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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 18/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ POUPATEMPO  
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 

Instalação de Poupatempo em Paulínia está nas mãos dos vereadores  

da Câmara 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 20/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ POUPATEMPO  
PÁGINA: 9, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 17/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEGISLAÇÃO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2685 
 

Vigente há quase 11 anos, lei de internet gratuita não saiu do papel 
 

Da Redação 

16/08/2021 18:08:32 

 

Prefeitura diz que vai estudar possibilidade 

Norma garante um sinal de Wi-Fi por casa em Paulínia, desde que donos ou locadores 

estejam em dia com os seus impostos e cadastrados no PAS 
 

No próximo dia 27 de dezembro, a Lei Municipal 3.165/2010, que criou o programa de internet banda 

larga gratuita de Paulínia, completará 11 anos sem nunca ter saído do papel. De autoria do então 

prefeito da cidade, José Pavan Junior, o projeto (96/10) que deu origem à norma chegou na Câmara de 

Vereadores dia 14 de outubro daquele ano, e tramitou em regime de urgência, conforme solicitado 

pelo autor. 

 

A lei garante um sinal de Wi-Fi por residência paulinense, desde que o proprietário ou locador esteja em 

dia com taxas e impostos municipais como, por exemplo, o IPTU. “Teremos recuperação fiscal, uma vez 

que o preço da parcela do IPTU em nossa cidade é menor que o preço praticado pelas empresas de 

acesso à internet em nosso Município”, ressaltou Pavan, na época. Além disso, é obrigatório o morador 

ser cadastrado no Programa de Ação Social (PAS), e possuir o equipamento necessário para recepcionar 

o sinal de internet disponibilizado pela prefeitura, via rede de fibra ótica. 

 

Após sancionar a banda larga gratuita, Pavan permaneceu no cargo por mais dois anos e meio, mas saiu 

sem regulamentar/implementar o benefício. Em julho de 2013, Edson Moura Junior (MDB) 

sucedeu Pavan, administrou o município até fevereiro de 2015, quando teve o mandato cassado 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2685
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2010/317/3165/lei-ordinaria-n-3165-2010-dispoe-sobre-a-criacao-do-programa-municipal-de-internet-banda-larga-gratuita-sua-inclusao-no-programa-prioridade-social-e-da-outras-providencias?q=prioridade+social
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=32033
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pela Justiça Eleitoral, e a lei continuou no papel. Pavan reassumiu a Prefeitura, ficou até dezembro de 

2016 e, novamente, nada de banda larga.  

 

Eleito em 2016, Dixon Carvalho chefiou o Executivo Municipal de janeiro de 2017 a novembro de 2018, 

quando também perdeu o mandato por decisão judicial, e deixou o cargo  sem aplicar a lei da internet 

grátis.  De novembro de 2018 a 4 de outubro de 2019, quando Du Cazellato (PL) assumiu como prefeito 

eleito na suplementar de 1º de setembro de 2019, Paulínia foi administrada por dois interinos: o 

próprio Cazellato e Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC). Ambos também não conseguiram tirar do 

papel a internet para todos.  

 

Sem previsão 

Na sessão de 6 de julho passado, a Câmara Municipal de Paulínia (CMP) aprovou requerimento (LEIA 

DOCUMENTO) do vereador Helder Pereira (PL), solicitando ao Poder Executivo informações sobre a 

aplicação da Lei 3.165/2010. “Informamos que até presente momento, não possuímos políticas 

públicas para atender e implantar o Programa Municipal de Internet Banda Larga Gratuita. Será feito 

estudos para verificação das possibilidades.”, diz a resposta da Prefeitura Municipal de 

Paulínia (PMP), encaminhada ao parlamentar dia 5 deste mês (LEIA OFÍCIO).  

 

Mizael Marcelly 

Foto: Ilustração 

https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=137427
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=137427
https://consulta.siscam.com.br/camarapaulinia/arquivo?Id=139634
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 17/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER/ PROJETO DE LEI  
PÁGINA: 2 
 

Lei  Maria da Penha e a luta  contra a naturalização
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 20/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 5 

Paulínia lança projeto para pacientes com sequelas leves pós-Covid 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 17/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/17/comercios-e-servicos-funcionam-sem-
restricoes-a-partir-desta-terca-feira/ 
 

Comércios e serviços funcionam sem restrições a partir 
desta terça-feira 
 

Governo do estado de SP permite ainda eventos, museus e feiras nos 645 
municípios paulistas; uso de máscara e controle de público estão mantidos 

17 ago 2021 – 15h42 

 
Liberação está condicionada ao controle de público e ao uso obrigatório de máscara (Foto: Agência Brasil) 

O governo de São Paulo permitirá a partir desta terça-feira (17) o funcionamento de comércios e 

serviços sem as restrições de público e horário nos 645 municípios paulistas. A Prefeitura de 

Paulínia, até a publicação deste texto, não informou  se vai aderir à determinação do estadual e 

também liberar 100%  as atividades econômicas na cidade. 

