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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 11/06/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 10ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 6 

Vereadores aprovam Banco de Ideias da Câmara e programa para 
empregar idosos 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 25/06/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 11ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 10 

Câmara aprova programa de empregabilidade oara idosos e educação digital para estudantes 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 11/06/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CONTAS MUNICIPAIS  
PÁGINA: 6 

Legislativo reprova contas de dois ex-prefeitos de Paulínia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Câmara de Vereadores rejeita as contas de dois ex-prefeitos em 15 dias 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 09/06/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/09/camara-de-vereadores-rejeita-as-contas-de-dois-ex-prefeitos-em-15-

dias/ 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/09/camara-de-vereadores-rejeita-as-contas-de-dois-ex-prefeitos-em-15-dias/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/09/camara-de-vereadores-rejeita-as-contas-de-dois-ex-prefeitos-em-15-dias/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 28/06/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ DECISÃO JUDICIAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/28/camara-e-notificada-da-suspensao-do-
vereador-de-paulinia-joao-mota/ 
 

Câmara é notificada da suspensão do vereador de 
Paulínia João Mota 
 

Loira, ex-vereador e ex-prefeito interino da cidade, deve assumir a cadeira do colega 
de partido no Legislativo; não há data confirmada para posse 

28 jun 2021 – 14h40 

 
Sede da Câmara de Vereadores de Paulínia ‘Prédio Ulysses Guimarães’: dança das cadeiras (Foto: Divulgação) 

A Câmara de Paulínia informou na manhã desta segunda-feira (28) que recebeu ofício do 

Ministério Público com decisão judicial determinando o afastamento do vereador João Mota (DC). 

“Informamos que a Câmara cumprirá a decisão judicial e seguirá colaborando com todos os 

desdobramentos da investigação”. 

Mota foi suspenso da função pública pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ-SP) a pedido da 

promotora Verônica Silva de Oliveira. Ela ofereceu denúncia contra o vereador e a mulher dele de 

crime por corrupção passiva, após investigação que coletou mensagens de WhatsApp, extratos 

bancários, filmagens e depoimentos. 

Conforme o Legislativo, no lugar de Mota irá assumir Loira, primeiro suplente do DC, que foi três 

vezes vereador (2005-2008, 2009-2012 e 2017-2020), presidente da Câmara (2019-2020) e prefeito 

interino de Paulínia (2019). Na eleição de 2020, teve 568 votos e não conseguiu se reeleger. A data 

da posse ainda não foi definida. 

A delação contra Mota foi feita por uma ex-funcionária que o acusa de ter ficado com parte de seu 

salário, prática ilegal conhecida no País como “rachadinha”. Nesta segunda-feira, nenhum assessor 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/28/camara-e-notificada-da-suspensao-do-vereador-de-paulinia-joao-mota/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/28/camara-e-notificada-da-suspensao-do-vereador-de-paulinia-joao-mota/
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dele apareceu na Câmara. Mota também não foi localizado para comentar sua suspensão, que pode 

durar até o julgamento da ação. 

 
Loira é o primeiro suplente de vereador do DC e deverá assumir o lugar de João Mota na Câmara (Foto: Divulgação) 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Justiça determina afastamento de vereador de Paulínia por suspeita de 

'rachadinha' 
VEÍCULO: G1   |     DATA: 28/06/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/06/28/justica-determina-afastamento-de-vereador-de-

paulinia-por-suspeita-de-rachadinha.ghtml 
 

Vereador de Paulínia é afastado por suspeita de rachadinha 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS   |     DATA: 28/06/2021     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2021/06/vereador-de-paulinia-e-afastado-por-suspeita-de-rachadinha/ 
 

