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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 22/04/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÃO PRESENCIAL/ ATENDIMENTO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/22/camara-retoma-sessao-presencial-e-
libera-visitantes-com-hora-marcada/ 
 

Câmara retoma sessão presencial e libera visitantes com 
hora marcada 
 

Reuniões ordinárias e extraordinárias  voltam a ocorrer com os 15 vereadores no 
Plenário do Legislativo, mas ainda sem a presença de público 

22 abr 2021 – 10h48 

 
Entrada do Prédio ‘Ulysses Guimarães’, sede da Câmara de Vereadores de Paulínia (Foto: Divulgação)  

A Câmara de Paulínia iniciou a retomada gradual do atendimento ao público, com base nas normas 

da fase de transição do Plano São Paulo de controle da pandemia da Covid-19. Agora, a população 

pode entrar no prédio se tiver reunião marcada previamente com vereadores, no limite de duas 

pessoas por vez. 

Os parlamentares voltam a se reunir em Plenário na sessão ordinária da próxima terça-feira (27), 

ainda sem público, a partir das 16h, cumprindo restrições em vigor. Haverá transmissão ao vivo 

através do site institucional, do perfil da Câmara no Facebook e do canal no YouTube. 

Os funcionários passam a atuar presencialmente em regime de rodízio, mantendo-se o teletrabalho 

nos demais dias. Todo cidadão pode contatar a Casa pelo e-

mail recepcao@camarapaulinia.sp.gov.br e pelo telefone (19) 3874-7800. Agendamentos também 

podem ser feitos diretamente com o gabinete de cada vereador. 

Para quem buscar atendimento presencial, o uso de máscara é obrigatório. Não é recomendada a 

entrada de pessoas do grupo de risco nas dependências: bebês e crianças de até 6 anos de idade, 

grávidas, mães há menos de 40 dias, maiores de 60 anos e pessoas com comorbidades (como 

diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração, pulmão e rins); doenças crônicas; 

imunossupressão e pacientes em tratamento contra o câncer. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/22/camara-retoma-sessao-presencial-e-libera-visitantes-com-hora-marcada/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/22/camara-retoma-sessao-presencial-e-libera-visitantes-com-hora-marcada/
mailto:recepcao@camarapaulinia.sp.gov.br
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 22/04/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÃO PRESENCIAL/ ATENDIMENTO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-anuncia-retorno-gradual-dos-
trabalhos-presenciais/ 
 

Câmara de Paulínia anuncia retorno gradual dos 
trabalhos presenciais 
 

Por Redação 

22 de abril de 2021 

Com normas contra Covid-19, Câmara libera entrada de visitantes com 

hora agendada; vereadores voltam ao plenário na próxima sessão 

Mantendo os protocolos sanitários necessários para minimizar a transmissão pelo novo 

coronavírus, estabelecidos pelo Ato da Mesa nº 11/2021, a Câmara de Paulínia iniciou 

desde o dia 20, a retomada gradual do atendimento ao público. 

A população pode entrar no prédio se tiver reunião marcada previamente com vereadores, 

no limite de duas pessoas por vez. Para quem buscar atendimento presencial, o uso de 

máscara é obrigatório. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-anuncia-retorno-gradual-dos-trabalhos-presenciais/
http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-anuncia-retorno-gradual-dos-trabalhos-presenciais/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/2%C2%AA-Sess%C3%A3o-Ordin%C3%A1ria-de-2021-2.jpg
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Os funcionários passam a atuar presencialmente em regime de rodízio, mantendo-se o 

teletrabalho nos demais dias. Todo cidadão pode contatar a Casa pelo e-

mail recepcao@camarapaulinia.sp.gov.br e pelo telefone (19) 3874-7800. Agendamentos 

também podem ser feitos diretamente com o gabinete de cada vereador. 

Não é recomendada a entrada de pessoas do grupo de risco nas dependências: bebês e 

crianças de até 6 anos de idade, grávidas, mães há menos de 40 dias, maiores de 60 anos 

e pessoas com comorbidades (como diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração, 

pulmão e rins); doenças crônicas; imunossupressão e pacientes em tratamento contra o 

câncer. 

Vereadores retornam ao plenário – Os parlamentares voltam a se reunir em Plenário na 

sessão ordinária da próxima terça-feira (27/4), ainda sem público, a partir das 16h, 

cumprindo restrições em vigor. Haverá transmissão ao vivo pela internet no site 

institucional, no perfil da Câmara no Facebook e no canal do YouTube. 

mailto:recepcao@camarapaulinia.sp.gov.br
tel:1938747800
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/vereadores-2021-2024/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/web-tv/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/web-tv/
https://www.facebook.com/camarapaulinia/
https://www.youtube.com/c/C%C3%A2maraPaul%C3%ADnia
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 23/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
 

Aulas presenciais na rede pública iniciam em Paulínia 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 17/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/17/mpt-recomenda-suspensao-da-volta-das-
aulas-presenciais-na-rede-municipal/ 
 

MPT recomenda suspensão da volta das aulas 
presenciais na rede municipal 
 

Para o Ministério Púbico do Trabalho, padrão de higienização adotado pela 
Prefeitura não atende protocolos sanitários do Plano São Paulo 

17 abr 2021 – 18h31 

 
Escola municipal de Paulínia passa por higienização: retorno presencial está mantido (Foto: Reprodução de vídeo) 

O Ministério Público do Trabalho (MPT), da 15ª Região de Campinas, recomendou à Prefeitura de 

Paulínia a suspensão do retorno das atividades presenciais nas escolas municipais, previsto para 

ocorrer a partir desta segunda-feira (19). O despacho é da procuradora do Trabalho, Luana Lima 

Duarte Vieira Leal. A Administração municipal avisou que não acatará a recomendação. 

