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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 

DATA: 08/01/2022 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL 
PÁGINA: 3 

Legislativo de Paulínia dobra número de projetos de lei aprovados 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 10/01/2022 
ASSUNTO: LEIS/ CÂMARA MUNICIPAL 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2711 
 

Paulínia pega de volta quase 94 mil metros quadrados 
doados a empresas 
 

Da Redação 

10/01/2022 21:01:05 

 

A maioria dos imóveis recuperados fica em Betel 

As leis que autorizaram a concessão de 14 terrenos públicos foram revogadas em 2021, 

por inciativa do prefeito Du Cazellato (PL) 
 

Ao longo do ano passado, o prefeito Du Cazellato (PL) conseguiu revogar, por meio da Câmara Municipal de 

Paulínia (CMP), nove leis que beneficiaram treze empresas privadas com doações de terrenos 

pertencentes ao município. Com isso, a Prefeitura recuperou 14 áreas (veja lista completa no final da 

matéria) que havia doado entre 1998 e 2011. Juntas, elas somam 93.909,75 mil m2, segundo dados oficiais.  

 

Dos imóveis retomados pelo município, doze estão dentro do Parque Tecnológico, localizado em Betel. 

Criado pela Lei 3.097/10, o parque possuí uma área total de 242.829,17 m2, divididos em lotes de no mínimo 

1.000 m2, que podem ser doados pela Prefeitura a empresas de tecnologia interessadas em se instalar na 

cidade. O décimo terceiro imóvel, de 8 mil m2, fica na Avenida Guaraná, no bairro Cascata, e o último, 

de 50.058 m2, não tem a sua localização especificada na lei de doação. 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2711
https://leismunicipais.com.br/a/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2010/309/3097/lei-ordinaria-n-3097-2010-dispoe-sobre-a-instituicao-e-criacao-do-parque-tecnologico-do-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias
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As empresas deveriam começar a funcionar nos terrenos que receberam da Prefeitura, gerando emprego e 

renda para o município, no prazo máximo de 30 meses, a contar da data da publicação da lei de 

doação.  Entretanto, segundo Cazellato, as donatárias não desenvolveram qualquer atividade econômica 

na cidade e, portanto, não atenderam ao interesse público preconizado nas leis que autorizaram a 

concessão das áreas públicas. 

  

No caso do Parque Tecnológico, além do terreno, a Lei 3.097/10 prevê benefícios em impostos 

municipais como IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano (isenção de 80%) e  ISSQN - Imposto sobre 

Serviço de Qualquer Natureza (alíquota de 2%), durante 10 anos. Ainda de acordo com o texto, os projetos 

de empresas que buscam se instalar no parque passam pelo crivo de uma comissão formada por servidores 

das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Planejamento, Negócios Jurídicos, Chefia de Gabinete e 

Negócios da Receita. 

 

EMPRESAS QUE PERDERAM ÁREAS NO PARQUE TECNOLÓGICO: 

 

- Stefanini Consultoria e Assessoria Informática S.A (Lei 3.152/10): 6.513,85 m2; 

- Brayton Selos Mecânicos Industrial Ltda (Lei 3.193/11): 4.426,64 m2 (dois lotes).   

- Tecnopharma Manipulação e Suporte Técnico Ltda (Lei 3.198/11): 6.304,29m²; 

- T.Global Participações Societárias S.A, Softway S.A, SSTG Serviços, Softway Tecnologia da Informação Ltda e T. Easy 

Softwares para Comércio Exterior Ltda (Lei 3.232/11): 8.843,40 m2 (quatro lotes); 

- Ignis Tecnologia da Informação e Comunicações Ltda (Lei 3.233/11): 4.793,97 m2 (dois lotes);  

- All Earth Comércio de Eletrônicos Ltda (Lei 3.234/11): 2.576,73 m2; 

- Sunved Comercial Ltda (Lei 3.235/11): 2.392,87 m2; 

 

OUTRAS 

 

- Renom e Lisoni - Recuperadora Ltda (Lei 2.218/98): 8 mil m2, no bairro Cascata; 

- Alcamp Comercial Ltda (Lei 3.201/11): 50.058,00 m2, em localização não especificada na lei de doação.  

