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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 02/09/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 15ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 9  

Vereadores criam frente para revisar leis e revogar normas 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 03/09/2021       
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 15ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 13 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 31/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 15ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5147367008623619&set=a.456671664359867 
 

Vereadores rejeitam pedido para “CP das datas-bases” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Câmara rejeita por unanimidade denúncia sobre aumento dos salários 

dos servidores públicos 
VEÍCULO: ZATUM   |     DATA: 31/08/2021     |    PÁGINA:  

https://www.zatum.com.br/noticia/5070/camara-rejeita-por-unanimidade-denuncia-sobre-aumento-dos-salarios-dos-

servidores-publicos 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5147367008623619&set=a.456671664359867
https://www.zatum.com.br/noticia/5070/camara-rejeita-por-unanimidade-denuncia-sobre-aumento-dos-salarios-dos-servidores-publicos
https://www.zatum.com.br/noticia/5070/camara-rejeita-por-unanimidade-denuncia-sobre-aumento-dos-salarios-dos-servidores-publicos
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 03/09/2021       
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ OUVIDORIA/ TRANSPARÊNCIA 
PÁGINA: 10 

Câmara inaugura canais de acesso ao cidadão
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 31/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ JUSTIÇA  
PÁGINA: 8 

Câmara de Paulínia permanece a mesma após recontagem de votos  
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Quadro de eleitos permanece o mesmo, após recontagem de votos 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |     DATA: 30/08/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5143891818971138&set=a.456671664359867 
 

Recontagem de votos mantém composição atual da Câmara de Paulínia 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 30/08/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/30/recontagem-de-votos-mantem-composicao-atual-da-camara-de-paulinia/ 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5143891818971138&set=a.456671664359867
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/30/recontagem-de-votos-mantem-composicao-atual-da-camara-de-paulinia/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 1º/09/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/01/estado-de-sp-divulga-calendario-de-dose-
de-reforco-contra-a-covid-19/ 
 

Estado de SP divulga calendário de dose de reforço 
contra a Covid-19 
 

Com início dia 6, calendário do PEI terá escalonamento por faixas etárias e a 
previsão é que 7,2 milhões de pessoas recebam uma 3ª  dose 

1ª set 2021 – 22h02 

 

O governador João Doria (PSDB) apresentou nesta quarta-feira, dia 1º de setembro, o calendário 

de aplicação da dose adicional de vacinas contra Covid-19 nos idosos e adultos imunossuprimidos, 

que começam a receber o imunizante na próxima segunda-feira (6). Ao todo, 7,2 milhões de pessoas 

poderão ter a dose de reforço no decorrer da campanha, sendo 1 milhão destes alcançados já nesta 

primeira fase que vai até 10 de outubro. 

“A vacinação de quem tem entre 60 e 69 anos é um diferencial do estado de São Paulo e uma 

decisão do governo de São Paulo fundamentada na decisão do nosso Comitê Científico”, afirmou 

Doria. “Diferentemente daquilo que o governo federal decidiu, acima de 70 anos, São Paulo decidiu 

fazer essa dose adicional para pessoas acima de 60 anos”. 

Esta primeira fase, que começa no dia 6, é focada na imunização de quem tem 60 anos ou mais e 

que tomou a segunda dose há mais de seis meses, ou seja, em fevereiro e março. Além disso, serão 

imunizados imunossuprimidos, a partir de 18 anos. Os dois públicos desta fase somam 1 milhão de 

pessoas. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/01/estado-de-sp-divulga-calendario-de-dose-de-reforco-contra-a-covid-19/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/01/estado-de-sp-divulga-calendario-de-dose-de-reforco-contra-a-covid-19/
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Os grupos serão escalonados por faixas etárias e priorização dos mais velhos. Neste mês de 

setembro, entre os dias 6 e 12, receberão a dose adicional quem tem 90 anos ou mais, totalizando 

148,7 mil pessoas. Dando sequência ao reforço da vacinação, entre 13 e 19 de setembro, serão 

alcançados mais 231,7 mil idosos na faixa etária de 85 a 89 anos. 

