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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 06/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROGRAMA DE METAS/ 13ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara aprova plano de metas no Legislativo e Lei Maria da Penha nas 
escolas 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 06/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROGRAMA DE METAS/ 13ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 6 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 30/07/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ BALANÇO 1º SEMESTRE 
PÁGINA: 5 

Câmara dobra número de projetos aprovados no primeiro semestre 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 30/07/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ BALANÇO 1º SEMESTRE 
PÁGINA: 6 

 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Agosto 2021 |  6 
 

  

VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 31/07/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ BALANÇO 1º SEMESTRE 
PÁGINA: 4 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Agosto 2021 |  7 
 

 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 30/07/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ BALANÇO 1º SEMESTRE 
PÁGINA: 7 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Vereadores aprovaram 96 projetos no 1º semestre 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |     DATA: 29/07/2021     |    PÁGINA:  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2676 
 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2676
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 06/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ GASTOS PÚBLICOS 
PÁGINA: 21 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 06/08/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ GASTOS PÚBLICOS 
PÁGINA: 6 

Cerca de R$ 700 mil são ecomizados na Câmara neste 1º semestre 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 30/07/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SOCIAL 
PÁGINA: 6 

Fundo Social recebe agasalhos arrecadados por funcionários do Legislativo 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 27/07/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CAMPANHA 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5035716376455350&set=a.456671664359867 
 

Funcionários da Câmara doam agasalhos para campanha contra o frio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5035716376455350&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 06/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ SAÚDE 
PÁGINA: 13 

Cirurgias eletivas são retomadas no Hospital Municipal 
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 04/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: B1 

SP libera eventos a partir do dia 17, com queda na ocupação de UTIs 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-encerra-julho-com-queda-de-16-dos-obitos-por-
covid-19-em-relacao-ao-mes-passado/ 

 

Paulínia encerra julho com queda de 16% dos óbitos por 
covid-19 em relação ao mês passado 
 

Por Redação 

1 de agosto de 2021 

 

Quedas nas médias diárias de novas infecções confirmadas e mortes são reflexos de 

prevenção e vacinação; entre os balanços, julho fica em quarto lugar no número de óbitos 

e em terceiro lugar em novos casos 

A cidade de Paulínia termina o mês de julho com uma redução de 16,12% na média de 

novos óbitos e de 7,86% de novos casos de covid-19 em comparação às médias de junho. 

As reduções são resultado da campanha de vacinação e das medidas de prevenção contra a 

doença. 

O mês de julho fica em quarto lugar no número de óbitos e em terceiro lugar em novos 

casos registrado em 2021 (confira abaixo). Do dia 1º ao dia 31, foram 1.288 novos casos, 

o que equivale a uma média de 41.54 por dia. Houve 26 novas mortes, ou 0,83 

diariamente. Em todo o mês de junho, as médias diárias foram de 31 óbitos e 1.03 mortes. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-encerra-julho-com-queda-de-16-dos-obitos-por-covid-19-em-relacao-ao-mes-passado/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-encerra-julho-com-queda-de-16-dos-obitos-por-covid-19-em-relacao-ao-mes-passado/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/08/boletim-covid-paul%C3%ADnia-de-julho-de-2021.jpg
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O declínio também é verificado nas hospitalizações. Neste sábado (31), há 42 

hospitalizados, sendo 21 em enfermaria e 21 em leitos de Terapia Intensiva. No pico da 

segunda onda, o número chegou a ser o dobro, com mais de 84 pacientes internados. 

No decorrer da pandemia, mais de 14.379 pessoas tiveram a doença e já estão 

recuperadas. Desde o ano passado, Paulínia registrou 15.029 casos de covid-19 e 270 

óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no município hoje é de 70%. 

