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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 28/05/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 9ª SESSÃO ORDINÁRIA/ OUVIDORIA 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
Legislativo terá Ouvidoria Parlamentar 

Vereadores aprovam proposta que cria Ouvidoria na Câmara 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 28/05/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 9ª SESSÃO ORDINÁRIA/ OUVIDORIA 
PÁGINA: 16 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 28/05/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 9ª SESSÃO ORDINÁRIA/ ACESSIBILIDADE 
PÁGINA: 6 

Câmara aprova Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Com Deficiência e 
Doenças Raras 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 21/05/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 9ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=4831919000168423&set=a.456671664359867 
 
 

Câmara aborda homenagem à família Camargo dos Santos em praça 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4831919000168423&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 22/05/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PEDÁGIO 
PÁGINA: 9 

Presidente da Câmara pede retirada de pedágio da rodovia Zeferino Vaz 
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VEÍCULO: THATHI RECORD TV 
DATA: 25/05/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PEDÁGIO 
PÁGINA: https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/322629412597093 
 
 
 

Pedágio divide cidade de Paulínia 
 

https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/322629412597093
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 22/05/2021 
ASSUNTO: PEDÁGIO 
PÁGINA: A2, COM CHAMADA NA CAPA 

Opinião: Os moradores de Paulínia têm razão ao reclamar de pedágio 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 28/05/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: 17 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 28/05/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: 6 

Audiências públicas sobre constas da Saúde e metas fiscais acontecem nos 
próximos dias 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 28/05/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ CÂMARA MUNICIPAL/ AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/28/secretaria-de-saude-presta-contas-sobre-
recursos-nesta-sexta-feira/ 
 

Secretaria de Saúde presta contas sobre recursos nesta 
sexta-feira 
 

Audiência pública será realizada a partir das 10h na Câmara de Paulínia; período a 
ser abordado se refere ao primeiro quadrimestre deste ano 

28 mai 2021 – 5h30 

 
Audiências serão fechadas ao público devido a Covid-19, mas serão transmitidas pela internet (Foto: Divulgação) 

A Câmara de Paulínia recebe nesta sexta-feira (28) audiência pública sobre prestação de contas da 

Saúde. A partir das 10h, a Secretaria Municipal de Saúde apresentará como e onde foram aplicados 

os recursos públicos da área durante o primeiro quadrimestre de 2021 (entre janeiro e abril). 

Já na próxima segunda-feira (31), às 14h, será a vez da Secretaria Municipal de Finanças detalhar 

o cumprimento das metas fiscais da Prefeitura no mesmo período, entre os meses de janeiro e abril 

de 2021, também por meio de audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Paulínia. 

As audiências serão fechadas ao público, por causa das regras atuais da pandemia da Covid-19, 

doença provocada pelo novo coronavírus. Porém, será possível acompanhar as transmissões virtuais 

no site institucional, no Facebook da Câmara e ainda no canal do Legislativo no YouTube. 

O Poder Executivo (Prefeitura) é obrigado a prestar contas em audiência no Legislativo (Câmara 

de Vereadores) a cada quadrimestre, de acordo com a Lei Complementar 101/2000 

(Responsabilidade Fiscal) e a Lei Complementar 141/2012 (transparência nos serviços públicos de 

Saúde). 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/28/secretaria-de-saude-presta-contas-sobre-recursos-nesta-sexta-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/28/secretaria-de-saude-presta-contas-sobre-recursos-nesta-sexta-feira/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 28/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
Dia D da Vacinação contra a Covid-19 acontece neste sábado 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 28/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 6 

Paulínia está pronta para receber vacina da Pfizer, diz secretário 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 28/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6 
 
 
 

Prefeitura confirma 9 óbitos na semana e número chega a 210 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 28/05/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 19 

aulínia prorroga fa 

 

se de transição até 14 de junho
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 28/05/2021 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 3 

Conselho Munici
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 27/05/2021 
ASSUNTO: SAÚDE/ MINISTÉRIO PÚBLICO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2662 
 

