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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 05/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ COMUNICAÇÃO  
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 

Com entrevistas e novos equipamentos, Legislativo investe em 
comunicação 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 02/02/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PROJETO DE LEI 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=4491535340873459&set=a.456671664359867 
 
 

Projeto de lei cria selo para reconhecer projetos e ações sociais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4491535340873459&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
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ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 5 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 05/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 4 

 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Fevereiro 2021 |  9 
 

  

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 04/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ CARNAVAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/04/prefeitura-decide-revogar-ponto-
facultativo-de-carnaval-em-paulinia/ 
 

Prefeitura decide revogar ponto facultativo de Carnaval em 
Paulínia 
Recomendação foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde, como medida para 
segurar a velocidade da propagação da Covid-19 no município 

4 fev 2021 – 18h 

 
Sede da Prefeitura de Paulínia: folga prolongada de cinco dias será cancelada pelo prefeito (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia informou no final da tarde desta quinta-feira (4) que decidiu revogar o 

Decreto 7964/2021, que tratava do ponto facultativo do Carnaval neste ano na cidade. A medida será 

publicada na edição 1.585 do Diário Oficial desta quinta-feira. 

Conforme a Prefeitura, a recomendação foi feita pela Secretaria de Saúde, como medida para 

segurar a velocidade da propagação do novo coronavírus na cidade. A rede municipal de Saúde tem 

sido pressionada, principalmente no início deste mês, pelos novos casos de Covid-19. 

A suspensão do ponto facultativo também segue a decisão do governo de São Paulo, do Tribunal 

de Justiça de São Paulo (TJ-SP) e de cidades vizinhas, como por exemplo, Campinas. Nos dias 15, 

16 e 17, portanto, haverá expediente normal nas repartições públicas municipais. 

No dia 29 passado, o governador João Doria (PSDB) anunciou que o governo de São Paulo, assim 

como a Prefeitura da Capital paulista, tinham decidido não conceder ponto facultativo nos dias de 

Carnaval para todo o estado. A medida seguiu recomendação do Centro de Contingência do 

Coronavírus. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/04/prefeitura-decide-revogar-ponto-facultativo-de-carnaval-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/04/prefeitura-decide-revogar-ponto-facultativo-de-carnaval-em-paulinia/
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Um dia antes (28), a Prefeitura de Paulínia havia publicado no Diário Oficial do Município decreto 

concedendo ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais nos dias 15, 16 e 17 de 

fevereiro, segunda-feira, terça-feira de Carnaval e quarta-feira de Cinzas, criando uma folga 

prolongada de cinco dias, a partir de sábado e domingo, dias 13 e 14 de fevereiro. Agora, esse 

decreto será revogado. 

 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia suspende ponto facultativo do Carnaval 

DATA: 04/02/2021 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-suspende-ponto-facultativo-do-carnaval/ 

 

Contrariando estado, três cidades da região de Campinas mantêm ponto 

facultativo no carnaval 

DATA: 04/02/2021 | VEÍCULO: G1  |  PÁGINA:  

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/04/contrariando-estado-tres-cidades-da-regiao-

de-campinas-mantem-ponto-facultativo-no-carnaval.ghtml 

 

 
 

 

 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-suspende-ponto-facultativo-do-carnaval/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/04/contrariando-estado-tres-cidades-da-regiao-de-campinas-mantem-ponto-facultativo-no-carnaval.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/02/04/contrariando-estado-tres-cidades-da-regiao-de-campinas-mantem-ponto-facultativo-no-carnaval.ghtml
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 05/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

 

Liberado funcionamento de atividades comerciais aos fins de semana* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

SP suspende restrições da fase vermelha noturna e aos finais de semana 

DATA: 03/02/2021 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS |  PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/03/sp-suspende-restricoes-da-fase-vermelha-noturna-e-aos-finais-de-semana/

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/03/sp-suspende-restricoes-da-fase-vermelha-noturna-e-aos-finais-de-semana/
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 04/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/urgente-100-dos-leitos-para-pacientes-com-covid-19-
estao-ocupados-em-paulinia/ 
 

100% dos leitos para pacientes com Covid-19 estão 
ocupados em Paulínia 
Por Redação 

4 de fevereiro de 2021 

 

O Hospital Municipal de Paulínia (HMP) atingiu 100% da capacidade de atendimento nos 

seus leitos de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 4. O 

hospital conta com 14 leitos desta modalidade. A SMS informou que há 26 pessoas 

internadas na rede pública. Destes, 14 estão em leito de UTI e 12 em leitos de enfermaria, 

sendo que 4 são casos suspeitos. 