  Novos casos/covid-19 Óbitos/covid-19 

Janeiro 2021 872 12 

Fevereiro 2021 1.337 12 

Março 2021 2.229 34 

Abril 2021 1.330 42 

Maio 2021 1.158 22 

Junho 2021 1.398 31 

Julho 2021 1.288 26 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 06/08/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-realiza-repescagem-de-vacinacao-contra-
covid-19-para-50-a-59-anos-na-segunda-e-terca-dias-9-e-10/ 
 

Prefeitura realiza repescagem de vacinação contra Covid-
19 para 50 a 59 anos na segunda e terça, dias 9 e 10 
 

Por Redação 

6 de agosto de 2021 

 

Saúde coloca rede de vacinação em operação para imunizar pessoas de 5 grupos: 

de 25 a 59 anos 

A Secretaria de Saúde de Paulínia vai abrir agendamento a partir das 9 horas do dia 6 de 

agosto para imunização na segunda-feira, 9, e terça-feira, 10, da 1ª Dose para: 

– 25 a 27 anos 

– 28 a 29 anos 

– 30 a 39 anos 

– 40 a 49 anos 

– 50 a 59 anos 

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-realiza-repescagem-de-vacinacao-contra-covid-19-para-50-a-59-anos-na-segunda-e-terca-dias-9-e-10/
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-realiza-repescagem-de-vacinacao-contra-covid-19-para-50-a-59-anos-na-segunda-e-terca-dias-9-e-10/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/08/vacina-covid-19-em-Paul%C3%ADnia_03.agosto.2021B1.jpeg
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O agendamento estará disponível no link vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda ou pelo telefone 

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

Os imunizantes serão aplicados a partir das 8h, no Foyer do Teatro Municipal Paulo 

Gracindo, à Avenida Prefeito José Lozano Araújo 1.551, Parque Brasil 500 (em frente à 

Prefeitura de Paulínia). 

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reforça que tomar a segunda dose é fundamental 

para completar o esquema vacinal e obter a proteção recomendada contra sintomas graves 

da doença. Essa orientação é válida principalmente quem está em tempo de receber a D2 

ou quem perdeu o prazo descrito no comprovante de vacinação em primeira dose (D1). 

Serviço 

Vacinação contra Covid-19 em Paulínia 

Dia: segunda e terça-feira, 9 e 10/8/2021 

Local: Teatro Municipal: vacinação D1. 

Funcionamento: das 8h às 17h. 

  

http://vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda?fbclid=IwAR37xfVT-52ahFyvy-T3Ponoi7jj4BHxf-7TDLcwpE0UbzxPTcyC1tWhxoY
http://www.paulinia.sp.gov.br/?fbclid=IwAR2S6XPC7WxX5kGTVXAGMQxHd1g8c_vF3tLG2NSdkx9xiOX1qxXWmkDA5h0
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 27/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS     
PÁGINA: B2 

Com ligação e visita, cidades do interior de SP caçam atrasados na 2ª dose 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Agosto 2021 |  19 
 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Agosto 2021 |  20 
 

  

VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 26/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-realiza-mais-de-24-mil-exames-rt-pcrs-para-
covid-19-no-1-semestre-de-2021/ 
 

Paulínia realiza mais de 24 mil exames RT-PCRs para 
Covid-19 no 1° semestre de 2021 
 

Por Redação 

26 de julho de 2021 

 

Paulínia atingiu a marca de 24.509 testes moleculares (RT-PCR) para detecção da Covid-19 

no município no primeiro semestre de 2021. Os exames coletados eram encaminhados ao o 

Hospital Municipal de Paulínia (HMP) para processamento, em média, 4.084/mês ou 

135/dia. Em 2020 foram 7.956 exames. O teste é considerado padrão ouro para confirmar 

ou descartar um caso do novo coronavírus, por identificar o agente da doença na fase 

aguda, ou seja, quando há maior risco de transmissão. 