Ministério Público arquiva denúncia sobre hospital de 
campanha 
 

Da Redação 

27/05/2021 19:05:53 

 

2ª Promotora de Justiça de Paulínia 

O MP também determinou que a Polícia Civil investigue possível juntada de 

documento falso na representação contra prefeito e três secretários municipais  
 

O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) de São Paulo aprovou, por unanimidade, o 

pedido da 2ª Promotoria de Justiça de Paulínia para arquivar a representação de Rogério Nunes 

Borges, conhecido como Rogério Nubor, contra o prefeito Du Cazellato (PL), os secretários Fábio 

Alves (Saúde) e Renato Breda Junior (Turismo e Eventos), além do advogado Marcelo Mello, titular 

da pasta municipal de Obras e Serviços Públicos até 20 de novembro passado. 

 

Segundo o Ministério Público (MP) de Paulínia, Borges acusava os agentes públicos de terem 

promovido, no ano passado,  contratação direcionada de hospital de campanha para atender 

vítimas da Covid-19 e, apresentou um relatório policial que confirmaria a acusação. A 

promotora Verônica Silva de Oliveira, então, abriu procedimento apuratório preliminar, e começou 

solicitando esclarecimentos à Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP), que se manifestou através 

de ofício enviado pelo gabinete do prefeito (GP).  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2662
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De acordo com a promotora, a PMP confirmou ter deflagrado processo administrativo para a 

referida contratação, mas que o expediente acabou sendo arquivado, ou seja, o hospital de 

campanha não foi contratado, “em virtude do pequeno percentual de casos positivos de Covid-19 

na cidade e da abertura de novos leitos no Hospital Municipal de Paulínia” na época, abril do ano 

passado.  

 

Ainda segundo a representante do MP, a Prefeitura argumentou pela “falsidade do relatório 

policial” apresentado por Borges, faltando a última página com a assinatura da autoridade que 

teria elaborado o documento. “Solicitados esclarecimentos ao representante (Borges) acerca da 

alegação (da PMP) de falsidade documental, sobreveio resposta sustentando que o documento 

apresentado é verdadeiro e que teria recebido um pen drive de um cidadão 

desconhecido”, afirmou a promotora. 

 

Após analisar todas as informações e documentos apresentados pelas partes, a promotora 

Verônica decidiu pelo arquivamento da denúncia. “Haja vista a ausência de justa causa para 

prosseguimento das investigações”, afirmou, e explicou: “Pois bem. Após a vinda integral de cópia 

do IP (Inquérito Policial, que apurou o caso) foi possível constatar: a) que um procedimento 

administrativo foi instaurado para montagem de Hospital de Campanha; b) que neste 

procedimento foi realizada consulta de preços; c) que a empresa PROVOCA apresentou o melhor 

orçamento; d) que foi aprovada, pelo Secretário de Negócios Jurídicos, a contratação direta, já 

que relacionada à pandemia; e) que o procedimento foi arquivado; f) que não houve lesão ao 

erário.  

 

O inquérito policial citado pela promotora foi iniciado pela Polícia Civil de Paulínia e depois enviado 

à Polícia Civil de Campinas, que concluiu as investigações em outubro do ano passado. Em seu 

relatório, o delegado do caso, Antonio Carlos Palmieri Rocha, não indiciou nenhum dos 

investigados, por não haver elementos indicando ou provando crimes/prejuízos contra o erário 

público da cidade: LEIA MATÉRIA! 

 

Borges ingressou com recurso no CSMP contra o arquivamento da denúncia, mas o colegiado de 

promotores acatou a decisão da promotoria local, e o caso foi encerrado. Contudo, a autenticidade 

do relatório policial apresentado por Borges será investigada pela 1ª Delegacia Seccional de Polícia 

de Campinas, por determinação da promotora. “Caso (a Polícia Civil) constate a falsidade 

documental (já que o relatório não consta dos autos do IP), que adote as medidas legais para 

apuração de eventual(is) crime(s)”, ressaltou ela. 