Justiça afasta vereador de Paulínia por esquema de “rachadinha” 
VEÍCULO: BAND   |     DATA: 25/06/2021     |    PÁGINA:  

https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/justica-afasta-o-vereador-de-paulinia-joao-mota-por-esquema-de-

rachadinha/?fbclid=IwAR2Bs4fvp_UFeqTQIHtBNmWzggePRsjbuM4clfbYqCagsnZG2TBCAxwlpZM 
 

Justiça determina o afastamento do vereador João Mota 
VEÍCULO: ZATUM   |     DATA: 25/06/2021     |    PÁGINA:  

https://www.zatum.com.br/noticia/4021/lrachadinhar-justica-determina-o-afastamento-do-vereador-joao-mota 

 

Justiça afasta vereador de Paulínia por esquema de rachadinha 
VEÍCULO: A CIDADE ON   |     DATA: 28/06/2021     |    PÁGINA:  

https://www.acidadeon.com/campinas/politica/NOT,0,0,1626275,Justica-afasta-vereador-de-Paulinia-por-esquema-

de-rachadinha.aspx 

 

Câmara de Paulínia afasta vereador acusado de prática de ‘rachadinha’ 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL   |     DATA: 29/06/2021     |    PÁGINA:  

https://tribunaliberal.com.br/?p=46903 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/06/28/justica-determina-afastamento-de-vereador-de-paulinia-por-suspeita-de-rachadinha.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/06/28/justica-determina-afastamento-de-vereador-de-paulinia-por-suspeita-de-rachadinha.ghtml
https://portalcbncampinas.com.br/2021/06/vereador-de-paulinia-e-afastado-por-suspeita-de-rachadinha/
https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/justica-afasta-o-vereador-de-paulinia-joao-mota-por-esquema-de-rachadinha/?fbclid=IwAR2Bs4fvp_UFeqTQIHtBNmWzggePRsjbuM4clfbYqCagsnZG2TBCAxwlpZM
https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/justica-afasta-o-vereador-de-paulinia-joao-mota-por-esquema-de-rachadinha/?fbclid=IwAR2Bs4fvp_UFeqTQIHtBNmWzggePRsjbuM4clfbYqCagsnZG2TBCAxwlpZM
https://www.zatum.com.br/noticia/4021/lrachadinhar-justica-determina-o-afastamento-do-vereador-joao-mota
https://www.acidadeon.com/campinas/politica/NOT,0,0,1626275,Justica-afasta-vereador-de-Paulinia-por-esquema-de-rachadinha.aspx
https://www.acidadeon.com/campinas/politica/NOT,0,0,1626275,Justica-afasta-vereador-de-Paulinia-por-esquema-de-rachadinha.aspx
https://tribunaliberal.com.br/?p=46903
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 

DATA: 23/06/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS/ 11ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/23/avanco-da-covid-19-faz-camara-
suspender-atendimento-presencial-ao-publico/ 
 

Avanço da Covid-19 faz Câmara suspender atendimento 
presencial ao público 
 

Prédio do Legislativo paulinense fechará as portas à população a partir da próxima 
segunda-feira; os trabalhos internos continuarão normalmente 

23 jun 2021 – 14h30 

 
Sessão ocorreu sem público – apenas com a presença de um assessor por vereador (Foto: Divulgação) 

A Câmara de Vereadores de Paulínia vai suspender o atendimento presencial ao público a partir da 

próxima segunda-feira (29) por causa do avanço da pandemia da Covid-19 no município. “A cidade 

hoje infelizmente já está há alguns dias com 100% das UTIs ocupadas, uma ocupação hospitalar 

muito alta”, justificou o presidente do Legislativo, o vereador Fábio Valadão (PL), durante a sessão 

ordinária da tarde desta terça-feira (22). 

A decisão de voltar a interromper o atendimento presencial ao público no prédio da Câmara de 

Paulínia foi tomada momentos antes da sessão, em uma reunião com o comitê interno do Legislativo, 

que foi criado especialmente para a prevenção e o enfrentamento da pandemia na Casa. A sugestão 

do comitê foi “acolhida e acatada por 100% dos vereadores”, anunciou Valadão. “A Câmara 

novamente estará fechada ao atendimento da população”. 