Em julho de 2020, o HMP ganhou um robô pipetador de material genético e uma leitora de 

impurezas nas amostras extraídas, aumentando a realização dos testes para Covid-19 por 

SWAB (cotonete longo e estéril), quando é coletado do paciente secreção nasal e bucal. A 

Rede Municipal de Saúde ainda ganhou, em abril de 2020, reforço na mão de obra, com a 

contratação por meio de processo seletivo de 407 profissionais. 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-realiza-mais-de-24-mil-exames-rt-pcrs-para-covid-19-no-1-semestre-de-2021/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-realiza-mais-de-24-mil-exames-rt-pcrs-para-covid-19-no-1-semestre-de-2021/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Teste-RT-PCR-Covid-19-2.jpg
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A testagem ampla é elemento crucial da estratégia municipal de enfrentamento ao 

Coronavírus, que segue diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e tem três eixos 

fundamentais: testar, isolar os casos positivos e cuidar dos doentes com eficácia. Esse 

recorde de testes reflete no aumento de casos positivos na cidade. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Testes-PCR-realizados-no-Hospital-Municipal.jpeg
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 31/07/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE/ LICITAÇÃO 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Consórcio Mobilidade Paulínia vence licitação do transporte 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Consórcio Mobilidade vence licitação do transporte em Paulínia após 

punição à S.T.P. Mobilidade 
VEÍCULO: DIÁRIO DO TRANSPORTE   |     DATA: 30/07/2021     |    PÁGINA:  

https://diariodotransporte.com.br/2021/07/30/consorcio-mobilidade-vence-licitacao-do-transporte-em-paulinia-apos-

punicao-a-s-t-p-mobilidade/ 
 

Consórcio vence licitação para o transporte urbano 
VEÍCULO: CORREIO POPULAR   |     DATA: 1º/08/2021     |    PÁGINA:  

https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/08/1110605-consorcio-vence-licitacao-para-o-transporte-

urbano.html 
 

Prefeitura divulga empresa que assumirá transporte público em 2021 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 03/08/2021     |    PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-divulga-empresa-que-assumira-transporte-publico-em-2021/ 

https://diariodotransporte.com.br/2021/07/30/consorcio-mobilidade-vence-licitacao-do-transporte-em-paulinia-apos-punicao-a-s-t-p-mobilidade/
https://diariodotransporte.com.br/2021/07/30/consorcio-mobilidade-vence-licitacao-do-transporte-em-paulinia-apos-punicao-a-s-t-p-mobilidade/
https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/08/1110605-consorcio-vence-licitacao-para-o-transporte-urbano.html
https://correio.rac.com.br/campinas-e-rmc/2021/08/1110605-consorcio-vence-licitacao-para-o-transporte-urbano.html
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-divulga-empresa-que-assumira-transporte-publico-em-2021/
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 04/08/2021 
ASSUNTO: ECONOMIA 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5059935227366798&set=a.456671664359867 

Paulínia lança pesquisa pensando na economia pós-pandemia 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=5059935227366798&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: THATHI RECORD TV 
DATA: 31/07/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/254906182853873 
 

 

Entrevista com o prefeito Du Cazellato 
 

https://www.facebook.com/ThathiRecordTV/videos/254906182853873
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VEÍCULO: TRIBUNAL LIBERAL 
DATA: 03/08/2021 
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Prefeitura perde prazo, e 57 guardas vão trabalhar desarmados em Paulínia 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Justiça nega pedido da prefeitura para liberar armas de GMs com  

porte vencido 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL   |     DATA: 04/08/2021     |    PÁGINA:  

https://tribunaliberal.com.br/?p=48961 

https://tribunaliberal.com.br/?p=48961
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 03/08/2021 
ASSUNTO: SOCIAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/03/ampliacao-do-vale-gas-deve-beneficiar-1-
323-familias-em-paulinia/ 
 

Ampliação do Vale Gás deve beneficiar 1.323 famílias em 
Paulínia 
 

Governo de São Paulo estendeu na manhã desta terça-feira o programa para os 645 
municípios paulistas; investimento é de R$ 128 milhões 

3 ago 2021 – 15h35 

 
Benefício de R$ 300 é pago em três parcelas bimensais de R$ 100 para compra de botijões de gás (Foto: Agência Brasil) 

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta terça-feira (3) a ampliação do programa Vale 

Gás, passando a beneficiar 426,9 mil famílias em todo o estado, o que corresponde a mais de 2 

milhões de pessoas. O investimento total na ação de segurança alimentar é de R$ 128 milhões. 