 

O que dizem os citados? 

Rogério Nunes Borges 

Procurado para se posicionar sobre o arquivamento da denúncia e a suposta falsidade documental, 

Borges apenas encaminhou ao Correio cópia da resposta que deu ao Ministério Público (MP) de 

Paulínia sustentando que o relatório policial apresentado por ele é verdadeiro, e cópia do Recurso 

contra o arquivamento da denúncia que ingressou no Conselho Superior do Ministério Público 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2608
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(CSMP), mas que foi rejeitado pelo colegiado de promotores,  assuntos esses já citados mais 

acima. “Até o presente momento é o que tenho a me pronunciar”, afirmou.  

 

Du Cazellato 

“A Administração Municipal informa que preza pela clareza dos seus atos, agindo com 

transparência e sempre pautada nas legislações existentes. A atual gestão reforça que colaborou 

com as autoridades e recebeu com tranquilidade a decisão que arquivou a denúncia feita ao 

Ministério Público pelo munícipe Rogério Nunes Borges”. 

 

Renato Breda Junior 

“Com relação ao arquivamento da denúncia pelo MP, apenas que a verdade deve prevalecer e as 

pessoas tem que entender que não podem sair oferecendo denúncia por coisas que elas imaginam 

estar acontecendo, e que devem arcar com as consequências quando fazem uso de materiais falsos 

nessas denúncias”. 

 

Marcelo Mello 

“A gente fica contente que a verdade seja restabelecida né.  Que as pessoas que habitualmente tem 

esse desejo de denuncismo, de achar que tá sempre todo mundo só interessado em fazer o mal, em 

ter benefício, que elas também respondam pelos atos que praticam. No caso concreto aí, é da 

juntada de um relatório falso da Polícia Civil numa denúncia dessa gravidade, dessa natureza”.  

 

Fábio Alves 

O titular da pasta municipal de Saúde informou que se posicionará amanhã (28).  

 

Foto: Arquivo 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 22/05/2021 
ASSUNTO: TRIBUTOS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
 

Paulínia tem crescimento
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 22/05/2021 
ASSUNTO: ENERGIA ELÉTRICA 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Municípios recebem R$ 30 mi em investimentos na rede elétrica 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 23/05/2021 
ASSUNTO: REGIÃO 
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 
 

Com duas agências dos Correios, Paulínia está entre cidades privilegiadas 
da região 
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 22/05/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTES/ PARALISAÇÃO 
PÁGINA: B4 

Crise no transporte público provoca greves em várias cidades
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 25/05/2021 
ASSUNTO: GUARDA MUNICIPAL 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=4845012225525767&set=a.456671664359867 

Vieira volta a comandar a Guarda Civil Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4845012225525767&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 26/05/2021 
ASSUNTO: TRÂNSITO/ SINALIZAÇÃO 
PÁGINA: 3 

Secretaria de Transportes começa implantação do “Sinaliza Paulínia” 
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VEÍCULO: G1/ EPTV 
DATA: 27/05/2021 
ASSUNTO: TRÂNSITO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/27/carreta-tomba-e-carga-de-
dioxido-de-carbono-vaza-em-avenida-de-paulinia.ghtml 
 

Carreta tomba e carga de dióxido de carbono vaza em 
avenida de Paulínia 
 

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (27), na Avenida Doutor Roberto 
Moreira. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. 
 

Por G1 Campinas e Região 

27/05/2021 17h44 

 

--:--/--:-- 

Veja imagens de carreta que tombou na entrada de Paulínia 

Uma carreta que transportava dióxido de carbono tombou na tarde desta quinta-feira (27), 
em Paulínia (SP). O acidente aconteceu na Avenida Doutor Roberto Moreira, próximo ao 
acesso à Rodovia Zeferino Vaz (SP-332). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carga 
vazou na avenida, mas ninguém se feriu. 
 