A nova flexibilização do Plano São Paulo autoriza ainda a retomada de eventos sociais, feiras 

corporativas e reabertura de museus, que estavam proibidos desde o início da pandemia de Covid-19, 

há um ano e cinco meses. No entanto, a liberação está condicionada ao controle de público e ao uso 

obrigatório de máscara. Esses eventos também não podem gerar aglomeração. 

Eventos que provoquem aglomeração, como shows, casas noturnas e competições esportivas com 

público, por exemplo, continuam proibidos em todo o estado de São Paulo. 

“A partir de 17 agosto teremos toda a população (adulta do estado de São Paulo) com acesso à 

primeira dose (de vacina contra a Covid-19). Com isso, eventos sociais, corporativos, culturais e 

esportivos passam a ser permitidos em um modelo onde não há restrição de ocupação, mas 

permanece a restrição de distanciamento”, disse a secretária estadual de Desenvolvimento 

Econômico, Patricia Ellen. “Então, o cálculo de ocupação precisa ser realizado, porque não pode 

haver aglomeração, e as pessoas precisam estar distanciadas. O uso de máscaras permanece.” 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/17/comercios-e-servicos-funcionam-sem-restricoes-a-partir-desta-terca-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/17/comercios-e-servicos-funcionam-sem-restricoes-a-partir-desta-terca-feira/
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A liberação de atividades começa em um momento em que o estado vem apresentando queda no 

número de óbitos e de internações por Covid-19, graças ao avanço da vacinação. No entanto, isso 

não significa que a pandemia esteja controlada. 

Na semana passada, o estado voltou a apresentar um crescimento no número de casos. Além disso, 

o número de casos pela variante Delta (inicialmente identificada na Índia) já vem crescendo no 

estado e pode se tornar prevalente. A variante Delta foi responsável pelo aumento do número de 

casos em diversos países do mundo, inclusive na Europa e nos Estados Unidos. 

Segundo a secretária do Estado, os shows com público em pé, torcidas e pistas de dança vão 

continuar proibidos no estado até o dia 1º de novembro, quando o governo espera que pelo menos 

90% dos adultos de São Paulo tenham concluído o seu esquema vacinal contra a Covid-19. 

A partir daí, o governo espera liberar todos esses eventos, desde que continue havendo controle de 

público. “A partir de 1º de novembro será permitido eventos com controle de público, mas que 

possam ter pessoas em pé e pistas de dança. Lembrando que o distanciamento e o uso de máscara 

continuam obrigatórios”, afirmou. 

 

 
 
 
*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Doria diz que uso de máscaras em SP seguirá obrigatório até o fim do ano 
VEÍCULO: CNN   |     DATA: 18/08/2021     |    PÁGINA:  

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/08/18/doria-diz-que-uso-de-mascaras-em-sp-seguira-obrigatorio-ate-o-

fim-do-ano

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/08/18/doria-diz-que-uso-de-mascaras-em-sp-seguira-obrigatorio-ate-o-fim-do-ano
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/08/18/doria-diz-que-uso-de-mascaras-em-sp-seguira-obrigatorio-ate-o-fim-do-ano
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 14/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 4 

Paulínia retoma aulas na rede municipal a partir desta segunda (16) com 
50% da capacidade 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 19/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-abre-agendamento-para-a-primeira-e-segunda-
dose-nesta-sexta-feira-dia-20/ 
 

Paulínia abre agendamento para a primeira e segunda 
dose nesta sexta-feira, dia 20 
 

Por Redação 

19 de agosto de 2021 

 

A Prefeitura de Paulínia vai abrir nesta sexta-feira (20), um novo agendamento para 

aplicação da primeira dose para pessoas de 18 a 59 anos e da segunda dose das vacinas 

Astrazeneca e Coronavac. O agendamento para a primeira dose pode ser feito a partir das 

9h e da segunda dose a partir das 14h, no site da PMP, no link 

https:// vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda ou pelo telefone 156. 

Para pessoas de 18 a 59 anos, a Secretaria de Saúde vai abrir agendamento para 

imunização no sábado, 21 de agosto, da primeira dose. Ele estará disponível nesta sexta-

feira, dia 20, a partir das 9h. A imunização ocorrerá na UBS do São José que fica na rua 

Pessoas com 60 anos ou mais, com comorbidades, com deficiência, trabalhadores da 

Educação ou da Saúde que receberam a primeira dose até o dia 5 de junho podem agendar 

a segunda dose da Astrazeneca nesta sexta-feira, dia 20, a partir das 14h. A 

vacinação ocorrerá na segunda-feira (23) e o local será informado na confirmação da 

imunização. 