Em Paulínia, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo informou que o Vale 

Gás vai beneficiar 1.323 famílias. O município havia ficado de fora na época do lançamento do 

programa, que priorizava as famílias que residiam em comunidades e favelas, locais de pouca 

infraestrutura e de alto risco. 

“Isso é um fato inédito no estado de São Paulo. O Vale Gás agora vai atender dois milhões de 

pessoas que perderam o emprego, que não tem renda”, afirmou Doria. “É um programa social de 

grande importância na vida dessas famílias vulneráveis, que estão garantindo o alimento graças à 

solidariedade de muitas pessoas, mas que precisam do gás para cozinhar.” 

O benefício de R$ 300, pago em três parcelas bimensais de R$ 100, está garantindo a compra de 

botijões de gás de cozinha (GLP 13kg) para as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza 

(renda mensal per capita de até R$ 178), e que estejam inscritas no CadÚnico (sem o Bolsa Família). 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/03/ampliacao-do-vale-gas-deve-beneficiar-1-323-familias-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/03/ampliacao-do-vale-gas-deve-beneficiar-1-323-familias-em-paulinia/
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Com a ampliação do programa, todas as famílias que atenderem aos critérios de elegibilidade terão 

acesso ao voucher para o saque direto nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou 24 horas. A 

primeira parcela começou a ser paga no dia 20 de julho e já está disponível para os novos 

beneficiários. As próximas parcelas serão pagas em setembro e novembro, respectivamente. Para 

saber se tem direito ao benefício, basta acessar o site oficial do programa Bolsa do Povo 

(www.bolsadopovo.sp.gov.br) e fazer a consulta utilizando o número NIS da família. 

Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar gratuitamente para a Central de Atendimento Bolsa do 

Povo: 0800 7979 800. O programa também disponibiliza o assistente virtual do Bolsa do Povo via 

Whatsapp, pelo número (11) 98714-2645, para orientações aos usuários. 

O governo do estado de São Paulo alertou que não liga ou envia mensagens de texto para solicitar 

informações de dados pessoais e nem para ativação de links de participação e/ou acesso a programas 

e serviços públicos oferecidos aos cidadãos. 

Para o cálculo de beneficiários do Vale Gás, o governo levou em consideração a média de 

integrantes por família na faixa mais vulnerável da população. De acordo com o estudo 

“Fecundidade e Dinâmica da População Brasileira”, elaborado pelo Fundo de População das Nações 

Unidas (UNFPA), as mulheres que integram os 20% mais pobres da população têm uma taxa de 

fecundidade de 2,9 filhos. 

“Esse programa é de tanta importância para o combate à fome, que garante aos 645 municípios 

paulistas a possibilidade de contemplar seus vulneráveis”, declarou a secretária de Desenvolvimento 

Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes. 

http://www.bolsadopovo.sp.gov.br/
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VEÍCULO: G1/ EPTV 
DATA: 27/07/2021 
ASSUNTO: ESPORTES/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/07/27/moradores-de-paulinia-
reclamam-de-abandono-de-ginasio-de-esportes.ghtml 
 

Moradores de Paulínia reclamam de abandono de ginásio 
de esportes 
 

Local teve portas e janelas arrancadas e acumula muita sujeira e lixo. Prefeitura 
afirmou que fará reforma do espaço. 
 