O MPT se pronunciou a respeito do assunto ainda na sexta-feira (16) após ser acionado pelo 

Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Município de Paulínia (STSPMP). Para a 

procuradora, a higienização das escolas municipais três vezes por semana, em dias alternados, não 

atende protocolos sanitários do Plano São Paulo de retomada gradual da economia e controle da 

pandemia da Covid-19 no estado. 

“Posto isso, com base nas prerrogativas ministeriais conferidas ao MPT, pela LC 75.1993, 

recomenda-se, enfaticamente, que o município abstenha-se de exigir trabalho presencial dos 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/17/mpt-recomenda-suspensao-da-volta-das-aulas-presenciais-na-rede-municipal/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/17/mpt-recomenda-suspensao-da-volta-das-aulas-presenciais-na-rede-municipal/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/15/paulinia-mantem-dia-19-a-volta-das-atividades-presenciais-nas-escolas-municipais/
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trabalhadores da Educação até que estejam implementadas as condições materiais de estrito 

cumprimento dos Protocolos Sanitários previstos no Plano SP, para o setor de Educação”, escreveu 

Luana Leal, no despacho que veio à público na tarde deste sábado (17). 

A procuradora determinou que a Prefeitura “apresente informações e documentos alusivos à 

demonstração do estrito cumprimento dos protocolos sanitários para o setor da Educação, definidos 

pelo Plano São Paulo, e ainda, informações sobre as discussões a respeito pelo Comitê Municipal 

instituído para discussão das questões afetas à educação, inclusive, sob o ponto de vista da 

representação dos trabalhadores, por meio da entidade sindical, em discussões nesse sentido”. 

Veja aqui o despacho do MP 

“Trata-se de uma importante vitória para a categoria, devendo ser mais um elemento decisivo para 

que a Prefeitura reconsidere a decisão de volta ao trabalho presencial conforme consta do 

‘comunicado’ feito pela Prefeitura no Diário Oficial de 16 de abril”, avaliou o sindicato por meio de 

nota. 

O sindicato reafirmou que, como decidido em assembleia via intenet da categoria, na noite do dia 

15 de abril, na segunda-feira professores e profissionais de apoio da Educação irão trabalhar em 

estado de restrição sanitária, de forma remota, aguardando revogação da decisão da Prefeitura. 

Conheça o protocolo setorial da Educação 

A Prefeitura de Paulínia não vai atender a recomendação do MPT e garantiu que o retorno das 

atividade presenciais a partir da próxima segunda-feira (19) está  mantido na rede municipal e 

particular de Paulínia. Porém, não esclareceu se mudará seu padrão de higienização das escolas 

municipais para atender o protocolo sanitário do Plano São Paulo. As unidades estaduais voltaram a 

receber estudantes no último dia 14. 

O Conselho Municipal de Educação também é contrário à volta das atividades presenciais nas 

escolas da rede municipal de Paulínia 

https://paulinia24horasnoticia.com/wp-content/uploads/2021/04/despacho.pdf
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/16/professores-e-profissionais-da-educacao-recusam-volta-as-atividades-presenciais/
https://paulinia24horasnoticia.com/wp-content/uploads/2021/04/protocolo-setorial-educacao-v-07.pdf
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/16/pais-devem-avisar-escola-que-filho-vai-continuar-com-ensino-remoto/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/16/pais-devem-avisar-escola-que-filho-vai-continuar-com-ensino-remoto/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/09/retomada-gradual-e-facultativa-das-aulas-presenciais-comeca-quarta-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/17/conselho-municipal-de-educacao-e-contrario-a-volta-das-aulas-presenciais/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 17/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/17/conselho-municipal-de-educacao-e-
contrario-a-volta-das-aulas-presenciais/ 
 

Conselho Municipal de Educação é contrário à volta 
das aulas presenciais 
 
Prefeitura manteve retorno das atividades com professores e alunos nas escolas da 
rede municipal e particular de Paulínia a partir desta 2ª-feira 

17 abr 2021 – 14h 

 
Vista área da Escola Municipal de Educação Infantil ‘Dona Itela Ferro Soldera’, no Monte Alegre (Foto: RT Imagens) 

O Conselho Municipal de Educação rejeitou a volta das atividades presenciais nas escolas da rede 

municipal de Paulínia, a partir desta segunda-feira (19), conforme anunciou a Prefeitura nesta 

semana. Os conselheiros aprovaram por unanimidade uma manifestação contrária à decisão da 

Administração municipal, em reunião realizada na manhã de sexta-feira (16). 