O presidente da Câmara avisou que os serviços internos e externos seguirão normalmente. “A 

gente vai continuar fazendo nosso trabalho, seja por telefone, através de visitas pessoais as casas da 

nossa população, em visita aos bairros, mantendo as atividades internas. Junto com nossos 

assessores, as atividades serão integralmente mantidas”, ressaltou. “A gente deseja que logo a gente 

supere esse capitulo negro da história da cidade e também da história do mundo.” 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/23/avanco-da-covid-19-faz-camara-suspender-atendimento-presencial-ao-publico/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/23/avanco-da-covid-19-faz-camara-suspender-atendimento-presencial-ao-publico/
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Durante a 11ª Sessão Ordinária, os vereadores aprovaram, em segunda discussão, o Projeto de Lei 

86/2021 de autoria do vereador Alex Eduardo (Solidariedade), que prevê Educação Digital na cidade. 

A proposta tem o objetivo de promover ações como debates e campanhas, a fim de deixar alunos da 

rede municipal mais bem informados sobre tecnologia, e acima de tudo, atentos quanto às regras, o 

uso ético, legal e seguro da tecnologia. 

A Câmara também aprovou em segunda discussão o Projeto de Lei 92/2021 (Messias Brito-PL) 

que trata da reinserção de idosos no mercado de trabalho. O programa Melhor Idade 60+ prevê que o 

município faça cadastro de interessados, divulgue vagas, promova cursos de reciclagem e crie 

condições para estimular empresas a contratar empregados a partir dos 60 anos. Lembrando que para 

virar lei, as propostas ainda precisam ser sancionadas pelo prefeito. 

Ainda em segunda discussão (mérito) foram aprovados os projetos que prevê à Semana Municipal 

de Incentivo à Doação de Cabelos para as pessoas em tratamento de Câncer (Messias Brito-PL); Mês 

do Laço Branco – homens pelo fim da violência contra a mulher (Alex Eduardo-Solidariedade); 

Banco de Ideias no âmbito da Câmara Municipal de Paulínia (Pedro Bernarde Cidadania e Flávio 

Xavier –Podemos). 

Já em primeira discussão (legalidade) os vereadores decidiram pela aprovação do Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos do Quadro Geral dos Servidores, de autoria da Prefeitura; implementação 

do Dia 25 de julho como o Dia Municipal da Cultura e da Paz (Zé Coco-PSB); da Semana da 

Conscientização da importância da Prática de Atividade Física (Gibi Professor-PTB); e o Projeto de 

Resolução 11/2021 que trata sobre a Criação do Programa de Metas e Prioridades no âmbito da 

Câmara Municipal de Paulínia (Fábio Valadão-PL). Essas propostas precisam passar por nova 

votação antes de serem enviadas para apreciação do prefeito. 

Os vereadores também concordaram com a concessão do título de cidadão paulinense ao senhor 

Roberto Gandolfo Sarli Junior, autoria do vereador Flávio Xavier (Podemos). 

Tribuna 

Durante a sessão a Tribuna Livre foi usada por Rogério Douglas Pedro de Souza, presidente em 

exercício da Associação Municipal dos Servidores Independentes de Paulínia (AMSIP). Ele ressaltou 

a importância de projetos sociais voltados aos servidores da cidade, além de se posicionar diante do 

Legislativo sobre eventuais solicitações. 