 

Foto: Correio Imagem 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2010/315/3152/lei-ordinaria-n-3152-2010-dispoe-sobre-doacao-com-encargos-de-area-de-terreno-nos-termos-da-lei-n-3097-de-19-de-julho-de-2010-a-stefanini-consultoria-e-assessoria-informatica-s-a-para-possibilitar-a-instalacao-da-mesma-no-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2011/319/3193/lei-ordinaria-n-3193-2011-dispoe-sobre-doacao-com-encargo-de-area-de-terreno-nos-termos-da-lei-n-3097-de-19-de-julho-de-2010-a-brayton-selos-mecanicos-industrial-ltda-para-possibilitar-a-instalacao-da-mesma-no-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2011/319/3198/lei-ordinaria-n-3198-2011-dispoe-sobre-doacao-com-encargos-de-area-de-terreno-nos-termos-da-lei-n-3097-de-19-de-julho-de-2010-a-tecnopharma-manipulacao-e-suporte-tecnico-ltda-para-possibilitar-a-instalacao-da-mesma-no-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias?r=p
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2011/323/3232/lei-ordinaria-n-3232-2011-dispoe-sobre-doacao-com-encargo-de-area-de-terreno-nos-termos-da-lei-n-3097-de-19-de-julho-de-2010-a-t-global-participacoes-societarias-s-a-softway-s-a-sstg-servicos-softway-tecnologia-da-informacao-ltda-t-easy-softwares-para-comercio-exterior-ltda-para-possibilitar-a-sua-instalacao-no-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2011/323/3233/lei-ordinaria-n-3233-2011-dispoe-sobre-doacao-com-encargo-de-area-de-terreno-nos-termos-da-lei-n-3097-de-19-de-julho-de-2010-a-ignis-tecnologia-da-informacao-e-comunicacoes-ltda-para-possibilitar-a-sua-instalacao-no-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2011/323/3234/lei-ordinaria-n-3234-2011-dispoe-sobre-doacao-com-encargo-de-area-de-terreno-nos-termos-da-lei-n-3097-de-19-de-julho-de-2010-a-all-earth-comercio-de-eletronicos-ltda-para-possibilitar-a-sua-instalacao-no-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2011/323/3235/lei-ordinaria-n-3235-2011-dispoe-sobre-doacao-com-encargo-de-area-de-terreno-nos-termos-da-lei-n-3097-de-19-de-julho-de-2010-a-sunved-comercial-ltda-para-possibilitar-a-sua-instalacao-no-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/1998/222/2218/lei-ordinaria-n-2218-1998-dispoe-sobre-a-concessao-de-direito-real-de-uso-com-obrigacao-de-doacao-para-a-empresa-renom-e-lisoni-recuperadora-ltda-me-da-area-de-terreno-denominada-lote-11-f-do-anexo-ii-do-edital-de-chamamento-publico-com-8000-00m2-e-da-outras-providencias?q=2218
https://leismunicipais.com.br/a1/sp/p/paulinia/lei-ordinaria/2011/321/3201/lei-ordinaria-n-3201-2011-dispoe-sobre-doacao-com-encargo-de-area-de-terreno-a-alcamp-comercial-ltda-para-possibilitar-a-instalacao-da-mesma-no-municipio-de-paulinia-e-da-outras-providencias?q=3201


   RESUMO DA  SEMANA | Janeiro 2022 |  5 
 

 

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 14/01/2022 
ASSUNTO: LEIS/ CÂMARA MUNICIPAL 
PÁGINA: 17 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 14/01/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 5 

Uso de máscaras em Paulínia e todo Estado será obrigatório até 31 de 
março 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 14/01/2022      |     ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS/ REGIÃO        |      PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Prefeitos da RMC antecipam reunião para discutir avanço da ômicron 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 14/01/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 4 