No caso da Coronavac, pode agendar a segunda dose quem recebeu a primeira dose até o 

dia 31 de julho e pertence aos grupos de pessoas com 60 anos ou mais, com 

comorbidades, com Deficiência, gestantes e puérperas, trabalhadores da Educação e 

população em geral entre 22 e 59 anos. O agendamento estará disponível nesta sexta-

feira, dia 20, a partir das 14h e o local será informado na confirmação da imunização. 

Outras informações estão disponíveis no site oficial www.paulinia.sp.gov.br. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-abre-agendamento-para-a-primeira-e-segunda-dose-nesta-sexta-feira-dia-20/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-abre-agendamento-para-a-primeira-e-segunda-dose-nesta-sexta-feira-dia-20/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda?fbclid=IwAR3aRQUL8SKUXf8Hk4d_R9BWL9ahAqHIWvu1gkLpKroDYaP3MP33JGV85WU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.paulinia.sp.gov.br%2F%3Ffbclid%3DIwAR1uQt5sl6EWpGLiVp7uBuqM0itfP-aFTRiSXtoSvpm3ICnAXV2hugtDE78&h=AT3cS80kndhV1XwyCVNi5O3EHjUMngkuZZ-a1Y2XzMudszl0TmGOl0uUbx75VUlLtmgU4STDIKLrWgxwPbAF2dfaHaf0C5LW7ZLoKrKT1GZ0tzjMOwqOS-cYJcSPys4gYObg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3XBT-cTUvx-I9E91RP-nAXpk1z8bvtCPEz3TQO5BN_AzO0wSBi9GlT802VJDFFMJXmMD6ltfZXwrFniJvirbfTi_AKt2vk1NwGaYRS51CwwAxADEkoPdVB3_7ga8urWcmIin69pq96tj_kC29u0Iv211YHwwA_uOJrEEgH-FirQK0
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 19/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/19/prefeitura-registra-morte-de-morador-
de-70-anos-pela-covid-19-em-paulinia/ 

 

Prefeitura registra morte de morador de 70 anos pela Covid-
19 em Paulínia 
 

População adulta deve estar 100% vacinada até outubro, diz Queiroga; ministro 
reforça importância das orientações do PNI para os municípios 

19 ago 2021 – 22h20 

 
Ministro Marcelo Queiroga: ‘Mais de 68 milhões de doses para serem distribuídas neste mês’ (Foto: Agência Brasil) 

A Prefeitura de Paulínia e o Ministério da Saúde registraram nesta quinta-feira (19) mais uma 

morte de morador da cidade em consequência da Covid-19. Com isso, o total de óbitos no município 

desde o início da pandemia chegou a 292, segundo o governo federal, responsável pelos números 

oficiais da doença no Brasil. Para a Administração municipal, são 289. 

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus da Prefeitura informou que a 289ª morte 

pela Covid-19 em Paulínia se refere a um homem de 70 anos, com comorbidades. Morreu no dia 17 

passado. A Administração municipal não esclareceu se o óbito ocorreu no Hospital Municipal 

“Vereador Antônio Orlando Navarro”. 

Até as 9h30 desta quinta-feira, existiam 27 pessoas internadas em decorrência do coronavírus no 

hospital municipal de Paulínia, conforme o boletim epidemiológico diário da Prefeitura. Desse total, 

14 ocupavam vagas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 13 estavam em leitos clínicos. 

Nesta quinta-feira (19), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo federal 

espera completar o ciclo vacinal de toda a população adulta do Brasil até o final de outubro. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/19/prefeitura-registra-morte-de-morador-de-70-anos-pela-covid-19-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/19/prefeitura-registra-morte-de-morador-de-70-anos-pela-covid-19-em-paulinia/
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A previsão acontece em decorrência da aceleração do Programa Nacional de Imunização (PNI) e 

da entrega antecipada de doses pelos institutos nacionais e por laboratórios internacionais. Queiroga 

afirmou que o governo “está tranqüilo” em relação aos prazos e expectativas divulgados, e que as 

remessas de imunizantes continuarão em fluxo constante para os estados. 

“Isso é fruto da estratégia de utilizar formas diversificadas para entrega das vacinas. Além de 

acordos de transferência de tecnologia, as encomendas a farmacêuticas internacionais. Isso faz com 

que tenhamos mais de 68 milhões de doses para serem distribuídas neste mês de agosto”, relatou. 

