do-cemep-conquistam-medalha-de-prata-na-
olimpiada-de-historia-da-unicamp/ 
 

Alunas do Cemep conquistam medalha de prata na 
Olimpíada de História da Unicamp 
Por Redação 

 24 de novembro de 2020 

 

 
 

As alunas de Paulínia Ana Vitória Macedo Dias, Letícia Mourão do Nascimento e Rafaela 

Degasperi da Costa, conquistaram medalha de prata na 12ª Olimpíada Nacional em História 

do Brasil (ONHB), realizada domingo (22). Projeto da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), neste ano a ONHB teve sua grande final presencial adaptada devido à 

pandemia do coronavírus. 

Elas são alunas do 2° ano do Ensino Médio concomitante com o Técnico em Informática do 

Centro Municipal de Ensino Profissionalizante (CEMEP) Professor Osmar Passareli Silveira. A 

equipe paulinense “Não Me Kahlo!” foi orientada pelos professores de História,  João 

Samuel Rodrigues S. Junior e Cleia Regina B. Ferreira. 
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Elas concorreram com outras 421 equipes de todos os estados brasileiros, um total de 1,6 

mil participantes. Ao todo, foram entregues 40 medalhas de bronze, 30 de prata e 20 de 

ouro. A Olimpíada teve início em setembro, com 69,8 mil inscritos de todo país, um total de 

17,4 mil equipes. Com inscritos de escolas públicas e particulares, para participar são 

formadas equipes de três estudantes dos 8º ou 9º anos do Fundamental e todos os anos do 

Ensino Médio, além de um professor de História da escola.  

A aluna Ana Vitória Macedo Dias, da equipe de Paulínia, conta que este é o terceiro ano em 

que participa da ONHB e que a conquista da medalha foi inédita. “Estou muito feliz, pois 

meu sonho é ser historiadora. Com a olimpíada e a produção de uma crônica que foi 

proposta, nós conseguimos ter maior consciência sobre as questões sociais. Também foi 

possível estudar temas que não são abordados em sala de aula e nos tira da zona de 

conforto”, afirma. 

 
Os professores de História do Cemep, João Samuel Rodrigues S. Junior e Cleia Regina B. 
Ferreira orientaram as alunas durante a Olimpíada Nacional em História do Brasil 

 

Mudanças da 12ª edição 

Uma das mudanças realizadas nesta edição foi a criação da “fase zero”, que teve caráter 

experimental para que os participantes pudessem se adaptar à plataforma e novos prazos, 

além de conhecer o formato da competição. A plataforma da prova também foi adaptada 

para uma tecnologia que facilita a navegabilidade pelo celular e reduz, ao máximo, o uso 

de dados. Os participantes também puderam realizar a prova de forma offline e usar a 

internet somente para fazer o envio das respostas. 

A Olimpíada de História possui seis fases online, com duração de uma semana cada. As 

questões de múltipla escolha e realização de tarefas foram respondidas pelos participantes 

por meio de debate com os colegas, pesquisa em livros, internet e orientação do professor. 
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Sobre a ONHB 

A ONHB é um projeto realizado pelo Departamento de História da Unicamp. Em 2020, em 

sua 12ª edição, consolidou-se com uma importante ferramenta de aprendizado do ensino 

de História. Tem apoio do Programa de Pós-Graduação em História da Unicamp, com a 

participação de docentes, mestrandos e doutorandos. 
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DATA: 27/11/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 27/11/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
PÁGINA: 8 
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DATA: 21/11/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/11/21/senai-paulinia-lanca-curso-tecnico-gratuito-
de-seguranca-do-trabalho/ 
 

[Profissão] 
Senai Paulínia lança curso técnico gratuito de 
segurança do trabalho 
São 40 vagas de nível médio e inscrições podem ser feitas apenas pela internet; processo 
seletivo será realizado por meio de análise curricular 

21 nov 2020 – 5h30 

 
Escola Senai de Paulínia, na Avenida Engenheiro Roberto Mange, 710, no bairro Alto de Pinheiros 

(Foto: Divulgação) 

A Escola Senai de Paulínia abriu inscrições para o curso gratuito de técnico de segurança do 
trabalho, no período da manhã, para início em fevereiro do próximo ano. O processo seletivo será 
realizado por meio de análise curricular. São 40 vagas. 