Por EPTV 1 

27/07/2021 13h32  Atualizado há 20 horas 

 

 
Após fechar na pandemia, ginásio de Paulínia fica abandonado e moradores 
denunciam 

Moradores de Paulínia (SP) reclamam do abandono de um Ginásio de Esporte João Aranha, 
que abriga usuários de droga na parte da noite e causou insegurança à população. A prefeitura 
informou que pretende iniciar em breve a licitação para reformar o espaço. 
 
A EPTV, afiliada da TV Globo, entrou no local e verificou que as portas e janelas foram 
arrancadas. O teto está completamente destruído, com placas soltas. Em uma caixa de 
energia, todos os fios foram tirados. As pias e torneiras dos banheiros e da cozinha também 
não estão mais no local. 
 
Além disso, do lado de fora também tem muito lixo e entulho acumulado. "Tinha time de fora 
que vinha para cá, ficava alojado, mas isso foi acabando e ficando abandonado. A segurança 
aqui é nenhuma. Tem um ponto de ônibus que todo mundo as pessoas roubam carteira, 
celular", disse uma pessoa que não quis se identificar. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/07/27/moradores-de-paulinia-reclamam-de-abandono-de-ginasio-de-esportes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/07/27/moradores-de-paulinia-reclamam-de-abandono-de-ginasio-de-esportes.ghtml
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O que diz a prefeitura 
A Prefeitura de Paulínia informou também que a Guarda Municipal realiza rondas preventivas e 
ostensivas no local e que as mesmas foram aumentadas, além das paradas estratégicas. 

"A população pode contribuir denunciando pessoas em atitudes suspeitas pela região. As 
denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 3874 3646 ou 153 e também via 
190 da Polícia Militar. A atual administração municipal ressalta que desde que assumiu vem 
reformando prédios, praças e parques públicos, que por anos não receberam manutenção", diz 
o texto da nota. 
 

 
Ginásio em Paulínia tem sinais de abandono — Foto: Reprodução/EPTV 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 04/08/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/04/programa-arborizacao-segura-vai-plantar-
7-mil-arvores-em-paulinia/ 
 

Programa Arborização + Segura vai plantar 7 mil árvores 
em Paulínia 
 

Iniciativa de companhia de energia visa revitalizar a arborização da cidade por meio 
da troca de árvores de espécies inadequadas e doação de mudas 

4 ago 2021 – 19h40 

 
Ideia é reduzir interferências nas redes elétricas e aumentando a segurança para a população (Foto: RT Imagens) 

A cidade de Paulínia passará a ter uma arborização que convive melhor com as estruturas urbanas. 

Com a implantação do projeto Arborização + Segura, a CPFL Paulista e a Prefeitura irão substituir 

400 árvores e plantar mais de 7 mil mudas de porte e espécies mais adequadas para o contexto 

urbano, reduzindo interferências nas redes elétricas e aumentando a segurança para a população. 

O projeto Arborização + Segura, da CPFL, tem como objetivo revitalizar a arborização do 

município e tornar a vegetação mais bem adaptada à convivência harmônica com a infraestrutura das 

cidades. 

“A cobertura vegetal da cidade é revitalizada de forma organizada pela companhia, minimizando 

os riscos envolvendo a rede elétrica, de água, esgoto, telefonia, calçamentos, iluminação pública, 

entre outros”, destacou a CPFL Energia. “Assim, os riscos de acidentes com a população ficam 

menores, seja por queda de árvores ou raízes que tragam riscos”. 

Por meio de convênio com as Prefeituras, a CPFL Paulista identifica e substitui as árvores 

incompatíveis, promovendo o plantio de espécies com porte mais adequado.  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/04/programa-arborizacao-segura-vai-plantar-7-mil-arvores-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/08/04/programa-arborizacao-segura-vai-plantar-7-mil-arvores-em-paulinia/
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As mudas doadas já possuem porte mínimo que garantam maior possibilidade de estabelecimento 

e menor risco de vandalismo. 