Segundo a Rota das Bandeiras, concessionária que administra a rodovia, o acesso à 
Paulínia na região pela Zeferino Vaz precisou ser bloqueado e motoristas foram 
direcionados para os acessos pelos Km 121 e 119. 
Após a limpeza da pista, o bloqueio do acesso foi liberado por volta das 17h e o trânsito flui 
normalmente. 

 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/27/carreta-tomba-e-carga-de-dioxido-de-carbono-vaza-em-avenida-de-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/05/27/carreta-tomba-e-carga-de-dioxido-de-carbono-vaza-em-avenida-de-paulinia.ghtml
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Carreta que transportava dióxido de carbono tomou na Rodovia Zeferino Vaz (SP-
332), em Paulínia (SP) — Foto: Sérgio dos Reis/Arquivo Pessoal 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Carreta carregada com gás liquefeito tomba em rotatória na Avenida 

Doutor Roberto Moreira, em Paulínia 

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 27/05/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/carreta-carregada-com-gas-liquefeito-tomba-em-rotatoria-na-avenida-doutor-

roberto-moreira-em-paulinia/ 

 

Caminhão tomba em rotatória e bloqueia acesso da Zeferino Vaz 

VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 27/05/2021     |    PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1617586,Caminhao-tomba-em-rotatoria-e-

bloqueia-acesso-da-Zeferino-Vaz-em-Paulinia.aspx 

 

Caminhão carregado com gás liquefeito tomba em rotatória de Paulínia 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 27/05/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/27/caminhao-carregado-com-oxigenio-liquido-tomba-em-rotatoria-de-

paulinia/ 
 

Força tarefa age rapidamente após tombamento de carreta que 
carregava dióxido de carbono líquido 
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA   |     DATA: 29/05/2021     |    PÁGINA:  

https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/for%C3%A7a-tarefa-age-rapidamente-ap%C3%B3s-tombamento-de-

carreta-que-carregava-di%C3%B3xido-de-carbono-l%C3%ADquido 

http://noticiasdepaulinia.com.br/carreta-carregada-com-gas-liquefeito-tomba-em-rotatoria-na-avenida-doutor-roberto-moreira-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/carreta-carregada-com-gas-liquefeito-tomba-em-rotatoria-na-avenida-doutor-roberto-moreira-em-paulinia/
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1617586,Caminhao-tomba-em-rotatoria-e-bloqueia-acesso-da-Zeferino-Vaz-em-Paulinia.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1617586,Caminhao-tomba-em-rotatoria-e-bloqueia-acesso-da-Zeferino-Vaz-em-Paulinia.aspx
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/27/caminhao-carregado-com-oxigenio-liquido-tomba-em-rotatoria-de-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/27/caminhao-carregado-com-oxigenio-liquido-tomba-em-rotatoria-de-paulinia/
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/for%C3%A7a-tarefa-age-rapidamente-ap%C3%B3s-tombamento-de-carreta-que-carregava-di%C3%B3xido-de-carbono-l%C3%ADquido
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/for%C3%A7a-tarefa-age-rapidamente-ap%C3%B3s-tombamento-de-carreta-que-carregava-di%C3%B3xido-de-carbono-l%C3%ADquido
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 28/05/2021 
ASSUNTO: LIXO 
PÁGINA: 5 

Prefeitura desativa terreno usado irregularmente para descarte de entulho 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 22/05/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/senai-paulinia-oferece-40-vagas-do-curso-tecnico-de-
quimica/ 
 

SENAI Paulínia oferece 40 vagas do curso Técnico de 
Química 
 

Por Redação 

22 de maio de 2021 

 

Foto: Notícias de Paulínia | A Unidade SENAI de Paulínia fica na Avenida Engenheiro Roberto Mange, n° 710, no 

bairro Alto de Pinheiros, região do João Aranha 

A unidade do SENAI Paulínia oferecerá 40 vagas do curso Técnico de Química 

diurno, gratuito, destinado a pessoas com no mínimo 14 anos completos e 1º ano 

do Ensino Médio concluído. O processo seletivo será por análise curricular das 

notas do histórico escolar dos candidatos. 