Em Paulínia, até o momento, 6.124 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 101 

vidas foram perdidas em decorrência da doença. Desse total, 5.825 pacientes conseguiram 

se recuperar. Além disso, 1.936 casos suspeitos seguem em análise e 4.340 casos que 

eram suspeitos já foram descartados desde o início da pandemia. 

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus pede à população para que 

mantenha os cuidados básicos, como a higienização das mãos, uso da máscara e, 

principalmente, cumprindo o distanciamento social para evitar aglomerações, que é de 

extrema importância para a não proliferação do vírus. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/urgente-100-dos-leitos-para-pacientes-com-covid-19-estao-ocupados-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/urgente-100-dos-leitos-para-pacientes-com-covid-19-estao-ocupados-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/02/04.01.2021_Covid-19_boletim.jpg
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 03/02/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ECONOMIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/03/pacote-emergencial-tenta-socorrer-
empreendedores-paulistas/ 
 

Pacote emergencial tenta socorrer empreendedores 
paulistas 
Medidas incluem liberação de R$ 125 milhões, suspensão de protesto de débitos da 
dívida ativa estadual e manutenção de serviços de gás e água 

3 fev 2021 – 15h32 

 
Boeing 777-32W, operado pela LATAM Cargo, saiu de Pequim às 21h30 (horário de Brasília) de terça (Foto: Divulgação) 

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (3) um pacote emergencial para 

apoiar os empreendedores dos 645 municípios paulistas que mais foram impactados pela pandemia 

do novo coronavírus. Entre as novas medidas estão a liberação de R$ 125 milhões pelo Banco do 

Povo e pelo DesenvolveSP, a suspensão de protesto de débitos da dívida ativa e a manutenção de 

serviços de gás e água. 

Com objetivo de auxiliar os empreendedores mais impactados pela pandemia, a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, por meio do Banco do Povo, liberou R$ 25 milhões em microcrédito. 

Em 2020 foram disponibilizados mais de R$ 280 milhões em empréstimos subsidiados por meio do 

Banco do Povo, contando também com a parceria do Sebrae-SP, para auxiliar MEIs e autônomos a 

atravessarem a crise. 

A primeira linha é para os empreendedores informais e produtores rurais sem CNPJ, com opções 

de crédito de até R$ 15 mil e taxa de juros de 1% ao mês. O prazo para pagamento é de até 12 meses 

e carência de até 60 dias para capital de giro. Já para o investimento fixo e misto, o prazo para 

pagamento é de até 24 meses com até 90 dias de carência.  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/03/pacote-emergencial-tenta-socorrer-empreendedores-paulistas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/03/pacote-emergencial-tenta-socorrer-empreendedores-paulistas/
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O empreendedor deverá realizar um curso de qualificação empreendedora (disponível tanto online 

quanto presencial por meio do Sebrae-SP), apresentar avalista e não ter restrições creditícias. 

Já a segunda linha é voltada para empreendedores com CNPJ. Com taxa de juros de 0,35% ao mês, 

o limite de crédito é de até R$ 21 mil e o prazo para pagamento de até 24 meses com carência de até 

60 dias para capital de giro. Já para o investimento fixo e misto, o prazo para pagamento é de até 36 

meses com até 90 dias de carência. Para solicitar os financiamentos, o empresário também deverá 

realizar um curso de qualificação empreendedora (disponível tanto online quanto presencial por meio 

do Sebrae-SP) e não ter restrições creditícias. Não é necessário apresentar avalista. 

Os empreendedores podem solicitar as linhas de crédito de forma totalmente online pelo 

site www.bancodopovo.sp.gov.br ou presencialmente na agência do seu município. Atualmente, o 

Banco do Povo atende em 491 unidades em 465 municípios. A relação completa também está 

disponível no portal. 

O Desenvolve SP, banco do governo do Estado, vai disponibilizar mais R$ 100 milhões em crédito 

para capital de giro, apoiando micro e pequenas empresas de São Paulo. O lançamento integra a série 

de medidas praticadas pela instituição financeira para mitigar os impactos econômicos causados pela 

pandemia. 