Atualmente, o projeto é desenvolvido em 59 cidades, com a doação de mais de 65 mil árvores no 

total e, além do compromisso de realizar a substituição das árvores, a distribuidora também realiza 

doações de novas mudas aos municípios e desenvolve ações de educação ambiental nas escolas. 

A arborização das vias urbanas tem influência direta sobre a rede de distribuição de energia 

elétrica e a qualidade do fornecimento de energia, explica a CPFL. Em dias de temporais, com fortes 

ventos, grande parte das interrupções do fornecimento de energia é causada por quedas e/ou 

incidência de galhos e de árvores nas redes elétricas. 

Para minimizar esse impacto, além do Programa Arborização + Segura, as distribuidoras da CPFL 

Energia também realizam podas preventivas para evitar riscos à segurança da população e danos à 

rede elétrica. “As podas seguem rigorosos critérios técnicos para evitar agressões desnecessárias às 

árvores e são monitoradas por especialistas em meio ambiente”, ressaltou. 

O contato das árvores com a rede elétrica pode trazer consequências sérias como: 

• rompimento de condutores, com risco de acidentes com pessoas; 

• risco de curto-circuito, com interrupção do fornecimento de energia, interferência no sistema de sinalização, 
desligamento da iluminação pública e comprometimento dos sistemas de segurança e danos aos 
equipamentos do sistema elétrico. 

O projeto Arborização + Segura conquistou reconhecimento da Organização das Nações Unidas 

(ONU) por sua atuação em meio ambiente e escolhido para ser apresentado durante o SDG in Brazil 

– The role oftheprivate sector, em Nova York (EUA), em evento realizado em outubro de 2018. 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 06/08/2021 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Lei Aldir Blanc contempla 47 projetos de artistas paulinenses 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 06/08/2021 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: 5 

Plano Municipal de Cultura será debatido na próxima segunda-feira (9) 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 30/07/2021 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 3 

Farmácia e sala de vacinação são in
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 28/07/2021 
ASSUNTO: FISCALIZAÇÃO 
PÁGINA: 5, COM  
CHAMADA NA CAPA 

Paulínia é alvo de operação contra adulteração e irregularidades fiscais 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 28/07/2021 
ASSUNTO: ECONOMIA/ REPLAN 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/28/refinaria-de-paulinia-adota-inteligencia-
artificial-no-controle-de-tochas/ 
 

Refinaria de Paulínia adota inteligência artificial no 
controle de tochas 
 

Tecnologia Smart Tocha otimiza processo de queima, reduzindo a emissão de gases 
do efeito estufa e melhorando eficiência energética 

28 jul 2021 – 16h20 

 
Tocha faz parte do sistema de segurança da refinaria ao regular a pressão nos equipamentos (Foto: Divulgação) 

A Refinaria de Paulínia, a Replan, implantou o Smart Tocha. O sistema utiliza inteligência 

artificial e automação no controle da queima de gases nas tochas da refinaria, o que reduz o consumo 

de vapor e a emissão de gases de efeito estufa. “A transformação digital está cada vez mais presente 

nos processos industriais da Petrobras, trazendo ganhos em segurança, meio ambiente e eficiência 

energética”, informou a estatal. 

São aplicadas técnicas de visão computacional e aprendizado de máquina com a contínua geração 

de imagens da queima. Isso permite o monitoramento e a regulagem da intensidade da tocha em 

tempo real e de forma automática, eliminando a necessidade de realizar os ajustes manualmente para 

regular a queima. “Com a automação, a probabilidade da queima da tocha ficar com excesso de 

vapor ou fuligem diminui consideravelmente”, destacou a Petrobras. 