São Paulo inicia pré-cadastro de crianças na plataforma Vacina Já
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 14/01/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 17, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Paulínia vai abrir dois novos postos avançados com atendimento e testagem de Covid-19 
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VEÍCULO: G1 
DATA: 12/01/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS/ REGIÃO 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/01/12/apos-alta-de-casos-de-
covid-camara-de-campinas-retoma-sessoes-online-e-suspende-atendimento-ao-publico.ghtml 
 

Após alta de casos de Covid, Câmara de Campinas retoma 
sessões online e suspende atendimento ao público 
 

Reuniões do Legislativo a partir de fevereiro, após o recesso parlamentar, voltarão a 
ser remotas. Decisão foi anunciada pela Casa nesta quarta-feira. 

Por g1 Campinas e Região 

12/01/2022 09h57  Atualizado há um dia 
 

 
Câmara de Campinas — Foto: Imprensa/Câmara 

A Câmara de Vereadores de Campinas (SP) anunciou, na manhã desta quarta-
feira (12), que retomará as sessões de forma remota a partir de fevereiro, após o 
recesso do Legislativo, e suspendeu o atendimento ao público na Casa. A 
decisão foi tomada após a nova explosão de casos de Covid-19 e gripe neste 
início de ano. 
 
As reuniões online valem para análise de projetos de lei, moções e 
requerimentos, que passam a ser extraordinárias, e também encontros de 
comissões permanentes e audiências públicas. Sessões solenes, entretanto, 
estão suspensas. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/01/12/apos-alta-de-casos-de-covid-camara-de-campinas-retoma-sessoes-online-e-suspende-atendimento-ao-publico.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2022/01/12/apos-alta-de-casos-de-covid-camara-de-campinas-retoma-sessoes-online-e-suspende-atendimento-ao-publico.ghtml
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A presidência da Câmara afirmou que a reforma do prédio também colaborou 
para a decisão, já que a intervenção limita espaços e faria com que as pessoas 
ficassem mais perto umas das outras. Além disso, como a obra fez alguns 
setores do Legislativo precisarem se adequar em espaços menores, os diretores 
poderão determinar um sistema de rodízio entre servidores para evitar 
aglomerações. 
 
A Câmara de Campinas usou o Sistema de Deliberação Remota durante o ano 
inteiro de 2020. No início de 2021, as sessões presenciais foram retomadas, 
mas em seguida suspensas por conta da intensificação de casos e mortes que 
ficou conhecida como segunda onda da pandemia de Covid-19, quando a 
vacinação ainda não tinha atingido a maior parte da população. 
Em agosto, quando a imunização refletiu em uma melhora dos indicadores, a 
Casa retomou as reuniões no plenário e com a presença de público. No entanto, 
a decisão precisou ser revista agora no início da 2022 para evitar uma 
proliferação maior de infectados. 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 14/01/2022 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Paulínia fecha 2021 com 11 serviços com alto grau de satisfação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE   |     DATA: 11/01/2022     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5607759829250999&set=a.456671664359867 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5607759829250999&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 14/01/2022 
ASSUNTO: SOCIAL 
PÁGINA:  

Prefeitura divulga calendário de pagamentos do Auxílio Brasil 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 17/01/2022 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2710 
 

Paulínia oferece bolsas para 32 universidades e 4 escolas 
técnicas 
 

Da Redação 

07/01/2022 13:01:03 

 

Em 2021 foram 500 bolsas concedidas 

Pré-inscrição pode ser feita de 7 (hoje) a 27 deste mês, só pela internet; saiba as 

instituições de ensino conveniadas da PMP e os requisitos para obter o benefício  
 

A temporada 2022 de pré-inscrição para o programa de bolsas de estudos da Prefeitura Municipal de 

Paulínia (PMP) começou nesta sexta-feira (7) e vai até o próximo dia 27, exclusivamente pela 

internet. Anualmente, o município concede até 750 bolsas para instituições de 

ensinos técnico e superior (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) conveniadas - veja lista completa das 

escolas técnicas e universidades no fim desta matéria.  São até 700 bolsas superior, sendo 490 

integrais (100%) e 210 parciais (entre 65% e 35%). Já para o ensino técnico são 50 bolsas de 100%. 