Entre os dias 20 e 26, as doses estarão disponíveis para os que têm de 80 a 84 anos. Também estão 

inclusos neste período os adultos imunossuprimidos, como pacientes em tratamento de hemodiálise, 

quimioterapia, Aids, transplantados, entre outras pessoas em alto grau de imunossupressão. 

Neste caso, a dose adicional será aplicada pelo menos 28 dias após a data da conclusão do 

esquema vacinal, seja pela segunda dose (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) ou por dose única 

(Janssen). Juntos, estes grupos totalizam 280 mil pessoas. 

A partir do dia 27, até 3 de outubro, serão contempladas 242,8 mil pessoas na faixa de 70 a 79 

anos. Concluindo esta fase ainda no mês de outubro, serão alcançados os idosos de 60 a 69 anos 

entre os dias 4 e 10, totalizando mais 103,9 mil imunizados. 

“Queremos deixar a população mis vulnerável em segurança. Essa é uma estratégia que foi 

alinhada com o Comitê Científico e discutida no Plano Estadual de Imunização, para que a gente 

possa, frente à variante Delta, ter essa segurança que essa população receberá a dose adicional”, 

destaca a coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula. 

 

No total são 7,2 milhões de pessoas que tomaram suas vacinas em momentos diferentes da 

campanha, e receberão suas doses adicionais quando completarem os intervalos de tempo mínimos 

após a segunda dose ou conclusão do esquema vacinal – de pelo menos seis meses para quem tem 60 

anos ou mais, e ao menos 28 dias para os adultos com imunossupressão.
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 02/09/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/02/prefeitura-confirma-nova-morte-por-
covid-19-no-lar-dos-velhinhos/ 
 

Prefeitura confirma nova morte por Covid-19 no Lar dos 
Velhinhos 
 

Desde o início da pandemia, o Centro Municipal de Geriatria e Gerontologia 
registrou, pelo menos, sete óbitos de idosos em razão do coronavírus 

2 set 2021 – 20h09 

 
Centro de Geriatria e Gerontologia de Paulínia: local enfrentou surto da doença em agosto (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura confirmou nesta quinta-feira (2) mais uma morte de idoso do Centro de Geriatria e 

Gerontologia de Paulínia, também conhecido como Lar dos Velhinhos. No dia 13 de agosto passado, 

a Administração municipal admitiu que o local enfrentava um segundo surto de coronavírus. 

“A Prefeitura de Paulínia informa, por meio da Secretaria de Saúde, a ocorrência de mais um óbito 

de idoso do Centro de Geriatria”, declarou o governo municipal por meio de nota. Este é, pelo 

menos, o sétimo óbito de idosos do Lar dos Velhinhos por complicações da Covid-19 desde o início 

da pandemia. 

O Lar dos Velhinhos de Paulínia pertence ao município e é mantido pela Prefeitura. No entanto, a 

Administração municipal não informou qual era a idade, o sexo e quando o idoso morreu; se ele 

tinha comorbidades; se óbito aconteceu no Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro” 

e se já foi incluído em seu boletim epidemiológico diário. 

A Prefeitura, até a publicação deste texto, também não havia esclarecido qual é a situação atual no 

Lar dos Velhinhos, quantos idosos e funcionários estão infectados com a Covid-19, bem como o total 

deles que permanece isolado ou internado. “O local está há mais de 10 dias sem casos positivos”, 

limitou-se a informar na nota. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/02/prefeitura-confirma-nova-morte-por-covid-19-no-lar-dos-velhinhos/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/02/prefeitura-confirma-nova-morte-por-covid-19-no-lar-dos-velhinhos/
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No dia 13 de agosto passado, o Lar dos Velhinhos anunciou duas mortes e 29 casos positivos e 

suspeitos de coronavírus entre internos e profissionais da Saúde. “A avaliação da Secretaria de Saúde 

de Paulínia é de que as medidas de prevenção adotadas foram determinantes para controlar o surto”, 

relatou a Administração municipal. Em 2020, foram quatro óbitos e 15 contaminados. 