De acordo com a estatal, o novo sistema foi desenvolvido em parceria com a PUC-Rio e 

proporciona economia de vapor, o que resulta em melhor eficiência energética, além de manter a 

queima de forma segura para o meio ambiente. Na Replan, o aumento da eficiência energética 

trazido pelo Smart Tocha equivale ao abastecimento de uma cidade de 9 mil habitantes. 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/28/refinaria-de-paulinia-adota-inteligencia-artificial-no-controle-de-tochas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/28/refinaria-de-paulinia-adota-inteligencia-artificial-no-controle-de-tochas/
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Tocha da Refinaria de Paulínia (Foto: Divulgação) 

A tocha é parte essencial do sistema de segurança de uma refinaria e é utilizada para regular a 

pressão nos equipamentos durante o refino. “A aplicação de inteligência artificial para aprimorar os 

processos com segurança, redução de custos e aumento da eficiência são pilares estratégicos da 

Petrobras e contribuem com o meio ambiente”, informou a estatal. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 24/07 a 05/08/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Cerca de R$700 mil são economizados na Câmara de Paulínia  

só neste primeiro semestre 
5 de agosto de 2021  

A Câmara de Paulínia concluiu o primeiro semestre com economia de R$ 694.190,62 mil nos gastos. 

A queda no orçamento se deu por meio da renovação e readequação de alguns contratos com 

terceiros, corte de horas extras e encerramento de despesas desnecessárias ao funcionamento da Casa 

de Leis. […] 

 

 

Câmara aprova plano de metas no Legislativo e Lei Maria da 

Penha nas escolas 
4 de agosto de 2021  

A 13ª Sessão Ordinária, promovida nesta terça-feira (3/8), marcou o início dos debates legislativos 

no segundo semestre e a reabertura do Plenário ao público, com 40% da capacidade. Dentre as 

propostas analisadas, os vereadores aprovaram o Programa de Metas e Prioridades na Câmara de 

Paulínia e o Programa Maria da Penha na Escolas. […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-economiza-700-mil-primeiro-semestre/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-economiza-700-mil-primeiro-semestre/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-13-plano-metas-maria-penha-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-13-plano-metas-maria-penha-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-13-plano-metas-maria-penha-escolas/
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Edilsinho sugere melhorias na cidade para pessoas com 

deficiência e autismo    3 de agosto de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) apresenta uma série de propostas na área de 

acessibilidade. Na Indicação 823/2021, solicita rampas para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, para entrada e saída em praças e parques de Paulínia. […] 

 

Para Tiguila, vagas abertas pelo Cismetro devem priorizar paulinenses 
2 de agosto de 2021  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) solicita prioridade aos profissionais de Paulínia na contratação 

do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas). A empresa 

abriu processo seletivo para a área da saúde […] 

 

Pedro Bernarde defende qualificação de microempreender de baixa renda 
2 de agosto de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) apresenta Projeto de Lei Empreende Paulínia, que visa 

qualificar os pequenos empreendedores. De acordo com o vereador, apesar do alto índice de abertura 

de empresas no Brasil, a maioria dos empreendedores não possui informação […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-pessoas-com-deficiencia-autismo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-pessoas-com-deficiencia-autismo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-vagas-cismetro-paulinenses/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-bernarde-defende-qualificacao-de-microempreender-de-baixa-renda/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-pessoas-com-deficiencia-autismo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-vagas-cismetro-paulinenses/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/pedro-bernarde-defende-qualificacao-de-microempreender-de-baixa-renda/


   RESUMO DA  SEMANA | Agosto 2021 |  41 
 

  

 

Câmara reabre atendimento presencial e sessões com público 
30 de julho de 2021  

A Câmara de Paulínia decidiu reabrir o atendimento ao público a partir desta segunda-feira (2/8), de 

forma gradual. Será liberada a entrada de pessoas que agendarem reunião com vereadores e 

assessores, até duas pessoas por vez em cada gabinete.  […] 

 

Rede de saúde deve divulgar lista de medicamentos disponíveis, afirma Zé 

Coco        30 de julho de 2021  

O vereador Zé Coco (PSB) defende que o site oficial da Prefeitura divulgue relação de medicamentos 

disponíveis na rede municipal de saúde, assim como os locais onde é possível encontrá-los. A 

Indicação 845/2021 sugere que a medida vire lei municipal […] 

 

Gibi pede contratação de veterinários e biólogos para desenvolver 

políticas públicas da cidade   29 de julho de 2021  

A relação entre o homem e o animal é antiga. Ela está presente na humanidade desde os primórdios. 