Na última quinta (15), a Prefeitura confirmou o retorno das atividades presenciais na rede de 

ensino municipal e particular de Paulínia a partir de segunda-feira. Nos dias 19 e 20, as escolas 

municipais abrem para retorno só dos profissionais dos departamentos pedagógico e técnico-

administrativo para adequação nas unidades. Nos dias 22 e 23, após o feriado do Dia de Tiradentes, 

dia 21, alunos, cujas famílias receberam comunicado da escola, dão início às aulas presenciais. 

Quarta-feira (14), um dia antes do anúncio da manutenção da volta das atividades presenciais na 

rede de ensino municipal e particular de Paulínia, em reunião com o Conselho Municipal de Saúde, o 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/17/conselho-municipal-de-educacao-e-contrario-a-volta-das-aulas-presenciais/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/17/conselho-municipal-de-educacao-e-contrario-a-volta-das-aulas-presenciais/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/15/paulinia-mantem-dia-19-a-volta-das-atividades-presenciais-nas-escolas-municipais/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/15/paulinia-mantem-dia-19-a-volta-das-atividades-presenciais-nas-escolas-municipais/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/16/pais-devem-avisar-escola-que-filho-vai-continuar-com-ensino-remoto/
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secretário municipal da pasta, Fábio Luiz Alves, abordou o assunto. “Há uma pressão muito forte das 

escolas particulares”, disse, ressaltando que o Ministério Público do município também tem 

manifestação clara sobre o retorno no dia 19. “Não tenho uma decisão nesse momento. Creio que 

amanhã (quinta-feira) a gente toma essa decisão.” 

No documento publicado na íntegra no Diário Oficial de Paulínia, na edição desta sexta-feira (16), 

a partir da página 6, o Conselho Municipal de Educação se diz surpreso com a manutenção da volta 

às atividades presenciais a partir desta segunda-feira, que também vale para as escolas particulares do 

município. As unidades estaduais retornaram no último dia 14. 

“Surpresa, tendo em vista a piora da situação sanitária”, escreveu o conselho. “Sempre o foco foi 

na preservação da vida, em primeiro lugar”. Os conselheiros relataram na manifestação as medidas 

tomadas para reduzir as limitações próprias do ensino não presencial no desenvolvimento das 

crianças e dos alunos, garantido o direito à aprendizagem. 

“Este Conselho já se manifestou anteriormente, de forma contrária ao retorno sem a segurança 

sanitária, em um momento em que a situação da pandemia já se agravava, mas não se mostrava tão 

destruidora quanto no momento presente”, destacou o documento. “Somos informados 

cotidianamente do aumento do número de mortes, de falta de vagas e de colapso do sistema de saúde 

e tantas outras graves situações”. 

O Conselho de Educação de Paulínia se mostrou preocupado com o surgimento de novas cepas do 

vírus que atingem faixas etárias mais novas, “colocando em risco maior a faixa etária atendida pelo 

ensino regular, nossos alunos, que antes não eram tão gravemente atingidas”. E criticou o caráter de 

assistência social das escolas, “como em relação à nutrição ou à dificuldade de pais e responsáveis 

em ter ‘com quem deixar’ seus pequenos”, que é utilizado na defesa do retorno das aulas presenciais. 

“Este conselho deseja o retorno às aulas presenciais e sabe de todas as limitações e dificuldades do 

ensino não presencial, mas a realidade que se impõe em muito se difere da desejada”, ponderou. “São 

inúmeros os argumentos pela manutenção do ensino à distância, mas o principal deve ser sempre o 

da preservação da vida acima de tudo”. 

Os conselheiros destacaram que as escolas, “de fato, não estão fechadas e nem seus profissionais 

estão sem trabalhar e o atendimento presencial, quando necessário, tem sido realizado. Sendo assim, 

este Conselho se manifesta: 

• Com grande preocupação e contrariamente ao retorno das aulas presenciais e do retorno dos funcionários da 
educação ao trabalho presencial neste momento. 

• Solicitando que toda infraestrutura necessária ao cumprimento dos protocolos estabelecidos seja fornecida 
antes deste retorno. 

• Solicitando que se mantenha o trabalho de mitigação dos prejuízos educacionais realizado por meio do ensino 
não presencial nesse momento de calamidade e em defesa da vida. 

• Solicitando que se busque acelerar a vacinação de todos os profissionais da educação para este retorno. 

• Solicitando que seja feita a testagem dos funcionários a cada quinze dias.” 

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Públicos Municipal de Paulínia (STSPMP) informou 

sexta-feira que professores e profissionais de apoio da área da Educação ameaçam não comparecer 

nas escolas municipais na próxima segunda-feira. De acordo com sindicalistas, os atendimentos aos 

alunos vão continuar de forma virtual. A Prefeitura não se manifestou sobre o posicionamento do 

Conselho Municipal de Educação nem dos professores e profissionais da Educação. 