Os vereadores Alex Eduardo e João Mota (DC) estiveram ausentes na 11ª Sessão Ordinária – 

ambos apresentaram problemas de saúde. A sessão ocorreu sem público, para conter a propagação do 

coronavírus, e contou com 68 Indicações (sugestões de melhorias); 53 Requerimentos (cobranças de 

medidas ou informações) e 28 Moções (congratulações e aplausos). 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 08/06/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS/ HOMENAGEM 
PÁGINA: www.facebook.com/photo?fbid=4888434717850184&set=a.456671664359867 

Vereadores homenageiam vítimas da Covid-19, entre elas o “Tonhão”, 
servidor da Casa morto pela doença 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/photo?fbid=4888434717850184&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 18/06/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: www.facebook.com/photo?fbid=4917591328267856&set=a.456671664359867 

 

Comitê da Câmara divulga primeiro boletim de casos  

 

 

 

 

 

 

 

 

dos ser vidores 

http://www.facebook.com/photo?fbid=4917591328267856&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 11/06/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 6 

Servidores da Câmara participam de mutirão de vacinação contra Covid-19 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 29/06/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/dois-homens-de-48-e-51-anos-morrem-de-covid-19-em-
paulinia-hmp-tem-73-pessoas-internadas/ 
 

Dois homens, de 48 e 51 anos, morrem de Covid-19 em 
Paulínia; HMP tem 73 pessoas internadas 
 

Por Redação 

29 de junho de 2021 

 

A Prefeitura de Paulínia informa nesta terça-feira, 29, mais dois óbitos por 

Covid-19 na cidade. Hoje, há 73 pacientes internados no Hospital Municipal de 

Paulínia, sendo 23 em unidades de Terapia Intensiva e 50 em enfermaria. A 

taxa de ocupação dos leitos de UTI no município é de 76,66%. 

Os dados com * não foram atualizados até o momento devido a problemas 

técnicos na exportação das informações da base de dados “E-Sus Notifica”, do 

Ministério da Saúde. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/dois-homens-de-48-e-51-anos-morrem-de-covid-19-em-paulinia-hmp-tem-73-pessoas-internadas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/dois-homens-de-48-e-51-anos-morrem-de-covid-19-em-paulinia-hmp-tem-73-pessoas-internadas/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Leitos-de-UTI1.jpeg
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A 238ª vítima é um homem, de 51 anos, com antecedentes de doença 

hematológica e diabetes. Iniciou os sintomas respiratórios no dia 03 de junho, 

sendo internado em hospital da rede privada de Campinas no último dia 6. Foi 

realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame de PCR, com 

resultado positivo. Ele evoluiu para óbito no dia 16 de junho. 

 

Já a 239ª vítima, também homem, de 48 anos, com antecedentes de obesidade 

e doença hepática. Iniciou os sintomas respiratórios no dia 25 de maio, sendo 

internado em hospital da rede privada de Campinas no dia 31 do mesmo mês. 

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

resultado positivo. Ele evoluiu para óbito no dia 16 de junho. 

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

Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus e reforça a necessidade 

do uso de máscara, higienização das mãos sempre que possível, distanciamento 

social e evitar aglomerações. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/06/29.06.2021_Boletim-Epidemiol%C3%B3gico_Paul%C3%ADnia1.jpg


   RESUMO DO  MÊS  |  Junho 2021 |  14 
 

 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 30/06/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: A4 

Estado anuncia auxílio a quem perdeu familiar por Covid 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 25/06/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO  
PÁGINA: 7 
 

 

Paulínia conquista alto grau de satisfação com campanha de vacinação contra a Covid-19
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 27/06/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ REGIÃO   |  PÁGINA: 6 

Prefeituras investem em tecnologia para enfrentar pandemia  

da Câmara 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 30/06/2021 
ASSUNTO: DEFESA CIVIL  
PÁGINA: 7 

Adesão a programa contra catástrofes rende certificação da ONU a Paulínia 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 03/06/2021 
ASSUNTO: POUPATEMPO 
PÁGINA: https://tododia.com.br/cidades/paulinia-tera-unidade-do-poupatempo-anuncia-deputado-
dalben 
 

Paulínia assina convênio para ter unidade do Poupatempo 
 

Por Redação TodoDia 

03/06/2021 14:25 • Atualizado 03/06/2021 14:362 minutos de leitura 

    

  

Paulínia e Valinhos são as cidades da RMC que serão contempladas 

 

A população de Paulínia ganhará, em breve, uma unidade do Poupatempo. Por indicação do 

deputado estadual Dirceu Dalben (PL), o convênio entre a Prefeitura Municipal e o Governo 

do Estado deve ser assinado na próxima segunda-feira, dia 7 de junho. 