As inscrições estarão abertas das 14h do dia 24/05 às 21h do dia 21/06, 

exclusivamente pelo portal do SENAI, no 

endereço http://bit.ly/cursostecnicos21, onde também estão maiores 

informações, pré-requisitos, edital completo e instruções para o lançamento das 

notas do histórico escolar no sistema. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/senai-paulinia-oferece-40-vagas-do-curso-tecnico-de-quimica/
http://noticiasdepaulinia.com.br/senai-paulinia-oferece-40-vagas-do-curso-tecnico-de-quimica/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
https://www.sp.senai.br/institucional/176/0/tecnicos
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/01/SENAI-Paul%C3%ADnia-Fachada-jan-2021.jpg
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O curso Técnico de Química é gratuito, com duração de 18 meses, com aulas 

presenciais, de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30. Início das aulas 

previsto para 29/07/2021 e término em dezembro de 2022. 

Escola SENAI de Paulínia 

Av. Engenheiro Roberto Mange, n° 710 – Alto de Pinheiros | Paulínia – SP 

Telefone: (19) 3888-4040 | senaipaulinia@sp.senai.b 

Serviço: 
Curso: Técnico de Química diurno 

Inscrições: das 14h de 24/05 às 21h de 21/06 

Requisitos: 14 anos completos e 1º ano do Ensino Médio concluído 

Site: http://bit.ly/cursostecnicos21

https://www.sp.senai.br/institucional/176/0/tecnicos
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 28/05/2021 
ASSUNTO: CAPACITAÇÃO/ COMÉRCIO 
PÁGINA: 8 

Sebrae e Prefeitura realizam capacitação gratuita para varejo digital 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 24/05/2021 
ASSUNTO: ECONOMIA/ REPLAN 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/24/replan-esta-entre-refinarias-que-terao-
investimentos-de-mais-de-r-15-bi/ 
 

Replan está entre refinarias que terão investimentos de 
mais de R$ 1,5 bi 
 

Petrobras anunciou programa de melhorias para aumentar eficiência e desempenho 
das unidades que não serão vendidas pela companhia 

24 mai 2021 – 14h50 

 
Refinaria de Paulínia (Replan): investimentos estão inicialmente previstos até o ano de 2025 (Foto: Divulgação) 

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (24) investimentos de mais de R$ 1,5 bilhão em cinco 

refinarias da estatal, incluindo a Replan, em Paulínia. “Estamos lançando o programa RefTOP – 

Refino de Classe Mundial com o objetivo de estar entre as melhores companhias refinadoras de 

petróleo no mundo”, destacou. 

O RefTOP implementará melhorias para aumentar a eficiência e desempenho operacional das 

refinarias que não estão no programa de venda da estatal: Refinaria de Paulínia (Replan), Refinaria 

Presidente Bernardes (RPBC), Refinaria Duque de Caxias (Reduc), Refinaria de Capuava (Recap), e 

Refinaria Henrique Lage (Revap). 

A ideia também, de acordo com a estatal, é posicionar a Petrobras de forma mais competitiva na 

abertura do mercado de refino de petróleo no País. De acordo com a companhia, os investimentos 

inicialmente previstos no RefTOP, até o ano de 2025, são de aproximadamente US$ 300 milhões – o 

equivalente a mais de R$ 1,5 bilhão, conforme a cotação desta segunda-feira da moeda norte-

americana. 

“O programa promoverá o uso intensivo de tecnologias digitais, automação e robotização nas 

refinarias da Petrobras”, explicou. “Um dos exemplos de tecnologias digitais que já vêm sendo 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/24/replan-esta-entre-refinarias-que-terao-investimentos-de-mais-de-r-15-bi/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/05/24/replan-esta-entre-refinarias-que-terao-investimentos-de-mais-de-r-15-bi/
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adotadas pela companhia e que terá uso ampliado com o RefTOP são os Digital Twins (Gêmeos 

Digitais) – representações digitais das instalações operacionais – para monitoramento em tempo real, 

redução de falhas e facilitação na tomada de decisões.” 