 
 

http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1620.pdf
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/09/retomada-gradual-e-facultativa-das-aulas-presenciais-comeca-quarta-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/16/professores-e-profissionais-da-educacao-recusam-volta-as-atividades-presenciais/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/16/professores-e-profissionais-da-educacao-recusam-volta-as-atividades-presenciais/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA:  
23/04/2021 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 3,  
COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA:  
22/04/2021 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS/  
VACINAÇÃO 
PÁGINA: 4, COM 
CHAMADA NA CAPA 
 

Motoristas e cobradores começam a receber vacina no dia 18 de maio 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 22/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-80-novos-casos-e-a-morte-de-uma-
mulher-de-55-anos-por-covid-19-nesta-quinta-feira-22/ 
 

Paulínia registra 80 novos casos e a morte de uma 
mulher de 55 anos por Covid-19 nesta quinta-feira, 22 
 

Por Redação 

22 de abril de 2021 

De acordo com o boletim desta quinta-feira (22/4), publicado pela Secretaria Municipal de 

Saúde sobre a pandemia do novo coronavírus, o município totalizava 184 vítimas da Covid-

19. Em 24 horas, o município registrou uma morte e 80 novos casos. 

Já são 10.803 casos confirmados de infecções pelo novo coronavírus. Desde o início da 

pandemia, 10.231 pessoas já se recuperaram da doença. Enquanto que 3.634 pessoas 

aguardam resultados de exames laboratoriais ou de imagens. 

A 184ª vítima é uma mulher de 55 anos, sem comorbidades. Iniciou os sintomas 

respiratórios em 4 de abril, sendo atendida em pronto atendimento da rede privada de 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-80-novos-casos-e-a-morte-de-uma-mulher-de-55-anos-por-covid-19-nesta-quinta-feira-22/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-80-novos-casos-e-a-morte-de-uma-mulher-de-55-anos-por-covid-19-nesta-quinta-feira-22/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/04/Leito-UTI.jpg


   RESUMO DA  SEMANA | Abril  2021 |  16 
 

  

Paulínia no último dia 15. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame 

de PCR, com resultado positivo. Faleceu na quinta-feira, 15. 

Em relação ao sistema público de saúde, nesta quinta-feira a taxa de ocupação de leitos de 

UTI (Unidade de Terapia Intensiva) destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19 

no Hospital Municipal de Paulínia é de 76,66%. Dos 30 leitos exclusivos, 23 estão 

ocupados. O total de pacientes internados no HMP é de 49. 

Já o índice de isolamento social na cidade na última quarta (21/4) foi de 42%. A medida é 

considerada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e autoridades sanitárias a principal 

forma de contenção da pandemia do novo coronavírus. 

A aferição do isolamento é feita pelo Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de 

São Paulo, que utiliza dados fornecidos por empresas de telefonia para medir o 

deslocamento da população e a adesão às medidas estabelecidas pela quarentena no 

Estado. 

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. 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Mulher de 55 anos, sem doenças preexistentes, morre de Covid-19 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 22/04/2021     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/22/mulher-de-55-anos-sem-doencas-preexistentes-morre-de-

covid-19/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/22/mulher-de-55-anos-sem-doencas-preexistentes-morre-de-covid-19/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/22/mulher-de-55-anos-sem-doencas-preexistentes-morre-de-covid-19/
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VEÍCULO: UOL 
DATA: 22/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ DECRETO LEGISLATIVO 
PÁGINA: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/22/alesp-reconhece-
calamidade-publica-nos-municipios-em-razao-da-pandemia.htm 

Alesp reconhece calamidade pública nos municípios

 

 

 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/22/alesp-reconhece-calamidade-publica-nos-municipios-em-razao-da-pandemia.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/04/22/alesp-reconhece-calamidade-publica-nos-municipios-em-razao-da-pandemia.htm
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 19/04/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ CIDADES 
PÁGINA: A6  

Prefeitos se ajudam no combate à pandemia 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA:  
22/04/2021 
ASSUNTO:  
SAÚDE 
PÁGINA:  
8, COM 
CHAMADA 
NA CAPA 
 

Paulínia retoma parceria com a Unicamp depois de 27 anos 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Após 27 anos, Paulínia retoma convênio com a Unicamp 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 20/04/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-27-anos-paulinia-retoma-convenio-com-a-unicamp/ 

 

Prefeito anuncia a retomada de convênio entre Prefeitura e Unicamp 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 19/04/2021     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/19/prefeito-anuncia-a-retomada-de-convenio-entre-prefeitura-

e-unicamp/ 

 

Residentes da Unicamp trabalham em Paulínia 
VEÍCULO: BAND MAIS   |     DATA: 21/04/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/bandmaistv/videos/223822679519972 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-27-anos-paulinia-retoma-convenio-com-a-unicamp/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/19/prefeito-anuncia-a-retomada-de-convenio-entre-prefeitura-e-unicamp/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/19/prefeito-anuncia-a-retomada-de-convenio-entre-prefeitura-e-unicamp/
https://www.facebook.com/bandmaistv/videos/223822679519972
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 23/04/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ CULTURA 
PÁGINA: 8 

Paulínia tem novo secretário municipal de Cultura 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Pós-graduando em dança assume Secretaria de Cultura 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |     DATA: 22/04/2021     |    PÁGINA: 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4738706412823016&set=a.456671664359867 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4738706412823016&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 23/04/2021 
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: 3, COM  
CHAMADA NA CAPA 

 