 

A nova unidade faz parte do plano de expansão do Poupatempo anunciado em agosto de 

2020 pelo governo paulista e prevê a incorporação dos serviços do Detran ao atendimento 

do Poupatempo. Com a integração, as Ciretrans são transformadas em Poupatempo, 

permitindo que o cidadão seja atendido no mesmo local. Além de Paulínia, outra cidade da 

RMC (Região Metropolitana de Campinas) que deverá ser contemplada é Valinhos. 

 

Entre os serviços oferecidos, além do Detran-SP, estão o Instituto de Identificação (IIRGD) e 

taxas cobradas pelas prefeituras, facilitando ainda mais a vida dos moradores, que precisam 

se deslocar menos para cumprir com suas obrigações. 

https://tododia.com.br/cidades/paulinia-tera-unidade-do-poupatempo-anuncia-deputado-dalben
https://tododia.com.br/cidades/paulinia-tera-unidade-do-poupatempo-anuncia-deputado-dalben
https://tododia.com.br/autores/redacao
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 

DATA:  Ministério Público apura precarização na rede pública de saúde em Paulínia 

30/06/2021 
ASSUNTO:  
SAÚDE 
PÁGINA: 7 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 25/06/2021 
ASSUNTO: SAÚDE  
PÁGINA: 6 

Paulínia abre inscrição para pré-conferências da Saúde 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 19/06/2021 
ASSUNTO: CONSELHO MUNICIPAL/ CRIANÇA E ADOLESCENTE  
PÁGINA: 4 

Toma posse novo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 24/06/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/matriculas-para-educacao-de-jovens-e-adultos-em-
escolas-municipais-de-paulinia/ 
 

Matrículas para Educação de Jovens e Adultos em 
escolas municipais de Paulínia 
 

Por Redação 

24 de junho de 2021 

 

Foto: Ademir Inácio | EMEF Prof. Vitor Szczpanski Souza e Silva, na região Central 

de Paulínia 

Nos dias 28, 29 e 30 de junho, a Secretaria de Educação de Paulínia abrirá 

inscrição para a EJA (Educação de Jovens e Adultos) para o Ensino Fundamental 

I (1° ao 5° ano), Fundamental II (6° ao 9° ano) e Ensino Médio (1° ao 3° 

ano). 

Para efetuar a matrícula, é obrigatória a apresentação de um documento com 

foto e comprovante de endereço. Os interessados deverão procurar um dos 

locais disponibilizados de acordo com a série de interesse, das 15h às 20h. 

Locais para Inscrição  

EJA – (1° ao 5° ano) 

EMEFM Maestro Marcelino Pietrobon (bairro Ouro Negro) 

EMEF Prof. Vitor Szczepanski Souza e Silva (Centro) 

http://noticiasdepaulinia.com.br/matriculas-para-educacao-de-jovens-e-adultos-em-escolas-municipais-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/matriculas-para-educacao-de-jovens-e-adultos-em-escolas-municipais-de-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2018/07/Escola-Supletivo2_site.jpg
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EJA – Fundamental II – (6° ao 9° ano) 

EMEFM Mastro Marcelino Pietrobon (bairro Jardim Ouro Negro) 

EMEF Prof. Vitor Szczpanski Souza e Silva (Centro) 

EJA – Médio – (1° ao 3° ano) 

EMEFM Maestro Marcelino Pietrobon (bairro Jardim Ouro Negro) 

EMEFM Vereador Ângelo Corassa Filho (bairro Monte Alegre II) 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 30/06/2021 
ASSUNTO: SOCIAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/30/fundo-social-comeca-nesta-4a-feira-a-
distribuir-agasalhos-e-cobertores/ 
 