E hoje de uma forma ainda mais próxima. Por isso, o vereador Gibi Professor (PTB), solicita ao 

Executivo, no Requerimento 587/2021, a contratação de médicos-veterinários e biólogos […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reabre-atendimento-presencial-e-sessoes-com-publico/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-lista-medicamentos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-lista-medicamentos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-pede-contratacao-de-veterinarios-e-biologos-para-desenvolver-politicas-publicas-da-cidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-pede-contratacao-de-veterinarios-e-biologos-para-desenvolver-politicas-publicas-da-cidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-reabre-atendimento-presencial-e-sessoes-com-publico/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-lista-medicamentos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-pede-contratacao-de-veterinarios-e-biologos-para-desenvolver-politicas-publicas-da-cidade/
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Câmara dobra número de projetos aprovados no primeiro semestre de 

2021        28 de julho de 2021  

A quantidade de projetos de lei aprovados na Câmara de Paulínia mais que dobrou no primeiro 

semestre de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 96 propostas 

votadas, enquanto os vereadores analisaram 47 entre janeiro e julho de 2020. […] 

 

Câmara entrega agasalho ao Fundo Social 
27 de julho de 2021  

Representantes da Câmara de Paulínia estiveram na tarde desta terça-feira (27) no Centro de 

Distribuição do Fundo Social (antigo Caco), para realizar a entrega dos agasalhos arrecadados por 

funcionários da Casa. Durante 2 semanas, a Câmara promoveu Campanha interna […] 

 

Projeto de Flávio Xavier cria evento anual para incentivar negócios em 

Paulínia       27 de julho de 2021  

Uma nova lei em Paulínia institui em fevereiro a Semana Municipal das Atividades Industrial, 

Comercial e de Agronegócios, com o objetivo de tornar a cidade referência nessas áreas e atrair 

novos investidores e consumidores. A proposta foi apresentada pelo vereador Flávio Xavier […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-dobra-projetos-lei-semestre-2021/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-dobra-projetos-lei-semestre-2021/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-entrega-agasalho-ao-fundo-social/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-semana-industria-comercio-agronegocio/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-semana-industria-comercio-agronegocio/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-dobra-projetos-lei-semestre-2021/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-entrega-agasalho-ao-fundo-social/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-semana-industria-comercio-agronegocio/
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Fábio da Van propõe incentivo aos pequenos produtores e Programa 

Cesta Verde para famílias de baixa renda 
26 de julho de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) sugere que o município participe do Programa de Aquisição de 

Alimentos-PAA, Projeto Cesta Verde do Governo do Estado. O objetivo é incentivar a agricultura 

familiar e a distribuição de Cestas Verdes às famílias de baixa renda. […] 

 

Nota de pesar – Aparecida Merkes (Lalinha) 
24 de julho de 2021  

A Câmara Municipal de Paulínia lamenta profundamente o falecimento da servidora Aparecida 

Argentin Merkes, vítima da Covid-19. Ela tinha 65 anos e atuava na Casa desde 2009, como 

assessora do vereador Zé Coco.  

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-incentivo-aos-pequenos-produtores-e-programa-cesta-verde-para-familias-de-baixa-renda/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-incentivo-aos-pequenos-produtores-e-programa-cesta-verde-para-familias-de-baixa-renda/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-pesar-aparecida-lalinha/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/fabio-da-van-propoe-incentivo-aos-pequenos-produtores-e-programa-cesta-verde-para-familias-de-baixa-renda/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/nota-pesar-aparecida-lalinha/