Índices apontam melhora na Segurança Pública de Paulínia
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 23/04/2021 
ASSUNTO: SEGURANÇA  
PÁGINA: A11 e A12, COM CHAMADA NA CAPA 

Homicídios caem na região de Campinas; Santa Bárbara D’Oeste tem melhor índice do país 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA:  
23/04/2021 
ASSUNTO:  
EDUCAÇÃO/ MERENDA  
PÁGINA: 6 ,  
COM CHAMADA  
NA CAPA 

Refeições do programa Merenda no Prato serão entregues em sete polos 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 22/04/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ OBRAS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/22/prefeitura-reajusta-em-r-440-mil-
contrato-da-obra-de-creche-em-betel/ 
 

Prefeitura reajusta em R$ 440 mil contrato da obra de 
creche em Betel 
 
Além de aditivo, agora a Imprej Engenharia Ltda terá, a partir do dia 2 de junho deste 
ano, mais três meses para entregar a escola infantil pronta 

22 abr 2021 – 13h50 

 
Vista parcial das obras da escola municipal de Educação Infantil – creche do bairro Betel (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia reajustou, suprimiu e prorrogou o contrato de finalização da construção da 

escola municipal de Educação Infantil – creche do bairro Betel. A decisão foi publicada no Diário 

Oficial do Município, na edição da última terça-feira (20). A obra do prédio fica localizada na Rua 

Esmeralda Vieira, esquina com a Rua Angela Buzioli Tonon, no Residencial Alvorada Parque. 

Pelo extrato de aditamento, supressão e prorrogação do contrato 119/2020, com a Imprej 

Engenharia Ltda: 

• o valor total do aditamento (reajuste) foi de R$ 440.106,74 (quatrocentos e quarenta mil, cento e seis reais e 
setenta e quatro centavos), correspondente a 20,8811% do valor contratado inicialmente (R$ 2.107.679,82 – 
dois milhões, cento e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos); 

• a supressão contratual (cancelamento) ficou em R$ 60.354,20 (sessenta mil, trezentos e cinquenta e quatro 
reais e vinte centavos), o equivalente a 2,8635374% do valor contratado de R$ 2.107.679,82; e 

• o prazo de prorrogação da entrega da creche é de 90 dias (três meses), a contar do dia 2 de junho passado de 
2021. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/22/prefeitura-reajusta-em-r-440-mil-contrato-da-obra-de-creche-em-betel/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/22/prefeitura-reajusta-em-r-440-mil-contrato-da-obra-de-creche-em-betel/
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As obras de construção da escola municipal de Educação Infantil – creche do bairro Betel foram 

retomadas no último dia 6 de outubro de 2020 e com prazo de nove meses para serem concluídas. 

Elas estavam paralisadas desde julho de 2012. Inicialmente, a previsão de entrega era março de 2013, 

mas o prazo não foi cumprido por “fatos supervenientes à licitação”, de acordo com levantamentos 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). 

A construção inacabada ainda faz parte do mapa virtual do TCE-SP, que lista obras atrasadas ou 

paralisadas nos 644 municípios paulistas, com exceção da cidade de São Paulo. No dia 20 passado, 

na mais recente edição do “Painel de Obras Atrasadas ou Paralisadas” (https://cutt.ly/Kz3Vwry) sob 

responsabilidade de órgãos da administração direta ou indireta do Estado e dos municípios, ela ainda 

constava como “paralisada”, tinha valor inicial estimado em R$ 1.812.433,49 (um milhão, oitocentos 

e doze mil, quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos) e estava sob 

responsabilidade da Teto Construtora S/A. 

 
Quando pronta, unidade escolar terá capacidade para atender 244 crianças, segundo a Prefeitura (Foto: Divulgação) 

Quando autorizou a reabertura de licitação pública para contratar a empresa que terminaria a 

creche, o prefeito Du Cazellato (PL) justificou seu objetivo de acelerar o processo por sempre ter 

sido morador de Betel e ressaltou que tinha profundo conhecimento da necessidade dessa unidade 

escolar no bairro. “Vou priorizar essa obra por saber muito bem da demanda”, falou à época, no dia 

30 de novembro de 2018, quando ainda era prefeito-interino. 

Nos dias 9 de outubro de 2020 e 8 de fevereiro deste ano, a Prefeitura publicou em suas redes 

sociais que “as obras de construção da nova creche no bairro Alvorada Parque, que irá atender os 

estudantes da região de Betel, seguem a todo vapor”. E informou: “Os trabalhos foram retomados em 

outubro de 2020, depois de oito anos paralisados. A previsão é que o prédio seja entregue neste ano 

(2021), atendendo 244 crianças. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos é quem 

fiscaliza o andamento da obra.” 