As inscrições podem ser feitas até as 21h do dia 30 deste mês, exclusivamente pela internet 
(http://www.sp.senai.br/processoseletivo). A taxa de inscrição custa R$ 63. O edital completo está no 
portal do Senai-SP (http://www.sp.senai.br/institucional/176/0/tecnicos). O candidato também deve 
fazer todo o acompanhamento do processo seletivo por lá. 

Podem se inscrever pessoas com mais de 14 anos, que concluíram ao menos o 1º ano do Ensino 
Médio antes de fevereiro de 2021. Candidatos encaminhados formalmente por empresas devem ter 
data de nascimento entre 1º de agosto de 1998 e 1º de fevereiro de 2007. Para os interessados da 
comunidade não há limite máximo de idade. 
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No momento da inscrição, o interessado deve inserir as notas finais das disciplinas de português, 
matemática, ciências, história e geografia obtidas no 9º ano do Ensino Fundamental II (EF II) e do 
Histórico ou Boletim Escolar que comprove as informações cadastradas. Os candidatos enviados por 
empresas devem realizar o upload da carta de encaminhamento. 

As aulas estão previstas para começar no dia 18 de fevereiro de 2021, no horário das 7h10 às 
11h30, na Escola Senai de Paulínia, que fica localizada na Avenida Engenheiro Roberto Mange, 710, 
no bairro Alto de Pinheiros. O curso técnico de nível médio de segurança do trabalho tem duração de 
1,2 mil horas – o equivalente a um ano e meio. 

Mais informações também podem ser obtidas por meio do portal da Escola Senai de Paulínia 
(https://paulinia.sp.senai.br/) e do telefone (19) 3888-4040. 
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DATA: 24/11/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ESTÁGIO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/11/24/supergasbras-abre-inscricoes-para-
programas-de-estagio-e-trainee/ 
 

[Chance] 
Supergasbras abre inscrições para programas de 
estágio e trainee 
Vagas são para diferentes campos de conhecimento e estão espalhadas por vários estados 
brasileiros; também há oportunidades em Paulínia 

24 nov 2020 – 16h29 

 
Empresa foi certificada pela instituição GPTW como uma das melhores para se trabalhar no País 

(Foto: Agência Brasil) 

A Supergasbras, empresa do o Grupo SHV Energy, está com inscrições abertas para seus 
programas de Estágio e Trainee simultaneamente. Há vagas para trabalhar em Paulínia e diferentes 
estados, direcionadas para diversas áreas de atuação. Recentemente, a empresa foi certificada pela 
instituição GPTW como uma das melhores companhias para se trabalhar no Brasil. 

As vagas de estágio são destinadas a estudantes do ensino superior que estejam cursando a partir 
do 4º período ou com disponibilidade para permanecer nas funções por aproximadamente dois anos. 
Há oportunidades para diversos cursos, como administração, economia, ciências contábeis, 
engenharias, direito, marketing, comunicação social, estatística, ecologia, geografia, biologia e áreas 
da Tecnologia da Informação. 

As vagas estão distribuídas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito 
Federal, Paraná e Rio de Janeiro, onde fica a matriz da empresa. O período de inscrições vai até o 
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próximo dia 30, no link https://supergasbras.across.jobs/. As etapas seguintes de provas online, 
check-up de competências, painel virtual ou entrevista. 

“O Programa de Estágio trouxe uma oportunidade única de fazer um job rotation, passando por 
alguns setores operacionais da Supergasbras, como os de manutenção e produção. Conheci pessoas 
incríveis e com grande conhecimento prático. Por ver o dinamismo de cada setor de operações, sei 
que, ao levantar, meu dia será único e cheio de aprendizados” conta Cecília Andrade Azevedo, 
estagiária da empresa. 

Trainee 

O programa de trainee da Supergasbras procura profissionais de alto desempenho e potencial, para 
atuar em projetos estratégicos dentro da empresa. Eles devem ser graduados em engenharias, 
administração, ciências contábeis, ciências econômicas e cursos afins, além de possuir nível 
avançado de inglês. As vagas abertas são para unidades no Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, 
sendo que o candidato deve ter disponibilidade para mudança. 

As inscrições estão abertas até o próximo dia 4 de dezembro, no 
link https://www.99jobs.com/supergasbras/jobs/106898 e o processo seletivo é composto por etapas 
on-line ainda no mês de dezembro e dinâmica de grupo e entrevista no mês de janeiro. O início do 
programa ocorre entre o fim de janeiro e começo de fevereiro. 

Benefícios 

Entre os benefícios oferecidos aos participantes aprovados e contratados estão assistência médica, 
assistência odontológica, auxílio academia, auxílio farmácia, participação nos lucros ou resultados, 
previdência privada, refeitório ou vale refeição, seguro de vida e vale-alimentação. 