Segundo esclareceu Queiroga, não há qualquer mudança nas medidas sanitárias em vigor. O 

ministro afirmou que, à medida que a vacinação avança e as taxas de contágio e mortalidade caem, é 

possível flexibilizar os protocolos em vigor. 

O ministro frisou, ainda, a importância de se completar o esquema vacinal com a segunda dose. “A 

imunização só está completa após a segunda dose”, relembrou. 

A logística de distribuição de doses entre estados e municípios após as entregas feitas do governo 

federal – além da distribuição proporcional de doses em relação aos grupos prioritários de cada 

região – são os principais motivos pelos quais há atrasos nas entregas de vacina, explicou Queiroga. 

“Hoje, a distribuição é feita pelo critério de faixa etária. Estamos procurando corrigir essas 

pequenas distorções entre os estados para que a campanha continue de maneira homogênea”, 

esclareceu o ministro. 

O ministro reforçou a importância das orientações do PNI para os municípios, que têm alterado a 

lógica de distribuição de doses estabelecida pela esfera federal. “Isso acarreta em dificuldades para 

oferecer as doses da forma que foi programada”, informou. 



   RESUMO DA  SEMANA | Agosto 2021 |  14 
 

  

VEÍCULO: INDSAT 
DATA: 19/08/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
PÁGINA: www.indsat.com.br/single-post/administra%C3%A7%C3%A3o-municipal-de-paul%C3%ADnia-registra-alto-

grau-de-satisfa%C3%A7%C3%A3o?fbclid=IwAR0LrCsJDSrQnHt4sF90T4oe80rQ1HwAACuFSTbbngehjoRCzIc5N6vMRaw 
 

Administração Municipal de Paulínia registra Alto Grau de 
Satisfação 
 

Governo mantém evolução nos índices de aprovação desde o início do ano 
 

 

JUNHO DE 2021 - CIDADE DE MÉDIO PORTE 

 

Administração Municipal de Paulínia alcança o Alto Grau de Satisfação, obtendo um dos melhores resultados 

dos últimos anos no município. / Foto: Divulgação PMP. 
 

Pesquisa realizada com 400 moradores de Paulínia (Cidade de Médio Porte) na primeira 
semana de junho revelou que 48,1% da população aprova (somatório de ótimo e bom) a 
Administração Municipal. A taxa, formada por 3,9% de ótimo e 44,2% de bom, é a maior 
aprovação registrada desde novembro de 2020, quando o serviço alcançou 47,1% de 
avaliações positivas.  
 
Em março deste ano, a aprovação foi de 41,8%. Trata-se de uma grande evolução em 
comparação aos levantamentos realizados em anos anteriores na cidade. Há pouco mais de 
dois anos, Paulínia estava entre as piores cidades da Região Metropolitana de Campinas: 
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/05/22/pesquisa-mostra-que-
77percent-dos-moradores-de-paulinia-reprovam-os-servicos-publicos.ghtml  
 
Os números atuais, que consideram margem de erro de 4,8% e intervalo de confiança de 95%, 
também marcaram 17,9% de rejeição na Administração (9,1% de ruim e 8,8% de péssimo). A 
porcentagem é menor desde março de 2021, quando as avaliações negativas somavam 18,2%.  

http://www.indsat.com.br/single-post/administra%C3%A7%C3%A3o-municipal-de-paul%C3%ADnia-registra-alto-grau-de-satisfa%C3%A7%C3%A3o?fbclid=IwAR0LrCsJDSrQnHt4sF90T4oe80rQ1HwAACuFSTbbngehjoRCzIc5N6vMRaw
http://www.indsat.com.br/single-post/administra%C3%A7%C3%A3o-municipal-de-paul%C3%ADnia-registra-alto-grau-de-satisfa%C3%A7%C3%A3o?fbclid=IwAR0LrCsJDSrQnHt4sF90T4oe80rQ1HwAACuFSTbbngehjoRCzIc5N6vMRaw
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/05/22/pesquisa-mostra-que-77percent-dos-moradores-de-paulinia-reprovam-os-servicos-publicos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/05/22/pesquisa-mostra-que-77percent-dos-moradores-de-paulinia-reprovam-os-servicos-publicos.ghtml
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Na somatória dos pontos, que classifica em qual Índice de Satisfação o serviço se enquadra, a 
Administração Municipal recebeu 650 pontos e alcançou o Alto Grau de Satisfação. Mesmo com 
a boa colocação, a nota é menor que a média das demais CMP’s, de 695 pontos. 
 