A Prefeitura de Paulínia foi procurada, mas não se manifestou até a publicação deste texto sobre as 

razões que levaram a Administração municipal a reajustar, suprimir e prorrogar o contrato de 

finalização da construção da escola municipal de Educação Infantil – creche do bairro Betel com a 

Imprej Engenharia Ltda. 

https://cutt.ly/Kz3Vwry
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 22/04/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ OPORTUNIDADE 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/22/inscricoes-para-programa-qualifica-mais-
estao-reabertas-ate-este-domingo/ 
 

Inscrições para Programa Qualifica Mais estão 
reabertas até este domingo 
 
Estudante que concluir curso em uma das três áreas de tecnologia da informação e 
comunicação será auxiliado para inserção no mercado de trabalho 

22 abr 2021 – 5h30 

 
Programa opera atualmente em 11 regiões metropolitanas, inclusive na de Campinas – RMC (Foto: Agência Brasil) 

Programa de qualificação profissional que une jovens e empresas, o Qualifica Mais reabriu as 

inscrições para o processo seletivo. Os interessados poderão se inscrever até este domingo (25), por 

meio de um novo acesso para inscrição (https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-

informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-profissional/projeto-piloto-qualifica-

mais). 

Parceria entre a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério 

da Economia e o Ministério da Educação, o programa deve qualificar gratuitamente cerca de 6 mil 

profissionais em três áreas de tecnologia da informação e comunicação: programador web, 

programador de dispositivos móveis e programador de sistemas. Os cursos terão duração de cerca de 

200 horas cada. Além da qualificação, os estudantes que concluírem os cursos serão auxiliados para 

inserção no mercado de trabalho. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/22/inscricoes-para-programa-qualifica-mais-estao-reabertas-ate-este-domingo/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/22/inscricoes-para-programa-qualifica-mais-estao-reabertas-ate-este-domingo/
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-profissional/projeto-piloto-qualifica-mais
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-profissional/projeto-piloto-qualifica-mais
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-profissional/projeto-piloto-qualifica-mais
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Atualmente, o programa opera em 11 regiões metropolitanas: de Campinas (RMC), São Paulo, 

Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Florianópolis 

(SC), Joinville (SC), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). A primeira fase de inscrição foi aberta em 

março e durou quase um mês (https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/17/programa-de-

qualificacao-profissional-oferece-6-mil-vagas-gratuitas/). Com a reabertura do prazo, o governo 

pretende preencher as vagas restantes. 

De acordo com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, a 

escolha dos estudantes está sendo realizada pela plataforma EduLivre. Nesse ambiente virtual, os 

candidatos participam de uma trilha educacional, onde recebem informações sobre postos de trabalho 

e cursos na área e resolvem alguns exercícios sobre o conteúdo apresentado. 

A trilha ficou aberta até a última segunda-feira (11). Quem se inscreveu e concluiu os módulos 

teve a inscrição validada na quinta-feira (15). Os candidatos que iniciaram a trilha, mas não 

concluíram, devem preencher novamente o formulário de inscrição e escolher, ao final, duas opções 

de cursos. 

Os novos inscritos que forem selecionados receberão o e-mail de pré-matrícula no próximo dia 29. 

Os calendários foram adiados em duas semanas, e aulas devem ter início a partir de 24 de maio. 

O Qualifica Mais tem um canal para auxiliar os candidatos na fase das inscrições e matrículas, as 

dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail empregamais@economia.gov.br. Outras informações 

estão disponíveis na página do programa na internet (https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-

informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-profissional/projeto-piloto-qualifica-

mais). 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/17/programa-de-qualificacao-profissional-oferece-6-mil-vagas-gratuitas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/17/programa-de-qualificacao-profissional-oferece-6-mil-vagas-gratuitas/
mailto:empregamais@economia.gov.br
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-profissional/projeto-piloto-qualifica-mais
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-profissional/projeto-piloto-qualifica-mais
https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-profissional/projeto-piloto-qualifica-mais
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 21/04/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/21/duas-empresas-estao-com-26-vagas-de-
trabalho-abertas-em-paulinia/ 
 

Duas empresas estão com 26 vagas de trabalho 
abertas em Paulínia 
 
Há chances para costureira, operador de telemarketing, operador receptivo, analista 
de suprimento e técnico de laboratório toxicológico 

21 abr 2021 – 13h30 

 
Contratação de costureiras será regida pela CLT – a Consolidação das Leis do Trabalho (Foto: Divulgação) 

Duas empresas estão contratando 26 profissionais em Paulínia. Há vagas para cinco funções 

diferentes: costureiras (10), operador receptivo (7), operador de telemarketing ativo (6), técnico de 

laboratório toxicológico (2), analista de suprimento (1). Os interessados devem encaminhar currículo 

somente por meio da internet. 

A indústria têxtil que está atrás de 10 costureiras precisa de profissionais para operar máquina 

convencional e automática; costurar alça, fundo, tampa e acessórios; fazer as medições e marcações 

necessárias para facilitar o processo de costura; e trabalhar em todos os componentes para confecção 

de big bags. A empresa exige experiência comprovada. 