 

O benefício é exclusivo para moradores da cidade, que preencherem os seguintes requisitos:  

- Estar cadastrado no Programa de Assistência Social (PAS); 

- Não receber auxílio de qualquer fonte, para o custeio de sua mensalidade (FIES, PROUNI, PEP, EDUCA MAIS 

BRASIL ou Pessoa Jurídica); 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2710
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- Ser residente no Município há no mínimo 10 (dez) anos comprovadamente ininterruptos;   

- Não possuir diploma de curso de nível igual ou superior;  

- Não ter sido atendido anteriormente por programas de Bolsa de Estudo, Crédito Educativo e/ou Bolsa 

Educação, oferecidos pela Prefeitura Municipal de Paulínia ou outro município, exceto quando beneficiado 

para curso técnico e ressalvadas as hipóteses previstas na Lei Municipal 3077 de 2010; 

- Estar devidamente matriculado e frequentando curso Superior ou Técnico em Instituição reconhecida pelo 

MEC (Ministério da Educação) no período em que estiver concorrendo até a divulgação do resultado final da 

Bolsa Educação, não podendo estar com matrícula trancada, ou matrícula suspensa para início do segundo 

semestre (matrícula com início no segundo semestre do ano em que está pleiteando a Bolsa, caracteriza 

reserva do benefício);  

- Ter renda bruta inferior ou igual a 10 salários mínimos vigente;  

- A instituição de Ensino em que o candidato irá se matricular deve ser conveniada com a PMP. 

 

FAÇA SUA PRÉ-INSCRIÇÃO! 

“Após confirmação da inscrição pela internet, será enviado ao candidato o comprovante de inscrição 

através de e-mail. Caso o candidato não receba, deverá procurar na Secretaria de Educação antes do 

encerramento da inscrição on-line”, diz o edital do programa - LEIA ATENTAMENTE EDITAL COMPLETO.  

 

2021 

 
No ano passado, a PMP concedeu 500 bolsas, do total disponível. “Agradeço muito por essa oportunidade. 

A faculdade é muito importante para mim e, com esse auxílio, será mais fácil concluí-la”, declarou a 

estudante Lethicia Ferreira Luz, contemplada com bolsa integral para o curso de Administração. “O estudo é 

fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Apostamos nestes estudantes e torcemos para que 

todos tenham um futuro brilhante”, comentou o prefeito Du Cazellato (PL).  

 

CONFIRA LISTA DE INSTITUIÇÕES CONVENIADAS À PMP: 

NÍVEL TÉCNICO: 

- ARQUIMEDES – CAMPINAS 

- BENTO QUIRINO – CAMPINAS 

- COLÉGIO COSMOS – PAULÍNIA 

- ETEC (SÃO JOSÉ) – CAMPINAS 

http://www.paulinia.sp.gov.br/bolsaeducacao
http://www.paulinia.sp.gov.br/userfiles/file/bolsa_edital.pdf
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NÍVEL SUPERIOR (TECNÓLOGO, BACHARELADO E LICENCIATURA): 

- ANBAR (FACERES) – ASSÍS 

- ANHEMBI-MORUMBI – SÃO PAULO 

- ESAMC – CAMPINAS 

- FAC (ANHANGUERA) – CAMPINAS 

- FACAMP – CAMPINAS 

- FAI (FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS) – ADAMANTINA 

- FAM (ASSOCIACAO EDUCACIONAL AMERICANENSE) – AMERICANA 

- FEMA (FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS) – ASSIS 

- IASP – HORTOLÂNDIA 

- LICEU SALESIANO 

- MACKENZIE – CAMPINAS 

- POLICAMP – CAMPINAS 

- PUC – CAMPINAS 

- SENAI – CAMPINAS 

- UNASP – ENGERENHEIRO COELHO 

- UNIARARAS – ARARAS 

- UNICESUMAR – CAMPINAS/PAULÍNIA 

- UNIFACP – PAULÍNIA 

- UNIFAE – SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

- UNIFAJ – JAGUARIÚNA 

- UNIMAX (MAX PLANCK) – INDAIATUBA 

- UNIMEP – PIRACICABA 

- UNIMETROCAMP – CAMPINAS 

- UNINTER – PAULÍNIA 

- UNINOVE – SÃO PAULO 

- UNISAL – AMERICANA 

- UNISAL – LICEU 

- UNISAL – SÃO JOSÉ 

- UNIP – CAMPINAS 

- UNIVALI – VALE DO ITAJAI/SC 

- USF – BRAGANÇA 

- USF – CAMPINAS 

 