Outro direcionador importante do programa, segundo a Petrobras, é o aumento da produção de 

derivados de alto valor agregado, como Diesel e Propeno – matéria-prima da indústria petroquímica 

para a produção de embalagens e peças para automóveis, por exemplo. 

A companhia ainda vai alavancar o processamento de petróleos do Pré-Sal, “que trazem uma série 

de vantagens competitivas e oportunidades de aumento da margem de refino”, anunciou. “Os óleos 

do Pré-Sal possuem elevada qualidade e baixo teor de enxofre favorecendo a produção de Bunker 

(combustível marítimo) e Diesel S10 (Ultra Low Sulfur Diesel, com enxofre menor que 10ppm)”. 

O RefTOP também prevê iniciativas para o incremento do desempenho energético das refinarias, 

como por meio do melhor aproveitamento de insumos – gás natural, energia elétrica e vapor nas 

próprias operações. “O programa tem forte viés de eficiência energética. Além de diminuirmos nosso 

custo de energia, vamos passar a ter um processo de refino mais sustentável, com maior rentabilidade 

e menor emissão de gases de efeito estufa para o meio ambiente”, destacou Elza Kallas, gerente 

executiva de Refino. 

A companhia avaliou referências mundiais dos principais indicadores de refino para definir os 

objetivos do programa. “Ao longo dos últimos anos, nossa área de refino vem apresentando intensas 

melhorias em seus indicadores. Em segurança e confiabilidade, por exemplo, os indicadores da 

Petrobras já se encontram entre os melhores do mundo”, garantiu. 

O novo programa é um dos norteadores da área de Refino e Gás Natural (RGN) da Petrobras, junto 

com o Programa Gás + e o BioRefino 2030. De acordo o Plano Estratégico 2021-2025 da Petrobras, 

esse conjunto de iniciativas irá preparar as atividades de refino e gás natural da companhia para um 

mercado aberto, competitivo e em transição para uma economia de baixo carbono. 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Petrobras prevê investir US$ 300 milhões até 2025 em refinarias que não 

serão vendidas 

VEÍCULO: G1   |     DATA: 24/05/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2021/05/24/petrobras-preve-investir-us-300-milhoes-ate-2025-em-

refinarias-que-nao-serao-vendidas.ghtml 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2021/05/24/petrobras-preve-investir-us-300-milhoes-ate-2025-em-refinarias-que-nao-serao-vendidas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2021/05/24/petrobras-preve-investir-us-300-milhoes-ate-2025-em-refinarias-que-nao-serao-vendidas.ghtml
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 21 a 27/05/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara sedia audiências públicas sobre contas da Saúde e metas  

fiscais da Prefeitura 
27 de maio de 202  

A Câmara de Paulínia vai sediar e transmitir duas audiências públicas nos próximos dias. Na 

próxima sexta-feira (28/5), às 10h, a Secretaria Municipal de Saúde apresentará como foram 

aplicados os recursos da área durante o primeiro quadrimestre de 2021 (janeiro a abril). Já na 

segunda-feira (31/6), às 14h, a Secretaria Municipal de Finanças vai detalhar […] 

 

 

Dr. Grilo cobra iluminação nos pontos de ônibus da cidade 
27 de maio de 2021  

O vereador Dr. Grilo (MDB) solicita iluminação reforçada nos pontos de ônibus, com lâmpadas de 