Idosos do Lar dos Velhinhos de Paulínia já foram vacinados com as duas doses de vacina contra a 

Covid-19. Eles também estão entre o grupo que deverá receber a terceira dose a partir do próximo 

dia 6, de acordo com o calendário divulgado pelo governo do estado na quarta-feira, dia 1º de 

setembro. 

Do dia 13 de agosto passado até a publicação deste texto, a Prefeitura não havia informado quantos 

idosos estão morando no Lar dos Velhinhos nem quantos profissionais trabalham no local. 

Os boletins epidemiológicos diários da Prefeitura e do Ministério da Saúde desta quinta-feira não 

registraram mortes de moradores de Paulínia em razão em decorrência da Covid-19. O número de 

internados no hospital municipal caiu de 19 para 18 nas últimas 24 horas - oito ocupavam vagas de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 10, leitos clínicos. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/13/lar-dos-velhinhos-tem-mais-duas-mortes-de-idosos-e-enfrenta-surto-de-covid-19/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/13/lar-dos-velhinhos-tem-mais-duas-mortes-de-idosos-e-enfrenta-surto-de-covid-19/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/01/estado-de-sp-divulga-calendario-de-dose-de-reforco-contra-a-covid-19/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/09/01/estado-de-sp-divulga-calendario-de-dose-de-reforco-contra-a-covid-19/
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 02/09/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 6 

Três cidades da região registram 10 infectados com variante Delta 
 
 

 
 

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 12/09/2021 
ASSUNTO: RODOVIA  
PÁGINA: A7 

da Câmara 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 29/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 9, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Quatro prefeituras da região cancelam desfile cívico militar de 7 de setembro 
Quatro prefeituras da região cancelam desfile cívico militar de 7 de setembro 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 1º/09/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2687 
 

“Suplementar” trouxe de volta a estabilidade e fez 
Paulínia andar 
 

Da Redação 

01/09/2021 19:09:22 

 

Há 2 anos, Prefeito e Vice são os mesmos 

Há exatos dois anos acontecia a primeira eleição municipal fora de época, causada pela 

segunda cassação consecutiva de um prefeito da cidade 
 

Às 18h21 de 1º de setembro de 2019, a Justiça Eleitoral de Paulínia proclamava o resultado da inédita 

disputa suplementar para Prefeito e Vice-Prefeito da cidade. O cargo titular foi disputado por sete homens 

- Capitão Cambuí (PSL), Coronel Furtado (PSC), Custódio Campos (PT), Du 

Cazellato (PSDB), Loira (DC), Marcelo Barros (PSOL) e Tuta Bosco (PPS) - e duas mulheres - Angela 

Duarte (PRTB) e Nani Moura (MDB).  

 

Com 100% das 203 urnas eletrônicas apuradas, o então vereador Du Cazellato foi eleito com  13.119 votos, 

ou 26,99% dos 48.613 votos válidos (relembre abaixo o resultado geral da eleição suplementar). Minutos 

após o resultado, uma pergunta ecoou nos quatro cantos da cidade: será que esse prefeito fica no cargo?  

 

A dúvida dos eleitores fazia total sentido, afinal, de 2013 a 2019 a cidade teve dois prefeitos eleitos 

cassados pela Justiça Eleitoral - Edson Moura Junior e Dixon Carvalho - e quatro prefeitos interinos - 

Marquinho Fiorella, Sandro Caprino, Du Cazellato e Loira, que presidiam o Poder Legislativo nos períodos 

em que os titulares foram afastados ou perderam o cargo em definitivo. 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2687
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Cazellato não só completou o chamado mandato-tampão (outubro de 2019 a dezembro de 2020) como foi 

reconduzido ao cargo de Prefeito Municipal de Paulínia nas eleições regulares do ano passado, com o dobro 

dos votos que recebeu no pleito suplementar. Assim, os eleitores decidiram, de vez, pela tão necessária 

estabilidade político-administrativa que o município não vivia desde 2012. 