Mizael Marcelly 

Fotos: PMP/Divulgação 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 14/01/2022 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Oficinas de Dança para crianças, jovens e adultos serão realizadas entre 18 
e 31 de janeiro 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 10/01/2022 
ASSUNTO: TRAGÉDIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2022/01/10/peritos-identificam-os-dez-mortos-no-
desmoronamento-em-capitolio/ 
 

Peritos identificam os dez mortos no desmoronamento 
em Capitólio 
 

Entre as vítimas está a paulinense de 18 anos, o namorado, a mãe e o padastro dela; 
os quatro moravam na região do Matão, na cidade de Sumaré 

10 jan 2022 – 17h20 

Camila da Silva (Fotos: Reprodução) 

Peritos da Polícia Civil de Minas Gerais terminaram de identificar nesta segunda-feira (10) as 10 

vítimas fatais do desmoronamento de um bloco de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio (MG), no 

último sábado (8). Entre os mortos, estão a paulinense Camila da Silva Machado, de 18 anos; o 

namorado, Mykon Douglas de Osti, 24; a mãe, Carmem Pinheiro da Silva, 43; e o padrasto dela, 

Geovany Teixeira da Silva, 38. Os quatro moravam no distrito de Matão, na cidade de Sumaré. 

As demais vítimas fatais, que residiam em Minas Gerais,  são Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos 

(piloto da lancha); Tiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 (primo do padrasto de Camila); Geovany 

Gabriel Oliveira da Silva, 14 (filho do padrasto de Camila); Júlio Borges Antunes, 68; Sebastião 

Teixeira da Silva, 64; e a mulher dele, Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 (pais do padrasto de 

Camila). 

O casal de namorados Camila e Maycon foi enterrado na manhã desta segunda-feira (10) no 

Cemitério da Saudade, em Sumaré. O grupo havia ido a Capitólio comemorar o aniversário de 

Maycon, que completaria 25 anos domingo (9). O padrasto de Camila, Geovany Teixeira, o filho e o 

pai dele, respectivamente Geovany Gabriel e Sebastião da Silva, seriam enterrados em Serrânia 

(MG). 

https://paulinia24horasnoticia.com/2022/01/10/peritos-identificam-os-dez-mortos-no-desmoronamento-em-capitolio/
https://paulinia24horasnoticia.com/2022/01/10/peritos-identificam-os-dez-mortos-no-desmoronamento-em-capitolio/
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As 10 pessoas foram identificadas por meio do reconhecimento das suas impressões digitais. 

Segundo o delegado regional Marcos Pimenta, todas elas estavam a bordo da Lancha Jesus, uma das 

quatro embarcações diretamente atingidas pelo bloco de pedras que se desprendeu do cânion. Ao 

menos outras 24 pessoas precisaram de socorro, e muitas delas foram levadas a unidades de saúde 

próximas com fraturas e escoriações. 

A mãe Carmem Pinheiro da Silva 

“Os ocupantes se conheciam e estavam hospedados em uma pousada em São José da Barra (MG)”, 

informou Pimenta. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias da 

tragédia, bombeiros juntamente com homens da Marinha, seguem recolhendo material que possa 

contribuir com a investigação. Além disso, os mergulhadores também procuram por pedaços de 

vítimas cujos corpos foram segmentados ao sofrer o impacto das pedras e vasculham a área para se 

certificar de que não há mais nenhuma vítima presa sob os escombros submersos. 