Entre as três administrações consideradas (Municipal, Estadual e Federal), a avaliação da 
prefeitura da Paulínia se classifica em primeiro lugar, seguida da Avaliação do Presidente, com 
499 pontos e Baixo Grau de Satisfação, e da Avaliação do Governador, com 475 pontos e Baixo 
Grau de Satisfação.  

 

INDSAT 
A INDSAT mede a satisfação de 16 serviços públicos, além da atuação dos governos municipal, 
estadual e federal. A partir dos critérios de “ótimo, bom, regular, ruim e péssimo”, obtém-se 
uma classificação que qualifica o município o conforme o grau de satisfação do serviço 
estudado, conforme a seguinte escala: 
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As cidades avaliadas pela INDSAT estão divididas em agrupamentos populacionais. São 3 
agrupamentos: Cidades de Pequeno Porte (CPP) com até 100 mil habitantes, Cidades de Médio 
Porte (CMP) entre 100 mil e 400 mil habitantes e Cidades de Grande Porte (CGP) com mais de 
400 mil habitantes. 
 
Para classificação do número de habitantes de um município, a INDSAT utiliza como fonte de 
dados as projeções populacionais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da 
Fundação Seade. Para 2021, a previsão é de que Paulínia alcance 106.781 habitantes, portanto, 
município integrante das Cidades de Médio Porte (CMP). 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 14/08/2021 
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2684 
 

Furto e tráfico prenderam mais no 1º semestre, aponta 
GCM 
 

Da Redação 

14/08/2021 17:08:51 

 

 

Maior apreensão de drogas foi em fevereiro 

No mesmo período, Paulínia registrou 18 flagrantes de violência doméstica, a 

maioria - 62,50% - praticada por maridos das vítimas 
 

Na quinta-feira (12), a Guarda Civil Municipal (GCM) postou balanço resumido das ocorrências que 

atendeu no primeiro semestre deste ano. Procurada pelo Correio, a GCM, por meio do Setor de 

Desenvolvimento e Estatística (SDE), deu mais detalhes sobre os números divulgados nas redes 

sociais da Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP).  

De acordo com relatório do GC Diogo Antonio Ferreira, responsável pelo SDE, das 74 pessoas 

presas no período 40,54% praticaram furtos, 33,78% tráfico de drogas, e o restante outros tipos de 

crimes.  

 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2684
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M.A.T., de 57 anos, e L.I.S, de 20, estão entre os presos por furto. Na manhã do dia 19 de maio, eles 

foram flagrados com peças de caminhão que, segundo a GCM, teriam furtado de uma chácara nas 

proximidades da Ponte do Rio Atibaia. Já na noite de 15 de junho, homens do Grupamento de 

Operações com Cães (GOC) prenderam T.G.C, de 21 anos, por tráfico de drogas, no Jardim Leonor I. 

Segundo a polícia, foi a terceira prisão do rapaz pelo mesmo crime este ano. 

 

 

No período apurado, as drogas apreendidas pela GCM pesaram 13,4 Kg, sendo 62,6% maconha, 

25,3% cocaína, 0,3% crack, e 11,8% outros tipos de entorpecentes como, por exemplo, lança-

perfume e haxixe.  A maior apreensão foi registrada no Bom Retiro, dia 5 de fevereiro, quando, 

após receber denúncia anônima, a GCM localizou 4,974 Kg de maconha, 926 pinos de cocaína e 9 

seringas com haxixe (foto abaixo) na casa de um morador do bairro.  Segundo a polícia, preso em 

flagrante, A.F.L. confessou que as drogas abasteceriam biqueiras no próprio Bom Retiro, e também 

no bairro Salerno, em Sumaré. 

 

 
 

As constantes operações do GOC, com a participação fundamental dos cães policiais Stallone, 



   RESUMO DA  SEMANA | Agosto 2021 |  19 
 

  

Cicatriz, Billy e Zara, têm produzido resultados positivos no combate ao tráfico na cidade. Além do 

patrulhamento de rotina, a GCM, Polícia Militar e Polícia Civil lançaram este ano a Operação 

“Paulínia Segura”, com o objetivo de potencializar a sensação de segurança e reduzir os 

indicadores criminais na cidade. No primeiro semestre foram quatro operações, que resultaram em 

diversas prisões, apreensões de drogas, entre outras ações contra o crime.  

 

Violência doméstica 

De janeiro a junho, foram registrados 18 flagrantes. De acordo com a GCM, 62,50% dos agressores 

são ou eram maridos das vítimas e 75% das ocorrências envolveram violência física. Na madrugada 

do dia 2 de maio, Roberta dos Santos Alves, de 28 anos, morreu no Hospital Municipal de 

Paulínia (HMP), em decorrência de vários socos que tomou no abdômen.  