Os selecionados combinarão o salário durante a contratação. A empresa oferece piso da categoria e 

vale alimentação. A contratação será regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os 

interessados deverão enviar currículo aos cuidados de RH para o e-

mail bancodetalentos.rmc0788@gmail.com, com a sigla “Costura” no campo assunto, até o próximo 

dia 30. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/21/duas-empresas-estao-com-26-vagas-de-trabalho-abertas-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/21/duas-empresas-estao-com-26-vagas-de-trabalho-abertas-em-paulinia/
mailto:bancodetalentos.rmc0788@gmail.com
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Já a Synvia, empresa da área de Saúde, abriu outras 16 oportunidades de emprego para sua 

unidade em Paulínia: 

• sete vagas de operador receptivo 

– Inscrição por meio do e-mail gentegestao@synvia.com com o assunto “Telemarketing 

Receptivo” 

– Detalhes sobre a vaga: 

https://vagas.connekt.com.br/oportunidades/detalhe/541c40a5-a4f9-4c7f-a405-aced43ed4c53 

• seis de operador de telemarketing ativo 

– Inscrição por meio do e-mail gentegestao@synvia.com com o assunto “Telemarketing Ativo”. 

– Detalhes sobre a vaga: https://vagas.connekt.com.br/oportunidades/detalhe/c5da3566-fdce-

4732-8509-d719bc0f4d0e 

• duas de técnico de laboratório toxicológico 

– Inscrição e detalhes sobre a vaga por meio do site 

Conneckt:  https://vagas.connekt.com.br/oportunidades/detalhe/273931e3-f083-46e2-922f-

ae53fc1076c5 

• uma de analista de suprimentos PL 

Inscrição e detalhes sobre a vaga por meio do site 

Conneckt:  https://vagas.connekt.com.br/oportunidades/detalhe/863309f0-a6e6-42df-af88-

b9058ebf0c60 

Para algumas das vagas, a Synvia exige Ensino Médio ou superior completo, além de experiência. 

O salário de cada oportunidade não foi revelado. A empresa oferece vale transporte, vale 

alimentação, plano de saúde, convênio odontológico, credencial do Sesc e seguro de vida. 

 
 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/04/21/duas-empresas-estao-com-26-vagas-de-trabalho-abertas-em-paulinia/gentegestao@synvia.com
https://vagas.connekt.com.br/oportunidades/detalhe/541c40a5-a4f9-4c7f-a405-aced43ed4c53
mailto:gentegestao@synvia.com
https://vagas.connekt.com.br/oportunidades/detalhe/c5da3566-fdce-4732-8509-d719bc0f4d0e
https://vagas.connekt.com.br/oportunidades/detalhe/c5da3566-fdce-4732-8509-d719bc0f4d0e
https://vagas.connekt.com.br/oportunidades/detalhe/273931e3-f083-46e2-922f-ae53fc1076c5
https://vagas.connekt.com.br/oportunidades/detalhe/273931e3-f083-46e2-922f-ae53fc1076c5
https://vagas.connekt.com.br/oportunidades/detalhe/863309f0-a6e6-42df-af88-b9058ebf0c60
https://vagas.connekt.com.br/oportunidades/detalhe/863309f0-a6e6-42df-af88-b9058ebf0c60
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 18/04/2021 
ASSUNTO: ECONOMIA/ RMC 
PÁGINA: 3 

Exportações e importações mostram recuperação do setor externo da RMC 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 20/04/2021 
ASSUNTO: RECURSOS HÍDRICOS 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Consórcio das Bacias PCJ sugere reservatório pré-fabricado para garantir água durante a estiagem 
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VEÍCULO: G1 
DATA: 20/04/2021 
ASSUNTO: ECONOMIA 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/20/petrobras-alega-alta-
demanda-e-replan-registra-maior-refino-de-petroleo-para-fevereiro-em-6-anos.ghtml 
 

Petrobras alega alta demanda e Replan registra maior 
refino de petróleo para fevereiro em 6 anos 
 

Planta localizada em Paulínia (SP) processou 1.596.301 m³, volume 52% maior 
que em 2020. 
 

Por G1 Campinas e região 

20/04/2021 12h25  Atualizado há um dia 

 

 
A Refinaria de Paulínia (Replan) é a maior da Petrobras — Foto: André Ribeiro/Agência 
Petrobras 

A Refinaria de Paulínia (Replan), a maior da Petrobras, registrou em fevereiro a maior 
produtividade em termos de refino de petróleo para o período nos últimos seis anos. O 
volume é 52,2% maior que o aferido no mesmo mês em 2020 e, segundo a companhia, 
ocorre em "resposta à maior demanda de mercado". 
 
De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), a planta em Paulínia (SP) processou 1.596.301 m³ (metros cúbicos) de petróleo em 
fevereiro, atrás apenas dos números de 2015, quando foram refinados 1.955.250 m³. 

 
Ainda segundo a Petrobras, com o aumento no processamento de petróleo, a planta de 
Paulínia alcançou, durante o mês de março, o volume de produção de propeno de 23.763 
toneladas por dia, "recorde histórico da produção desse derivado na Replan". 
 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/20/petrobras-alega-alta-demanda-e-replan-registra-maior-refino-de-petroleo-para-fevereiro-em-6-anos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/04/20/petrobras-alega-alta-demanda-e-replan-registra-maior-refino-de-petroleo-para-fevereiro-em-6-anos.ghtml
https://g1.globo.com/tudo-sobre/petrobras/
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Maior do Brasil 
Maior refinaria da Petrobras, a Replan tem capacidade para processar 69.000 metros 
cúbicos (m3) de petróleo por dia. Na planta são produzidos derivados como gasolina, 
diesel, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo (GLP), óleo combustível, asfalto, 
propeno e bunker, entre outros. 
 