Desde que as imagens do enorme bloco de pedra atingindo parte das embarcações com turistas que 

visitavam o local começaram a ser veiculadas, fotos e até mesmo mensagens antigas em que pessoas 

apontam a trinca no paredão de pedra e o risco iminente de queda foram recuperadas para questionar 

a falta de orientação sobre os riscos do local. 

    Em nota, a empresa Furnas Centrais Elétricas, que é controlada pela Eletrobras, lamentou o 

ocorrido e informou que apenas usa a água do lago para gerar energia elétrica. “Compete ao Poder 

Público a gestão dos demais usos múltiplos do reservatório”, sustenta a empresa, referindo-se ao 

controle das atividades turísticas na região, que conta com a presença deste que é um dos maiores 

lagos artificiais do mundo como um atrativo, com mais de 3,5 mil quilômetros de perímetro. 
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 14/01/2022 
ASSUNTO: LEI/ SEGURANÇA 
PÁGINA: A7 

Nova lei autoriza policial civil a fazer “bico” para prefeituras 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 14/01/2022 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: 6 

Emprega Paulínia conta com 22 vagas 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 14/01/2022 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 8 

Edital do Trem Intercidades sai em março 
 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Janeiro 2022 |  23 
 

  

NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 10 a 14/01/2022 

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

 

NOTÍCIAS 
 
 

 

Espaço de informática é proposta de Gibi para idosos do Centro 

Tia Lídia 
14 de janeiro de 2022  

O vereador Gibi Professor (PTB) propõe um espaço com computadores, impressora e acesso à 

internet no Centro de Convivência Tia Lídia, além de oficinas de iniciação à informática. “A ação 

tem o intuito de integrar os idosos acima dos 60 anos do município ao mundo da informática, 

aumentar sua rede de relacionamentos […] 

 

 

Para José Soares, cidade deve oferecer óculos com preço baixo a 

quem precisa 
13 de janeiro de 2022  

O vereador José Soares (Republicanos) sugere um programa municipal que conceda óculos a preço 

de custo para a população em vulnerabilidade social. O objetivo é facilitar o acesso a pessoas que 

precisam enxergar melhor, mas muitas vezes não têm condições de financeiras, e resolver problemas 

como a evasão escolar. […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-espaco-informatica-centro-tia-lidia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-espaco-informatica-centro-tia-lidia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-oculos-preco-baixo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-oculos-preco-baixo/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/gibi-espaco-informatica-centro-tia-lidia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-oculos-preco-baixo/
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Edilsinho pede ginásio para ampliar lazer na região do bairro Cooperlotes 
12 de janeiro de 2022  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) sugere construção de um ginásio poliesportivo na 

região dos bairros Cooperlotes, Bom Retiro e Parque dos Servidores, com o objetivo de oferecer aos 

opção de lazer aos moradores. Ele destaca que a legislação federal obriga que loteamentos urbanos 

reservem parte do imóvel para construção de praças e outros espaços públicos […] 

 

Paulínia precisa de agendamento digital de consultas e exames, diz Cícero 
11 de janeiro de 2022  

O vereador Cícero Brito (MDB) pede que a rede municipal de saúde tenha canais eletrônicos para a 

população marcar consultas, exames ou outros procedimentos médicos. Hoje, o agendamento sempre 

exige deslocamento físico, mesmo que o paciente não tenha condições físicas. […] 

 

Defesa pessoal à mulher e musicoterapia para autistas são pedidos de Zé 

Coco          10 de janeiro de 2022  

O vereador Zé Coco (PSB) solicita aulas gratuitas de defesa pessoal às mulheres moradoras de 

Paulínia. Segundo a Indicação 1543/2021, é dever do poder público promover formas de enfrentar a 

violência contra a mulher, inclusive a doméstica […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-ginasio-cooperlotes-bom-retiro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-agendamento-digital-consultas-e-exames/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-defesa-pessoal-musicoterapia-para-autistas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-defesa-pessoal-musicoterapia-para-autistas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-ginasio-cooperlotes-bom-retiro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-agendamento-digital-consultas-e-exames/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/ze-coco-defesa-pessoal-musicoterapia-para-autistas/