Uma das principais distribuidoras de GLP do País, a Supergasbras atua há 74 anos no 
fornecimento doméstico, comercial, agrícola e industrial. Hoje, a empresa conta com 
aproximadamente 4 mil colaboradores em mais de 20 unidades e 40 depósitos espalhados por todo o 
território nacional. Além disso, possui mais de 10 mil postos de revenda atendendo clientes em todas 
as regiões. 
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DATA: 27/11/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PEDÁGIOS  
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 24/11/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRIBUTOS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-recebe-r-29-milhoes-no-terceiro-repasse-de-
icms-do-mes/ 
 
 

Prefeitura recebe R$ 29 milhões no terceiro repasse 
de ICMS do mês 
Por Redação 

24 de novembro de 2020 

 

 
Com depósito realizado nesta terça-feira (24) valor destinado ao município em 

novembro sobe para mais de R$ 69 milhões 

O governo do Estado de São Paulo transfere nesta terça-feira (24) R$ 29.191.683,23 

milhões em repasses de ICMS para Paulínia. O depósito feito pela Secretaria da Fazenda e 

Planejamento é referente ao montante arrecadado no período de 16 a 20 de novembro. Os 

valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às 

administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) 

definido para cada cidade. 

O município já havia recebido R$ 40.105.467,79 milhões nos repasses anteriores, realizados em 

10/11 e 17/11, relativos às arrecadações dos períodos de 3/11 a 6/11 e de 9/11 a 13/11. Com 

os depósitos efetuados hoje, o valor acumulado distribuído à prefeitura em novembro sobe para 

R$ 69.297.151,01 milhões. 
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Os depósitos semanais são realizados por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento 

sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 

11/01/1990. As consultas dos valores podem ser feitas no site da Fazenda, no link Acesso à 

Informação > Transferências de Recursos > Transferências Constitucionais a Municípios . 

Nos primeiros dez meses e três semanas de novembro deste ano, a Secretaria da Fazenda e 

Planejamento depositou R$ 745.869.686,64 milhões ao município paulinense. 

 
 

Agenda Tributária 

Os valores semanais transferidos aos municípios paulistas variam em função dos prazos de 

pagamento do imposto fixados no regulamento do ICMS. Dependendo do mês, pode haver até 

cinco datas de repasses. As variações destes depósitos oscilam conforme o calendário mensal, 

os prazos de recolhimento e o volume dos recursos arrecadados. A agenda de pagamentos está 

concentrada em até cinco períodos diferentes no mês, além de outros recolhimentos diários, 

como por exemplo, os relativos à liberação das operações com importações. 

Índice de Participação dos Municípios 

Os repasses aos municípios são liberados de acordo com os respectivos Índices de Participação 

dos Municípios, conforme determina a Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988. Em seu 

artigo 158, inciso IV está estabelecido que 25% do produto da arrecadação de ICMS pertencem 

aos municípios, e 25% do montante transferido pela União ao Estado, referente ao Fundo de 

Exportação (artigo 159, inciso II e § 3º). 

Os índices de participação dos municípios são apurados anualmente (artigo 3°, da LC 63/1990), 

para aplicação no exercício seguinte, observando os critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 

3.201, de 23/12/81, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 8.510, de 29/12/93.
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DATA: 24/11/2020  
VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: TURISMO/ REGIÃO  
PÁGINA: 5 
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DATA: 27/11/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: COMÉRCIO  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 27/11/2020 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: EMPREGO  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-pelo-5-mes-consecutivo-aumento-no-
numero-de-emprego-com-carteira-assinada/ 
 

Paulínia registra pelo 5° mês consecutivo aumento no 
número de emprego com carteira assinada 
Por Redação 

27 de novembro de 2020 

 

Até aqui, Paulínia registrou saldo positivo de 324 novos empregos, entre janeiro e outubro 

de 2020, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do 

Ministério da Economia. No total, foram 14.375 postos de trabalho abertos ante o 

fechamento de 14.051. O número representa uma variação positiva de 1,04. 

No mês de junho foram 90 pessoas empregadas, em julho mais 450 profissionais, em 

agosto 768 paulinenses conseguiram emprego e no mês de setembro 103 tiveram a 

carteira assinada. Em outubro foram 72 novas vagas com carteira assinada. O período 

registrou 1.480 admissões contra 1.408 desligamentos. 