Os produtos produzidos em Paulínia atendem os seguintes mercados: 

 
Interior de São Paulo 
Sul de Minas 
Triângulo Mineiro 
Mato Grosso 
Mato Grosso do Sul 
Rondônia 
Acre 
Goiás 
Brasília (DF) 
Tocantins
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 16 a 22/04/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Valadão propõe bolsões para motos nos semáforos e ponto de apoio para 

motoboys       22 de abril de 2021  

O vereador e presidente da Câmara, Fábio Valadão (PL), propõe um local de apoio para que os 

motoboys possam contar com banheiro, água, tomadas para carregar o celular, bancos e mesa para 

que possam se alimentar e descansar entre uma entrega e outra. Em outra indicação, Valadão sugere 

bolsões para reorganização do trânsito […] 

 

 

Restaurante popular e campus de Instituto Federal são solicitações de Alex 

Eduardo 
22 de abril de 2021  

O vereado Alex Eduardo (Solidariedade) propõe que a administração municipal implante um 

restaurante popular em Paulínia, com refeições saudáveis a preços acessíveis. De acordo com a 

Indicação 403/2021, a iniciativa beneficiaria principalmente aposentados, trabalhadores que comem 

fora de casa, desempregados, estudantes, população em situação de rua […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-bolsoes-para-motos-nos-semaforos-e-ponto-de-apoio-para-motoboys/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-bolsoes-para-motos-nos-semaforos-e-ponto-de-apoio-para-motoboys/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-restaurante-popular-campus-instituto-federal/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-restaurante-popular-campus-instituto-federal/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-bolsoes-para-motos-nos-semaforos-e-ponto-de-apoio-para-motoboys/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-restaurante-popular-campus-instituto-federal/
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Câmara retoma sessão presencial e libera entrada de visitantes com hora 

agendada       20 de abril de 2021  

A Câmara de Paulínia iniciou a retomada gradual do atendimento ao público, com base nas normas 

do Plano São Paulo contra a Covid-19. Agora, a população pode entrar no prédio se tiver reunião 

marcada previamente com vereadores, no limite de duas pessoas por vez. Os parlamentares voltam a 

se reunir em Plenário na sessão ordinária […] 

 

Receita médica com símbolos ajuda paciente a cuidar da saúde, diz José Soares 
20 de abril de 2021  

Um procedimento simples pode melhorar o tratamento de quem procura a rede municipal de saúde. É 

o que defende o vereador José Soares (Republicanos) ao propor que a Secretaria de Saúde adote 

sistema de símbolos e legendas nas receitas médicas destinadas aos pacientes. […] 

 

Helder sugere parceria privada para alunos sem condições de estudar on-line 
20 de abril de 2021  

O vereador Helder Pereira (PL) propõe que a Prefeitura faça parcerias com empresas privadas para 

que elas forneçam aparelhos celulares aos alunos que não têm condições de comprar e precisam fazer 

o acompanhamento das aulas virtuais. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sessao-presencial-libera-entrada-publico/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sessao-presencial-libera-entrada-publico/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-receita-medica-com-simbolos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-sugere-parceria-privada-para-alunos-sem-condicoes-de-estudar-on-line/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sessao-presencial-libera-entrada-publico/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-receita-medica-com-simbolos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-sugere-parceria-privada-para-alunos-sem-condicoes-de-estudar-on-line/
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Escolas devem ser monitoradas contra o coronavírus, afirma Gibi Professor 
19 de abril de 2021  

O vereador Gibi Professor (PTB) solicita a criação de um Comitê Municipal de contingência e 

monitoramento nas instituições de ensino públicas e privadas de Paulínia. Segundo a Indicação 

353/2021, o grupo iria analisar protocolos de segurança adotados […] 

 

Cícero cobra procedimentos para poda de árvores e reintegrações de posse 
19 de abril de 2021  

O vereador Cícero Brito (MDB) defende procedimento padrão para poda de galhos de árvores no 

perímetro urbano. A medida é necessária, segundo ele, porque as ruas da cidade têm “ficado 

praticamente às escuras à noite, já que as árvores acabam encobrindo a iluminação pública”. […] 

 

Zé Coco indica manual para reabertura de escolas e aplicativo para 

denunciar aglomerações    16 de abril de 2021  

Com a volta das aulas presenciais nas escolas municipais, o vereador Zé Coco (PSB) sugere que a 

rede de ensino siga protocolos do “Manual sobre Biossegurança para reabertura de Escolas no 

contexto da Covid-19”, elaborado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/escolas-devem-ser-monitoradas-contra-o-coronavirus-afirma-gibi-professor/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-poda-de-arvores-reintegracoes-de-posse/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-manual-reabertura-escolas-canal-denunciar-aglomeracoes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-manual-reabertura-escolas-canal-denunciar-aglomeracoes/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/escolas-devem-ser-monitoradas-contra-o-coronavirus-afirma-gibi-professor/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-poda-de-arvores-reintegracoes-de-posse/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-manual-reabertura-escolas-canal-denunciar-aglomeracoes/