Fundo Social começa nesta 4ª feira a distribuir agasalhos 
e cobertores 
 

Nesta semana, as entregas ocorrem na quarta, quinta e sexta-feira, das 9h às 16h, no 
antigo Caco, em Paulínia; depois serão na segunda, quarta e sexta-feira 

30 jun 2021 – 5h30 

 
Roupas e cobertores estão no prédio do antigo Caco, Rua Maria das Dores Leal de Queiroz, 831 (Foto: Divulgação)  

O Fundo Social de Solidariedade de Paulínia abre nesta quarta-feira (30) o espaço para doação de 

roupas e cobertores à população que funcionará no prédio do antigo Caco, na região central da 

cidade. Os donativos que serão entregues às famílias em vulnerabilidade social do município são 

arrecadados desde o dia 7 de maio passado, quando foi lançada a Campanha do Agasalho 2021 “O 

Amor Aquece e o Carinho Acolhe”. 

Nesta semana, as entregas serão realizadas na quarta, quinta e sexta-feira, das 9h às 16h. A partir 

da próxima semana, o local estará aberto somente de segunda, quarta e sexta-feira, no mesmo 

horário. Cada pessoa poderá escolher até quatro peças e será liberado um cobertor por família. Serão 

seguidos os protocolos de higiene determinados pela Vigilância Sanitária. 

A Prefeitura informou que a demanda para receber os donativos é espontânea, porém a Campanha 

do Agasalho é destinada para famílias em vulnerabilidade social do município. “Para ter direito às 

doações é necessário preencher um cadastro no local, apresentando comprovante de endereço e um 

documento com foto”, destacou. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/30/fundo-social-comeca-nesta-4a-feira-a-distribuir-agasalhos-e-cobertores/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/30/fundo-social-comeca-nesta-4a-feira-a-distribuir-agasalhos-e-cobertores/
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Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Paulínia, Fernanda Cazellato, a 

expectativa para este ano é superar o número de famílias atendidas em 2020. No ano passado, 1,2 mil 

famílias foram beneficiadas pela campanha, com a doação de 60 mil peças de roupas e 1,5 mil 

cobertores. 

De acordo com a presidente do Fundo Social, a Campanha do Agasalho só é possível graças ao 

incansável apoio de empresários, comerciantes e de toda a sociedade civil. “Sou eternamente grata a 

todas as pessoas que nos ajudam neste momento tão difícil, agravado pelos efeitos da pandemia”, 

disse Fernanda. 

Quem ainda quiser contribuir com a Campanha do Agasalho pode levar as doações em um dos 

pontos de coletas espalhados pela cidade ou diretamente no local de distribuição da campanha, no 

prédio do antigo Caco, que fica na Rua Maria das Dores Leal de Queiroz, 831, região central da 

cidade, de segunda, quarta e sexta-feira, das 9h às 16h. 

ara escolinhas gratuitas de tênis
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 10/06/2021 
ASSUNTO: SOCIAL    
PÁGINA: 9 

Petrobras dará auxílio a famílias de Paulínia durante três meses 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 25/06/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE  
PÁGINA: 6 

Petrobras seleciona projetos socioambientais em Paulínia e Cosmópolis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  MAIS SOBRE A REPLAN 
 

Petrobras abre licitação para modernizar sua maior refinaria 
VEÍCULO: CNN BRASIL   |     DATA: 28/06/2021     |    PÁGINA:  

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/06/28/petrobras-abre-licitacao-para-implementar-modernizacao-em-

sua-maior-refinaria 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/06/28/petrobras-abre-licitacao-para-implementar-modernizacao-em-sua-maior-refinaria
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/06/28/petrobras-abre-licitacao-para-implementar-modernizacao-em-sua-maior-refinaria
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 04/06/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Paulínia lança projeto de Horta Comunitária no Residencial Vida Nova 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 23/06/2021 
ASSUNTO: ENERGIA 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-e-cosmopolis-ganham-nova-subestacao-de-
energia/ 
 

Paulínia e Cosmópolis ganham nova subestação de 
energia 
 

Por Redação 

23 de junho de 2021 

 

 

A CPFL Paulista energizou mais uma nova subestação em Paulínia. Ela fica no bairro 

Cascata e vai favorecer moradores das cidades de Paulínia e Cosmópolis. A empresa 

também está trabalhando na construção de 43 quilômetros de rede de distribuição da rede 

elétrica. 