 

Com as sucessivas trocas de prefeitos, Paulínia ficou como carro abandonado no pátio: vários anos sem 

andar. Tudo na cidade capengava. Não se via obras. Serviços essenciais à população iam de mal a pior. 

Manchetes negativas mostravam uma cidade marcada por escândalos de todos os tipos e pela péssima 

qualidade de seus serviços públicos, quando tinha -  e tem - condições de oferecer o melhor aos seus 

moradores. 

 

Hoje, dois anos após a eleição suplementar, a realidade paulinense ainda não é 100% outra, mas melhorou 

significativamente. Com um prefeito no segundo mandato consecutivo, Paulínia virou a chave, e voltou a 

andar. Finalmente, tirou do papel uma obra que a população já havia perdido a esperança de ver sendo 

realizada: a Ponte do João Aranha.  

 

Licitou a concessão do transporte coletivo urbano, um dos serviços públicos mais essenciais aos cidadãos. 

Entretanto, o prefeito eleito/reeleito tem um grande desafio pela frente: garantir que o Consórcio 

“Mobilidade Paulínia”, vencedor da licitação, transporte dignamente os milhares de passageiros da 

cidade, já que uma das empresas consorciadas, a Terra Auto Viação, contratada emergencialmente em 

janeiro do ano passado, vem prestando um péssimo serviço à população. 

 

Está recuperando todos os prédios da saúde e educação, que se encontram em condições 

precárias. Anunciou a instalação de uma unidade do Poupatempo e de um Centro Cultural em prédios 

do Complexo RodoShopping, que custaram milhões dos contribuintes e foram abandonados anos 

atrás. Contratou uma nova empresa privada para administrar, sob a supervisão da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, o Paulínia Shopping. Praticamente reconstruiu o Parque das 

Flores. Revitalizou e iluminou a Lagoa do João Aranha, além de inúmeras praças de lazer e 

esportivas. Retomou a construção, e está prestes a entregar a nova Creche do bairro Betel.  

 

Fixou uma base da Guarda Civil Municipal (GCM) no coração do João Aranha, bairro que engloba a região 

mais populosa da cidade. Reconstruiu o Píer do Parque da Represa. Está refazendo toda a sinalização 

viária. Implantou o Programa Municipal de Castração (PMC), que já atendeu gratuitamente cerca de 4 mil 

animais de estimação, entre cães e gatos. Ainda há muito a ser feito. Entretanto, depois de tantos 

anos dormindo com um prefeito e acordando com outro, não se pode negar que Paulínia tem avançado 

para melhor, dia após dia. 

 

E o mais importante avanço causado pela retomada da estabilidade político-administrativa municipal 

ocorreu na área da saúde. Surpreendida junto com o resto do mundo pela pandemia da Covid-19, no início 

de 2020, Paulínia, administrada por um prefeito fixo, pôde planejar e executar, de forma segura, eficaz e 

contínua, o necessário conjunto de ações para enfrentar a doença e salvar muitas vidas.  
 

 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Setembro 2021 |  16 
 

  

Relembre o resultado da eleição que marcou o início da retomada da estabilidade político-administrativa 

de Paulínia: 

Du Cazellato (PSDB): 13.119;  Nani Moura (MDB): 11.211; Tuta (PPS): 9.485; Loira (DC): 5.535; Capitão 

Cambuí (PSL): 4.361; Coronel Furtado (PSC): 1.913; Ângela Duarte (PRTB): 1.212; Custódio Campos 

(PT): 1.054; Marcelo Barros (PSOL): 723. 