 

Johney Henrique Torres Teixeira, de 22 anos, pizzaiolo desempregado e marido da jovem, foi preso 

em flagrante acusado de ter praticado o crime, qualificado pela Polícia Civil como feminicídio. Na 

época, Alícia Mattos declarou à imprensa que a irmã era constantemente agredida pelo então 

companheiro, mas nunca contava nada à família, que ficava sabendo por terceiros.   

 

Flagrantes 

Furto, tráfico de drogas, violência doméstica, roubo e outros tipos de crimes geraram 58 autuações 

em flagrante. No relatório do SED, furto e tráfico aparecem empatados em primeiro lugar, 

com 32,73% dos casos, seguidos pelo crime de violência doméstica, com 14,54% dos registros.  

 

Carros e armas 

 

 

A GCM recuperou 14 veículos e apreendeu dois revólveres, calibres 22 e 32.  Um dos carros 

recuperados foi roubado na manhã do dia 23 de abril, em frente à Caixa Econômica Federal, na 

Avenida José Paulino.  
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Após surpreenderem o dono do Fiat Fiorino (foto acima), Jeferson Oliveira Gonçalves, 30 anos, 

morador de Hortolândia, e Douglas da Silva Martinelle, 37 anos, morador da cidade, no Parque 

dos Servidores, fugiram com o veículo no sentido João Aranha. Acionada, a GCM conseguiu 

prender a dupla na Rodovia Professor Zeferino Vaz, nas proximidades da alça de acesso ao Portal 

Colonial, onde o carro da vítima foi encontrado. 

  

Bairros 

 
 

De acordo com o SED da GCM, os índices de ocorrências por bairros, no primeiro semestre, ficaram 

assim: Bom Retiro 7,55%; João Aranha 6,16%; Betel 5,46%; Santa Cecília 5,46%; Vista Alegre 

5,11%; São José I 4,58%; Cascata 4,05%; Nova Paulínia 3,70%; Calegaris 3,17%; Cooperlotes 2,64%; 

e Outros 52,12%. Até o dia 17 de maio a Guarda Civil Municipal (GCM) foi comandada pelo GC 

Alexandre Mendes, sucedido pelo atual comandante GC Rodrigo Domingues Vieira (fotos acima). 

 

Mizael Marcelly 

Fotos: Arquivo 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 18/08/2021 
ASSUNTO: SEGURANÇA/ VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER  
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5106413742718946&set=a.456671664359867 

“Botão do pânico” da GCM tem mais de 100 mulheres cadastradas 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5106413742718946&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 18/08/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/programa-bolsa-trabalho-vai-pagar-r-535-a-populacao-
desempregada-confira-os-criterios/ 
 

 

Programa “Bolsa Trabalho” vai pagar R$ 535 a população desempregada; 
confira os critérios 
 

Por Redação 

18 de agosto de 2021 

 

A Prefeitura de Paulínia aderiu ao programa “Bolsa Trabalho” do Governo de São Paulo, 

para a população desempregada, com prioridade para mulheres arrimo de família, maiores 

encargos familiares, tempo de desemprego e maior idade.  O Bolsa Trabalho tem como 

objetivo gerar renda, ocupação, qualificação e empregabilidade para a população mais 

vulnerável, com apoio da prefeitura. 

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o programa vai oferecer 

bolsas no valor de R$ 535 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em 

órgãos públicos municipais e estaduais. As inscrições devem ser feitas entre os dias 23 e 

29 de agosto, por meio do site: www.bolsadopovo.sp.gov.br/bolsatrabalho. No dia 4 de 

setembro será publicado no Diário Oficial do Estado a convocação dos candidatos 

aprovados, cabendo ao governo estadual a avaliação. 

Os critérios para se inscrever no programa são: ser maior de 18 anos; estar desempregado 

e que não seja beneficiário de Seguro Desemprego ou qualquer outro programa assistencial 

equivalente; morar no Estado de São Paulo há mais de 2 anos; e renda per capta menor do 

que meio salário-mínimo e apenas um beneficiário por núcleo familiar. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/programa-bolsa-trabalho-vai-pagar-r-535-a-populacao-desempregada-confira-os-criterios/
http://noticiasdepaulinia.com.br/programa-bolsa-trabalho-vai-pagar-r-535-a-populacao-desempregada-confira-os-criterios/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://www.bolsadopovo.sp.gov.br/bolsatrabalho?fbclid=IwAR0dqIBbDAR_41eUaZpqq4WhbGq-wqPqC-CvQF4mW9SZeLwfuBmQqe3TKPA
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/08/programa-bolsa-trabalho.jpg
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A carga horária será de 4 horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser 

pago por cinco meses consecutivos. Além disso, os participantes realizarão um curso de 

qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade, por meio do Emprega 

Paulínia (EP). 