A cerimônia oficial de inauguração aconteceu de forma virtual nesta quarta-feira, dia 23, 

com a participação do prefeito de Paulínia Du Cazellato (PL), do presidente da CPFL Paulista 

Roberto Sartori, além de outros representantes dos órgãos públicos e da CPFL. 

Com investimento de R$ 24 milhões, a Subestação Cascata vai melhorar o sistema de 

distribuição dos dois municípios e de parte do polo petroquímico paulinense, beneficiando 

mais de 73 mil habitantes. 

“Para os próximos anos, há uma estimativa de crescimento médio das cargas de 3% ao 

ano, além de uma expectativa de crescimento acima de 5% no número de clientes na 

região. Com a construção da subestação e da linha de distribuição, será possível atender ao 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-e-cosmopolis-ganham-nova-subestacao-de-energia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-e-cosmopolis-ganham-nova-subestacao-de-energia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Subesta%C3%A7%C3%A3o-Cascata-de-Paul%C3%ADnia.jpg
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crescimento das cargas para residências e indústrias, garantindo qualidade e eficiência no 

serviço oferecido à população”, afirma Roberto Sartori, presidente da CPFL Paulista. 

A nova subestação conta com equipamentos e um sistema de última geração, totalmente 

digital, que permite a operação remota por meio do Centro de Operação da CPFL. As obras 

permitiram que as cargas nos circuitos que alimentam a região sejam redistribuídas, 

melhorando a flexibilidade operativa do sistema elétrico. 

“Uma subestação com capacidade de 20MVA, por exemplo, é capaz de abastecer sozinha, 

metade da população de Paulínia ou até mesmo, uma cidade inteira do porte de 

Cosmópolis”, complementa Sartori. 

Essas e outras ações fazem parte do pilar Soluções Inteligentes do plano de 

sustentabilidade da CPFL Energia, que prevê investimentos de R$ 350 milhões na rede de 

distribuição e automação até 2024, com o objetivo de oferecer aos clientes soluções de 

baixo carbono para a transição de energia e garantir maior confiabilidade na distribuição de 

energia. Dessa forma, vai maximizar os resultados positivos na comunidade e na cadeia de 

valor, além de reduzir os impactos gerados pela natureza do seu negócio. 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 12/06/2021 
ASSUNTO: INCÊNDIO 
PÁGINA: https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/06/1096622-incendio-destroi-
supermercado-em-paulinia.html 
 

 

Incêndio destrói supermercado em Paulínia 

Causa do sinistro ainda é desconhecida e não houve vítimas; Pague Menos ainda não 

estimou o prejuízo 

Por Mariana Camba/ Correio Popular 
WhatsAppFacebookTwitterGmailMais...  

 
Diogo Zacarias/Correio Popular 

Fumaça sobe do prédio da unidade do Pague Menos de Paulínia, destruído por incêndio iniciado na noite de sexta 

 

Uma unidade da rede de supermercados Pague Menos, localizada na Avenida José Paulino, em 

Paulínia, teve 95% de sua estrutura destruída devido a um incêndio que se alastrou pelo 

estabelecimento no final da noite de sexta-feira. O fogo começou por volta das 21h30 e foi 

controlado durante a madrugada. Não houve vítimas. O mercado estava fechado quando as 

chamas surgiram. 

Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, os danos, ainda não estimados, foram apenas 

materiais, e não há informações sobre o que teria provocado o sinistro. O rescaldo, para evitar 

que os focos ressurgissem, teve início na manhã deste sábado, 12. 