 

Votos brancos: 2.130 (3,91%); Nulos: 3.700 (6,80%); Abstenções: 18.685 (25,55%); Válidos: 48.613 (89,29%); 

Eleitorado: 73.128; Comparecimento: 54.443 (74,45%); Seções: 203 

 

Mizael Marcelly 

Foto: Thiago Amaro 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 03/09/2021       
ASSUNTO: CONSELHO MUNICIPAL  
PÁGINA: 7 

Eleição do Conselho de Assistência Social ocorre na próxima quinta-feira 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Setembro 2021 |  18 
 

  

VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 03/09/2021 
ASSUNTO: COMÉRCIO/ SERVIDORES  
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 

Prefeitura cria Clube de Vantagens do Servidor para fomentar economia e 
apoiar funcionários 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 03/09/2021      |      ASSUNTO: EMPREGO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Paulínia é a 2ª da RMC em criação de vagas de emprego
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VEÍCULO: G1 
DATA: 30/08/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/08/30/rmc-cria-88-mil-vagas-de-
trabalho-formal-em-julho-servicos-e-industria-puxam-fila.ghtml 
 
 

RMC cria 8,8 mil vagas de trabalho formal em julho 
 

 

 

Por G1 Campinas e região 

30/08/2021 18h00  Atualizado há 3 dias 
 

 

[...] 
RMC 
Das 20 cidades que formam a RMC, apenas duas tiveram resultados negativos na geração 
de postos de trabalho em julho: Engenheiro Coelho (com sete postos fechados) e Valinhos 
(com 79 demissões a mais do que contratações). 
Os dois municípios, entretanto, possuem saldo positivo no ano, assim como toda a região. 
Em 2021, a RMC soma 46.725 postos de trabalho formal criados. 
 

Saldo de empregos por cidade na RMC – 2021 
 

Cidade Saldo em julho/2021 Saldo em 2021 
Americana 591 4.513 
Artur Nogueira 78 651 
Campinas 3.192 15.724 
Cosmópolis 28 408 
Engenheiro Coelho -7 180 
Holambra 212 561 
Hortolândia 141 1.741 
Indaiatuba 975 4.506 
Itatiba 207 945 
Jaguariúna 469 1.949 
Monte Mor 157 1.016 
Morungaba 28 279 
Nova Odessa 351 1.180 
Paulínia 784 3.080 
Pedreira 129 357 
Santa Bárbara d'Oeste 415 2.270 
Santo Antônio de Posse 70 142 
Sumaré 467 2.924 
Valinhos -79 1.632 
Vinhedo 594 2.667 
TOTAL 8.802 46.725 

Fonte: Novo Caged/Observatório PUC-Campinas 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/08/30/rmc-cria-88-mil-vagas-de-trabalho-formal-em-julho-servicos-e-industria-puxam-fila.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/08/30/rmc-cria-88-mil-vagas-de-trabalho-formal-em-julho-servicos-e-industria-puxam-fila.ghtml
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 27/08/2021 
ASSUNTO: POPULAÇÃO/ REGIÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/27/populacao-estimada-de-paulinia-chega-a-
1145-mil-habitantes-em-2021/ 
 

População estimada de Paulínia chega a 114,5 mil 
habitantes em 2021 
 

Brasil atinge a marca de 213,3 milhões de pessoas; São Paulo continua como 
município mais populoso, com 12,4 milhões de moradores 

27 ago 2021 – 19h34 

 
Paulínia é o nono município mais populoso da Região Metropolitana de Campinas – RMC (Foto: Divulgação) 

Paulínia atingiu a marca de 114.508 habitantes, segundo as Estimativas da População divulgadas 

nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo, com data 

de referência em 1º de julho passado, demonstra que o crescimento populacional na cidade foi de 

2.505 (2,2%) pessoas nos últimos 12 meses, quando o município possuía 112.003 moradores. 

Já o número de habitantes no País chegou a 213,3 milhões em 2021. O estudo do IBGE leva em 

conta todos os 5.570 municípios brasileiros, e é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de 

referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos. 

O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do Brasil, com 12,4 milhões de 

habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,8 milhões), Brasília (3,1 milhões), Salvador (2,9 milhões) e 

Fortaleza (2,7 milhões). Dos 17 municípios do País com população superior a um milhão de 

habitantes, 14 são capitais. Esse grupo concentra 21,9% da população ou 46,7 milhões de pessoas. 