Os inscritos poderão escolher seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp 

(Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas: 

• Auxiliar de Controle de Produção e Estoque 

• Gestão Administrativa 

• Gestão de Pessoas 

• Organização de Eventos 

• Rotinas e Serviços Administrativos 

• Secretariado e Recepção 

 

Sobre o Bolsa Trabalho 

Com a promulgação da Lei nº 17.372, de 26 de maio de 2021, o Programa Emergencial de 

Auxílio-Desemprego passou a integrar o programa Bolsa do Povo denominado Bolsa-

Trabalho, que concentra a gestão dos benefícios, ações e projetos, com ou sem 

transferência de renda, instituídos para atendimento de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social no estado de SP. 

Para mais informações, o governo estadual disponibilizou a Central de Atendimento Bolsa 

do Povo: 0800 7979 800 ou pelo WhatsApp (011) 9 8714-2645. 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 20/08/2021 
ASSUNTO: EMPREGO  
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Paulínia apresenta saldo positivo de 2300 empregos no 1º semestre 
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VEÍCULO: G1 
DATA: 19/08/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/2021/08/19/emprega-
paulinia-abre-84-vagas-de-trabalho-para-setor-industrial-veja-como-se-candidatar.ghtml 
 

Emprega Paulínia abre 84 vagas de trabalho para setor 
industrial; veja como se candidatar 
 

Munícipes já inscritos no programa podem se candidatar via telefone. Não 
cadastrados devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. 
Por G1 Campinas e Região 

19/08/2021 10h16  Atualizado há 23 horas 

 

 
Paulínia abre vagas no setor industrial — Foto: Reprodução/EPTV 

O Emprega Paulínia (SP) está com 84 vagas de emprego abertas para o setor industrial 
nesta quinta-feira (19). Interessados que já forem cadastrados no programa podem entrar 
em contato pelos telefones (19) 3874 5669 ou 3874 5690 e se candidatar à vaga 
desejada. 
 
Os números também podem ser acionados em caso de dúvidas. Os moradores que não 
forem inscritos podem comparecer na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
localizada no Paço Municipal, na Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.551, Parque 
Brasil 500, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/2021/08/19/emprega-paulinia-abre-84-vagas-de-trabalho-para-setor-industrial-veja-como-se-candidatar.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/2021/08/19/emprega-paulinia-abre-84-vagas-de-trabalho-para-setor-industrial-veja-como-se-candidatar.ghtml
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Para efetuar o cadastro é preciso apresentar CPF, RG, Título de Eleitor, comprovante de 
residência (que deve estar no nome do candidato ou, caso o imóvel seja alugado, levar o 
contrato) e Carteira de Trabalho. 
 
Confira as oportunidades 

• Ajustador (a) mecânico (a) – 2 vagas 

• Lubrificador (a) industrial – 2 vagas 

• Mecânico (a) de manutenção industrial – 70 vagas 

• Supervisor (a) de manutenção mecânica – 6 vagas 

• Torneiro (a) mecânico (a) – 4 vagas. 
•  

Emprega Paulínia 
• Como se candidatar: moradores inscritos devem entrar em contato via telefone. Já os 

munícipes não cadastrados devem comparecer à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, localizada no Paço Municipal, com os documentos indicados. 

• Endereço físico: Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1.551, Parque Brasil 500. 
• Horário de funcionamento: de segunda à sexta, das 8h às 17h. 
• Documentos exigidos: CPF, RG, Título de Eleitor, comprovante de residência e Carteira 

de Trabalho. 
• Telefones: (19) 3874 5669 ou 3874 5690 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 17/08/2021 
ASSUNTO: SERVIDORES  
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5103298776363776&set=a.456671664359867 

Prefeitura cria programa “Clube de Vantagens do Servidor” 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5103298776363776&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 20/08/2021 
ASSUNTO: ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO  
PÁGINA: 3 

Paulínia ganha unidade de Residência Inclusiva para pessoas com 
deficiência 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 20/08/2021 
ASSUNTO: SOCIAL  
PÁGINA: 18 

Assistência Social presta atendimento a beneficiários do Programa Vale Gás 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 19/08/2021 
ASSUNTO: CULTURA  
PÁGINA: 9 

Crianças e jovens podem se inscrever em atividades culturais gratuitas 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 18/08/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ RMC  
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA 

Construção de Hospital Metropolitano é tema de reunião de prefeitos da RMC 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 15/08/2021 
ASSUNTO: REGIÃO  
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE)Câ 

População da região chegará a 881.039 habitantes em 2050, aponta estudo 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 20/08/2021 
ASSUNTO: REGIÃO  
PÁGINA: CAPA  