LED e sensores de fotocélula. O LED garante em alguns casos até 50% de eficiência superior as 

lâmpadas incandescentes e fluorescentes, atualmente em utilização nas vias públicas. Sem falar na 

economia e segurança geradas a partir no novo sistema […] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-audiencias-publicas-saude-metas-fiscais-1quadr-2021/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-audiencias-publicas-saude-metas-fiscais-1quadr-2021/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-cobra-iluminacao-nos-pontos-de-onibus-da-cidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-cobra-iluminacao-nos-pontos-de-onibus-da-cidade/
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Câmara aprova Ouvidoria no Legislativo 
26 de maio de 2021  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (25/5), em primeira discussão, proposta que 

cria a estrutura e o funcionamento da Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal. A Ouvidoria será 

um canal permanente de comunicação vinculado à Presidência, para o recebimento de denúncias, 

solicitações, informações, reclamações, sugestões, críticas e elogios. […] 

 

Projeto de Tiguila obriga empresa a fazer doação quando usar Polo de 

Cinema        26 de maio de 2021  

A Câmara de Paulínia aprovou nesta terça-feira (25/5), em segunda discussão, proposta que obriga 

empresas privadas a doarem dinheiro a entidades da cidade quando usarem o Theatro Municipal ou 

os estúdios do Polo Cinematográfico. O Projeto de Lei 67/2021, do vereador Tiguila Paes […] 

 

Avenida Paris precisa de infraestrutura no Centro Industrial, defende 

Flávio Xavier       25 de maio de 2021  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) cobra informações da Prefeitura sobre a pavimentação e a 

urbanização da avenida Paris, principal via do Centro Industrial de Paulínia (CIP), que dá acesso a 

muitas empresas no bairro Cascata. Ele afirma que já existe projeto para obras [...] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-aprova-ouvidoria-no-legislativo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-empresa-doacao-polo-cinema/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-empresa-doacao-polo-cinema/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-cip-avenida-paris/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-cip-avenida-paris/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-empresa-doacao-polo-cinema/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-cip-avenida-paris/
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Proposta de Gibi cria Frente em Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e Doenças Raras     25 de maio de 2021  

A Câmara de Paulínia vota nesta terça-feira (25), às 16h, o PR (Projeto de Resolução) 09/2021, do 

vereador Gibi Professor (PTB) que cria à Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e Doenças Raras. A votação é em segunda discussão (mérito). […] 

 

Audiência pública discute diretrizes para Orçamento de Paulínia em 2022 
24 de maio de 2021  

A Câmara de Paulínia vai promover audiência pública na próxima quinta-feira (27/5), às 15h, para 

discutir diretrizes na elaboração e execução do Orçamento 2022. O projeto da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), apresentado pela Prefeitura, define metas e prioridades […] 

 

Absorventes higiênicos gratuitos em escolas e unidades de saúde, pede 

Pedro Bernarde        21 de maio de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) sugere que escolas públicas de Paulínia, assim como as 

unidades básicas de saúde, forneçam gratuitamente absorventes higiênicos às mulheres que não têm 

condições financeiras de comprá-los. Segundo o vereador, o objetivo dessa indicação […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/proposta-de-gibi-cria-frente-em-defesa-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-e-doencas-raras/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/proposta-de-gibi-cria-frente-em-defesa-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-e-doencas-raras/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/audiencia-publica-diretrizes-orcamento-2022/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/absorventes-higienicos-gratuitos-em-escolas-e-unidades-de-saude-pede-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/absorventes-higienicos-gratuitos-em-escolas-e-unidades-de-saude-pede-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/proposta-de-gibi-cria-frente-em-defesa-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-e-doencas-raras/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/audiencia-publica-diretrizes-orcamento-2022/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/absorventes-higienicos-gratuitos-em-escolas-e-unidades-de-saude-pede-pedro-bernarde/
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Alex Eduardo solicita adesão do município ao Programa Brasil Sorridente 
21 de maio de 2021  

Com o objetivo de aprimorar o atendimento odontológico, o vereador Alex Eduardo (Solidariedade) 

solicita adesão da cidade ao Programa Brasil Sorridente. Criada em 2003 pelo Ministério da Saúde, a 

iniciativa tem como objetivo garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal.  

[…] 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-programa-brasil-sorridente/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-programa-brasil-sorridente/