Já o conjunto das 26 capitais mais o Distrito Federal supera os 50 milhões de habitantes, 

representando, em 2021, 23,87% da população do País. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/27/populacao-estimada-de-paulinia-chega-a-1145-mil-habitantes-em-2021/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/27/populacao-estimada-de-paulinia-chega-a-1145-mil-habitantes-em-2021/
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Excluindo as capitais, os municípios mais populosos são Guarulhos, Campinas, São Gonçalo (RJ), 

Duque de Caxias (RJ), São Bernardo do Campo, Nova Iguaçu (RJ), São José do Campos, Santo 

André, Ribeirão Preto e Jaboatão dos Guararapes (PE). 

Com apenas 771 habitantes, Serra da Saudade (MG) é a cidade brasileira com menor população. 

Outras três também têm menos de mil habitantes: Borá (SP), com 839 habitantes, Araguainha (MT), 

com 909, e Engenho Velho (RS), com 932 moradores. 

A região metropolitana de São Paulo continua como a mais populosa do Brasil, com 22,04 milhões 

de habitantes, seguida pelas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro (13,19 milhões) e Belo 

Horizonte (6,04 milhões), além da Região Integrada de Desenvolvimento (Ride) do Distrito Federal e 

Entorno (4,75 milhões). A Região Metropolitana de Campinas (RMC), formada por 20 municípios, 

soma 3.342.707 moradores. Paulínia é a nona mais populosa da RMC. 

As 28 regiões metropolitanas, Rides e Aglomerações Urbanas com um milhão de habitantes 

somadas possuem mais de 100 milhões de habitantes, o que equivale a 47,7% da população do 

Brasil. Entre as principais regiões metropolitanas e Rides, 20 têm como sede um município da 

capital, enquanto oito têm como sedes municípios do interior dos estados. 

Entre as unidades da federação, São Paulo segue como o estado mais populoso, com 46,6 milhões 

de habitantes, concentrando 21,9% da população total do País, seguido de Minas Gerais, com 21,4 

milhões de habitantes, e do Rio de Janeiro, com 17,5 milhões de habitantes. Os cinco estados menos 

populosos somam cerca de 5,8 milhões de pessoas e estão na região Norte, nos estados de Roraima, 

Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia. 

Na última década, houve um aumento gradativo do número de grandes municípios no Brasil. No 

Censo de 2010, somente 38 municípios tinham população superior a 500 mil habitantes, e apenas 17 

deles tinham mais de um milhão de moradores. Já em 2021, são 49 os municípios brasileiros com 

mais de 500 mil habitantes. Essas cidades somam quase 1/3 da população (31,9% ou 68 milhões). 

Por outro lado, 67,7%, (ou 3.770 municípios) têm menos de 20 mil habitantes, concentrando 

apenas 14,8% da população (31,6 milhões de habitantes). Em 2021, pouco mais da metade da 

população brasileira (57,7% ou 123,0 milhões de habitantes) concentra-se em apenas 5,8% dos 

municípios (326 municípios), que são aqueles com mais de 100 mil habitantes. 

Pandemia 

Essas estimativas populacionais não incorporam os efeitos da pandemia. De acordo com o gerente 

de Estimativas e Projeções de População do IBGE, Márcio Mitsuo Minamiguchi, dados preliminares 

do Registro Civil e do Ministério da Saúde apontam para um excesso de mortes, principalmente entre 

idosos, e uma diminuição dos nascimentos. É possível que também tenham ocorrido alterações nos 

fluxos migratórios. As implicações disso no tamanho da população, contudo, serão verificadas a 

partir do próximo Censo Demográfico. 

“Como a pandemia ainda está em curso e devido à ausência de novos dados a respeito da 

migração, que juntamente com a mortalidade e fecundidade constituem as chamadas componentes da 

dinâmica demográfica, ainda não foi elaborada uma projeção da população para os estados e o 

Distrito Federal que incorpore os efeitos do contexto sanitário atual na população”, explica 

Minamiguchi. 

O gerente do estudo conclui: “O próximo Censo Demográfico, que será realizado em 2022, trará 

não somente uma atualização dos contingentes populacionais, como também subsidiará as futuras 
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projeções, fundamentais para compreender as implicações da pandemia sobre a população, não 

somente no curto, mas também no médio e longo prazo”. 