Piracicaba deixa Campinas e torna-se região metropolitana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 19/08/2021 
PÁGINA: A2 

Alesp aprova Região Metropolitana de Piracicaba 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 13 a 19/08/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Sabesp precisa resolver problema de mau cheiro na cidade, afirma 

Messias Brito 
19 de agosto de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) solicita providências quanto ao mau cheiro na Av. Osvaldo Piva, nas 

imediações do Complexo Esportivo Ettore Di Blásio. Para o vereador, o mau cheiro indica que algo 

vai mal, que existe um contaminante no ar. Messias ressalta que são inúmeras as reclamações […] 

 

 

Zé Coco defende pagamento de débitos com a Prefeitura por meio de 

cartão 
19 de agosto de 2021  

Com o objetivo de ampliar a arrecadação nos cofres públicos e facilitar a vida dos cidadãos, o 

vereador Zé Coco (PSB) pede à Prefeitura para aceitar que qualquer pessoa pague débitos municipais 

(sejam tributários ou não tributários) por meio de cartão, como qualquer compra. […] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sabesp-precisa-resolver-problema-de-mau-cheiro-na-cidade-afirma-messias-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sabesp-precisa-resolver-problema-de-mau-cheiro-na-cidade-afirma-messias-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-pagamento-debitos-cartao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-pagamento-debitos-cartao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sabesp-precisa-resolver-problema-de-mau-cheiro-na-cidade-afirma-messias-brito/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-pagamento-debitos-cartao/
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Proposta aprovada na Câmara obriga placas informativas em pontos de 

ônibus       18 de agosto de 2021  

A Câmara de Paulínia aprovou nesta terça-feira (17/8) projeto de lei determinando que os pontos de 

ônibus da cidade tenham placas com informações de horários e itinerários do transporte coletivo. De 

acordo com o autor do texto, vereador Cícero Brito (MDB), o objetivo é auxiliar usuários a encontrar 

a melhor linha e saber o tempo de espera […] 

 

Pedro propõe reabertura do programa de parcelamento de dívidas 
17 de agosto de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) solicita a reabertura do Programa Parcelamento Amigo 

(PPA). Segundo o vereador, o Programa foi adotado em dezembro de 2019, e permitiu que à 

população quitasse seus débitos tributários ou não tributários com descontos consideráveis. […] 

 

Valadão pede farmácia 24 horas no Hospital de Paulínia 
17 de agosto de 2021  

O vereador Fabio Valadão (PL) defende que o Hospital Municipal de Paulínia tenha uma farmácia 

com atendimento de 24 horas para a retirada de medicamentos conforme solicitações médicas em 

atendimentos de rotina. O Hospital Municipal já possui farmácia hospitalar […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-14-placas-informativas-pontos-de-onibus/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-14-placas-informativas-pontos-de-onibus/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-propoe-que-seja-reaberto-o-programa-de-parcelamento-de-dividas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-farmacia-24-horas-no-hospital-de-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-14-placas-informativas-pontos-de-onibus/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-propoe-que-seja-reaberto-o-programa-de-parcelamento-de-dividas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-farmacia-24-horas-no-hospital-de-paulinia/
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Helder propõe Programa para ofertar trabalho aos idosos durante o 

verão         16 de agosto de 2021  

O vereador Helder Pereira (PL) sugere contratação temporária de pessoas da terceira idade, acima 

dos 50 anos para ajudarem no serviço de limpeza da cidade. Segundo a Indicação 860/2021, o 

Programa Plano Verão Estação das águas, consiste em ofertar trabalho de roçagem […] 

 

Loira sugere programa de educação ambiental nas escolas municipais 
16 de agosto de 2021  

Um projeto de lei do vereador Loira (DC) busca incluir no currículo escolar da rede municipal uma 

série de atividades sobre o meio ambiente, como palestras, oficinas e ações. A ideia do programa 

Sustentabilidade Ambiental é estimular reflexões sobre problemas ecológicos da cidade e estimular 

que cada escola discuta situações vivenciadas no seu próprio entorno. […] 

 

Dia D de Vacinação contra a Covid-19 é indicação do vereador Gibi 
13 de agosto de 2021  

O vereador Gibi Professor (PTB) indicou e a Secretaria de Saúde de Paulínia vai realizar no próximo 

sábado, 14 de agosto, a partir das 8h, um Dia D de Vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 18 a 

24 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos. A ação vai acontecer nas Unidades […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-propoe-programa-para-ofertar-trabalho-aos-idosos-durante-o-verao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-propoe-programa-para-ofertar-trabalho-aos-idosos-durante-o-verao/
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