Segundo o sargento Soares do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros, parte do muro do 

mercado caiu em um terreno vazio, localizado ao lado do estabelecimento. O Corpo de 

Bombeiros de Paulínia contou com o apoio da equipe de Campinas. “Todo o estabelecimento 

foi afetado. A área que não foi atingida pelas chamas, teve o espaço prejudicado pela 

fumaça”, informou Soares. 

https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/06/1096622-incendio-destroi-supermercado-em-paulinia.html
https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/06/1096622-incendio-destroi-supermercado-em-paulinia.html
https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/06/1096622-incendio-destroi-supermercado-em-paulinia.html
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O secretario municipal de Proteção e Defesa Civil, Toni Guimarães, informou que o combate 

ao incêndio ultrapassou 12 horas. Os trabalhos começaram depois que o órgão recebeu um 

chamado. “Quando chegamos ao mercado, tinham pessoas ao redor do local. Primeiro, 

isolamos a área para que todos ficassem em segurança”, declarou Guimarães. 

A equipe fez a primeira análise do comprometimento da estrutura, que ficou prejudicada, mas 

novas avaliações devem ser feitas, de acordo com o secretário. 

No início do incêndio, segundo Guimarães, foi possível ouvir pelo menos três explosões dentro 

do mercado. Os moradores vizinhos sentiram o tremor. “Ainda não sabemos o que provocou 

as explosões, mas tinha muitos maquinários na parte de trás do estabelecimento. Pelo que 

analisamos até o momento, acreditamos que o fogo começou nessa área e depois se alastrou 

até a frente da estrutura”, disse. 

Para auxiliar no combate às chamas, a Defesa Civil usou mais de 70 mil litros de água. “O 

incêndio foi controlado, mas entre os destroços ainda há fogo. Por isso precisamos monitorar 

a área por mais algumas horas, para evitar que novos focos reapareçam”, concluiu. 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Incêndio destrói parte de supermercado em Paulínia; veja imagens 
VEÍCULO: G1/ EPTV   |     DATA: 12/06/2021     |    PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/06/12/incendio-destroi-parte-de-supermercado-em-

paulinia.ghtml 
 

Supermercado pega fogo em Paulínia 
VEÍCULO: CBN CAMPINAS   |     DATA: 12/06/2021     |    PÁGINA:  

https://portalcbncampinas.com.br/2021/06/supermercado-pega-fogo-em-paulinia/ 
 

Incêndio de grandes proporções atinge Pague Menos da José Paulino 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 12/06/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/12/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-pague-menos-da-jose-

paulino/ 
 

Defesa Civil de Paulínia vistoria supermercado destruído e interdita três 

imóveis próximos 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL   |     DATA: 15/06/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/explosao-e-incendio-atingem-dois-vagoes-com-gasolina-em-paulinia 
 

Pague Menos realocará funcionários em outras unidades 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 12/06/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/pague-menos-de-paulinia-realocara-funcionarios-da-loja-incendiada-em-outras-

unidades-da-rede/ 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/06/12/incendio-destroi-parte-de-supermercado-em-paulinia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/06/12/incendio-destroi-parte-de-supermercado-em-paulinia.ghtml
https://portalcbncampinas.com.br/2021/06/supermercado-pega-fogo-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/12/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-pague-menos-da-jose-paulino/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/06/12/incendio-de-grandes-proporcoes-atinge-pague-menos-da-jose-paulino/
http://noticiasdepaulinia.com.br/explosao-e-incendio-atingem-dois-vagoes-com-gasolina-em-paulinia
http://noticiasdepaulinia.com.br/pague-menos-de-paulinia-realocara-funcionarios-da-loja-incendiada-em-outras-unidades-da-rede/
http://noticiasdepaulinia.com.br/pague-menos-de-paulinia-realocara-funcionarios-da-loja-incendiada-em-outras-unidades-da-rede/