População das 20 cidades da RMC em 1º de julho de 2021 

• Paulínia – 114.508 habitantes 

• Americana – 244.370 

• Artur Nogueira – 56.247 

• Campinas – 1.223.237 

• Cosmópolis – 74.662 

• Engenheiro Coelho – 21.712 

• Holambra – 15.605 

• Hortolândia – 237.570 

• Indaiatuba – 260.690 

• Itatiba – 124.254 

• Jaguariúna – 59.921 

• Monte Mor – 61.707 

• Morungaba – 13.936 

• Nova Odessa – 61.716 

• Pedreira – 48.992 

• Santa Bárbara d’Oeste – 195.278 

• Santo Antônio de Posse – 23.742 

• Sumaré – 289.875 

• Valinhos – 133.169 

• Vinhedo – 81.516 

• RMC – 3.342.707 
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 02/09/2021 
ASSUNTO: ELEIÇÕES  
PÁGINA: A14  

Congresso quer modificar todo o sistema político e eleitoral
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 29/08/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL   |   PÁGINA: 11 

Paulínia inova e implanta faixas de pedestres com iluminação em vias movimentadas 
 
 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Setembro 2021 |  28 
 

 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 03/09/2021       
ASSUNTO: LAZER/ ESPORTE 
PÁGINA: 18, COM CHAMADA NA CAPA 

Prefeitura inaugura pista de skate no bairro José Paulino Nogueira 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 03/09/2021 
ASSUNTO: ESPORTE  
PÁGINA: 8 

Paulínia será palco de campeonatos de ciclismo 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 03/09/2021       
ASSUNTO: TRIBUTOS 
PÁGINA: 17 

Receita cobra R$ 13,8 milhões de 364 produtores rurais na região de 
Campinas 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 03/09/2021 
ASSUNTO: DEFESA CIVIL  
PÁGINA: 10 

Estado entrega Kit Estiagem para a Defesa Civil de Paulínia 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 27/08 a 02/09/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

 

Acúmulo de água no bairro São José faz Loira cobrar providências 
2 de setembro de 2021  

O vereador Loira (DC) solicita que a Prefeitura faça valetas para resolver o problema do acúmulo de 

água nas ruas do bairro São José. Segundo a Indicação 976/2021, vários moradores reclamam de 

problemas em vias próximas à rua Alice Fávero: a água fica parada por vários dias, danificando o 

asfalto e podendo aumentar criadouros do mosquito da dengue […] 

 

 

Dr. Grilo faz questionamento sobre atraso de horários dos ônibus 
2 de setembro de 2021  

O vereador Dr. Grilo (MDB) solicita informações à Secretária de Transporte quanto à fiscalização ao 

cumprimento dos horários dos ônibus que circulam pela cidade. De acordo com o vereador 

frequentemente à população se queixa de superlotação ou descumprimento nos horários 

estabelecidos pela empresa Terra Auto Viação […] 

Leia mais 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-acumulo-agua-bairro-sao-jose/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-quer-saber-se-empresa-de-onibus-esta-cumprindo-horario/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-sugere-pronto-socorro-oftalmologico/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/loira-acumulo-agua-bairro-sao-jose/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-quer-saber-se-empresa-de-onibus-esta-cumprindo-horario/
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Vereadores criam frente para revisar leis e revogar normas ineficazes 
1 de setembro de 2021  

A Câmara de Paulínia aprovou nesta terça-feira (31/8) proposta para um grupo estudar “revogaço” de 

leis ineficazes e consolidar, num único texto, regras com tema semelhante publicadas ao longo da 

história da cidade. A Comissão Especial da Frente Parlamentar de Revisão Legislativa […] 

 

Messias sugere pronto socorro oftalmológico 
1 de setembro de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) sugere pronto socorro dos olhos no município. Para Messias, os 

moradores de Paulínia estão expostos a fatores biológicos, físicos, sociais e ambientais que podem 

resultar na necessidade de pronto atendimento oftalmológico. […] 