O setor de Comércio liderou o número de vagas formais criadas. Em outubro foi 61 vagas. 

Já a Indústria criou 51 postos e a Agropecuária 1. Enquanto que Construção Civil (-31) e 

Serviços (-16) fecharam no vermelho. Os números colocam o município entre os que mais 

geraram oportunidade de trabalho na Região Metropolitana de Campinas – RMC, que é 

composta por 20 cidades. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 20 a 26/11/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

João Basílio e Peterson de Mello são reconhecidos como Cidadãos 
Paulinenses 
26 de novembro de 2020  

Dois nomes conhecidos na cidade, principalmente pelos moradores mais antigos, tiveram a trajetória 
reconhecida com títulos de Cidadão Paulinense: o senhor João Basílio Moreira, de 88 anos, e o 
judoca e professor Peterson de Mello, de 43 anos. A homenagem foi aprovada pela Câmara, com 
base em proposta do vereador Zé Coco (PSB). […] 

 

Visando acessibilidade Loira quer a instalação de piso tátil em prédios 
públicos 
26 de novembro de 2020  

Muitos acidentes podem ter um final menos grave devido a existência de um pronto atendimento 
através dos primeiros socorros. Devido ao intenso trânsito de pessoas no Complexo Rodoshopping, o 
vereador e presidente da Câmara Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC) verificou a necessidade e 
importância de uma base de primeiro atendimento no local […] 
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Parceria entre município e Google na área de educação foi proposta por Danilo 
25 de novembro de 2020  

A Prefeitura de Paulínia anunciou recentemente parceria com o Google For Education, reunindo 
ferramentas digitais para melhorar o ensino na rede municipal. A iniciativa atende proposta 
apresentada em maio pelo vereador Danilo Barros (PL), como uma opção diante do fechamento de 
escolas na pandemia […] 

 

Tiguila Paes pede inclusão de placas em braille nos prédios públicos 
25 de novembro de 2020  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) pede que a Administração Municipal providencie um Projeto de 
Lei que inclua a escrita em braille nas placas de identificação nas dependências dos prédios públicos 
municipais. De acordo com a Indicação 952/2020 […] 

 

Valadão pede mais iluminação e reparcelamento nas casas do Residencial Pazetti 
24 de novembro de 2020 

O vereador Fábio Valadão (PL) sugere melhorias para bairros e localidades de Paulínia, entre eles o 
Residencial Pazetti. No Requerimento 625/2020, ele cobra informações da CPFL (Companhia 
Paulista de Força e Luz) sobre a falta de iluminação pública em algumas ruas, gerando risco à 
segurança dos moradores. […] 
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Vereadores aprovam data para conscientizar população sobre a surdocegueira 
24 de novembro de 2020  

A Câmara de Paulínia aprovou nesta terça-feira (24/11), na 19ª Sessão Ordinária, a comemoração 
anual do Dia Branco e Vermelho, em 12 de novembro. O objetivo é estimular debates e políticas 
públicas sobre a condição das pessoas surdocegas. O Projeto de Lei 86/2020 aguarda sanção […] 

 

Fábia sugere intérpretes de Libras na saúde e busca informações sobre 
atendimento a autistas    23 de novembro de 2020  

A vereadora Fábia Ramalho (Podemos) pede que a Prefeitura disponibilize tradutores e intérpretes de 
Libras (Língua Brasileira de Sinais) na rede municipal de saúde. A medida é necessária, segundo ela, 
pela grande quantidade de pessoas com deficiência auditiva que precisam de atendimento […] 

 

Marcelo D2 solicita reparo geral na iluminação externa do rodoshopping 
23 de novembro de 2020  

“Recebemos algumas reclamações de munícipes em nosso gabinete, sobre a insegurança de transitar 
no entorno e no estacionamento do rodoshopping ao anoitecer”, afirma o vereador Marcelo D2 (DC) 
na Indicação 918/220, em que solicita reparo geral na iluminação externa do complexo que abriga o 
Paulínia Shopping e a rodoviária da cidade. Ainda de acordo com […] 
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Zé Coco propõe Projeto de Lei para a instalação de bueiros inteligentes 
20 de novembro de 2020  

O vereador José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PSB) propõe através da Indicação 929/2020 que o 
Executivo elabore um Projeto de Lei que disponha sobre a instalação de sistema de bueiro inteligente 
com caixa coletora. As caixas coletoras, também chamadas de bocas de lobo inteligentes, funcionam 
como uma peneira, retendo os resíduos sólidos […] 

 