 

Pedro faz apelo para que Paulínia seja contemplada no Programa Estadual 

“Meu Pet” 
31 de agosto de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) sugere que Paulínia faça parte do Programa Estadual Meu 

Pet. O programa tem a finalidade de construir Clínicas Veterinárias nos municípios, com salas 

cirúrgicas, de medicação, internação e equipamentos para ofertar atendimento aos animais […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-15-frente-revisar-leis/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-sugere-pronto-socorro-oftalmologico/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-faz-apelo-para-que-paulinia-seja-contemplada-no-programa-estadual-meu-pet/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-faz-apelo-para-que-paulinia-seja-contemplada-no-programa-estadual-meu-pet/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-15-frente-revisar-leis/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-sugere-pronto-socorro-oftalmologico/
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Projetos de Valadão ampliam transparência e tornam sessões mais 

dinâmicas       30 de agosto de 2021 

O vereador Fabio Valadão (PL) apresenta proposta que visa oferecer mais transparência na gestão. 

Segundo o Presidente da Casa, a disponibilização de dados abertos pelos órgãos públicos é 

fundamenta para que a sociedade acompanhe a atuação de seus representantes […] 

 

Câmara inaugura canais de Ouvidoria e informação ao cidadão 
30 de agosto de 2021  

A Câmara de Paulínia iniciou dois sistemas que ampliam a transparência da Casa de Leis: 

formulários da Ouvidoria e do SIC (Sistema de informação ao cidadão), para atendimento de forma 

on-line e presencial. A Ouvidoria Legislativa Municipal é um órgão de interlocução entre a Câmara e 

a sociedade […] 

 

Empresa vencedora de licitação deve contratar aprendizes e estagiários, 

diz Alex Eduardo     27 de agosto de 2021  

O vereador Alex Eduardo (Solidariedade) pede que o Executivo crie um projeto de lei obrigando 

vagas para estagiários e adolescentes aprendizes em empresas vencedoras das licitações públicas no 

município. O Requerimento 743/2021 sugere no mínimo 5% do pessoal alocado […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projetos-de-valadao-ampliam-transparencia-e-tornam-sessoes-mais-dinamicas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projetos-de-valadao-ampliam-transparencia-e-tornam-sessoes-mais-dinamicas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-inaugura-canais-de-ouvidoria-e-informacao-ao-cidadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-vencedora-licitacao-aprendizes-estagiarios/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-vencedora-licitacao-aprendizes-estagiarios/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/projetos-de-valadao-ampliam-transparencia-e-tornam-sessoes-mais-dinamicas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-inaugura-canais-de-ouvidoria-e-informacao-ao-cidadao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-vencedora-licitacao-aprendizes-estagiarios/
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Paulínia precisa reabrir Parque Ecológico e prazo para parcelar dívidas,  

diz Xavier       30 de agosto de 2021  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) defende duas iniciativas relevantes para a cidade: informações 

sobre restauração do Parque Ecológico Municipal Armando Muller e edição de lei para contribuintes 

regularizarem débitos fiscais (Recred 2021). […] 

 

 

Fabio da Van propõe ecopontos e campanha sobre descarte 

correto de lixo     27 de agosto de 2021  

O vereador Fabio da Van (Cidadania) sugere Ecopontos instalados em locais estratégicos da cidade. 

Segundo a Indicação 930/2021 os Ecopontos são necessários e servem como estímulos para que as 

pessoas não joguem entulho na rua, pois além de ser crime ambiental, provoca entupimentos […] 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-parque-ecologico-parcelar-dividas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-parque-ecologico-parcelar-dividas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-ecopontos-e-campanha-sobre-descarte-correto-de-lixo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-ecopontos-e-campanha-sobre-descarte-correto-de-lixo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-ecopontos-e-campanha-sobre-descarte-correto-de-lixo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-ecopontos-e-campanha-sobre-descarte-correto-de-lixo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-parque-ecologico-parcelar-dividas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-ecopontos-e-campanha-sobre-descarte-correto-de-lixo/