“Em 2020 injetamos R$ 1,8 bilhão na economia paulista para apoiar o empreendedor, oferecendo 

acesso a capital de giro com melhores condições, suspensão de parcelas vincendas e financiamento 

de equipamentos para adequação ao momento. Atendemos 3.583 empresas, número 313% maior que 

em 2019. Com a recidiva da pandemia do coronavírus, as empresas precisam novamente de capital 

de giro para manter empregos e contas em dia, e mais uma vez o Desenvolve SP provê esse amparo”, 

afirmou Nelson de Souza, presidente da instituição. 

Micro e pequenas empresas (faturamento anual até R$ 4,8 milhões) poderão solicitar crédito para 

capital de giro com taxas a partir de 0,8% ao mês acrescido da Selic, prazo de até 60 meses para 

pagar e carência de até 12 meses. A medida vai beneficiar os que mais enfrentam dificuldades para 

acessar crédito por falta de garantias. Para evitar a necessidade de avalista e alienação de bens, o 

Desenvolve SP oferece duas opções: o Fundo Garantidor de Investimentos – FGI e o Fundo de Aval 

– FDA, criado pelo governo do estado de São Paulo, com recursos próprios, no início da pandemia. 

Com o intuito de oferecer mais vantagens aos negócios que paralisaram ou reduziram suas 

atividades em 2020 e enfrentaram queda nos lucros, o banco vai permitir que o empreendedor 

apresente tanto o faturamento de 2019 quanto o de 2020 na negociação do empréstimo, podendo 

escolher o que lhe for mais benéfico. As solicitações de crédito são realizadas de forma 100% online 

pelo site www.desenvolvesp.com.br. 

A Procuradoria Geral do Estado suspenderá por 90 dias o protesto de débitos inscritos na dívida 

ativa em todo o estado de São Paulo. A iniciativa dará fôlego às empresas de todos os segmentos 

para que possam sanar suas necessidades mais urgentes de capital de giro, facilitando o acesso ao 

financiamento. A medida passa a vigorar a partir desta quinta-feira (4). 

Também não haverá suspensão dos serviços de saneamento e gás canalizado de estabelecimentos 

comerciais nas áreas de concessão da Sabesp, Comgás, Naturgy e Gás Brasiliano Distribuidora 

(GBD) em municípios que estiverem nas fases laranja e vermelha do Plano São Paulo. Os usuários 

não serão negativados por débitos. A medida tem efeito imediato e se estende até o final de março. 

Os estabelecimentos que já tenham sido negativados por débitos durante o período da pandemia 

precisam repactuar os seus acordos para que a negativação seja suspensa.  

http://www.bancodopovo.sp.gov.br/
http://www.desenvolvesp.com.br/
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Os débitos existentes poderão ser renegociados sem aplicação de multas e juros; haverá apenas 

correção monetária. 

O prazo para o parcelamento será de 12 meses após a repactuação de saldos em aberto. Essas 

medidas são válidas para os usuários do segmento comercial e de serviços da Sabesp com consumo 

de até 100m³/mês e no caso da Comgás, Naturgy e Gás Brasiliano Distribuidora (GBD) com uso de 

até 150m³/mês. 

Leitos 

O boletim epidemiológico desta quarta-feira da Prefeitura de Paulínia demonstra que a Covid-19 

segue pressionando a rede municipal de saúde. Até as 9h30, 13 pacientes seguiam internados em 

leitos exclusivos para doentes do novo coronavírus. Até a publicação deste texto, a Secretaria 

Municipal de Saúde não havia respondido se aumentou o total de 14 vagas na UTI Covid-19 do 

Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro”. 

O governo de São Paulo e o Instituto Butantan aguardam para as 23h30 desta quarta-feira, o voo 

que traz 5,4 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção local de mais 8,6 

milhões de vacinas contra o coronavírus. O Boeing 777-32W, operado pela LATAM Cargo, saiu de 

Pequim às 21h30 (horário de Brasília) de terça (2) com o carregamento da matéria-prima fornecida 

pela biofarmacêutica Sinovac, parceira internacional do Butantan e agora sobrevoa Alemanha. 

Esse é o primeiro lote de insumos que o Butantan recebe neste ano. A carga desembarca no 

Aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, e será suficiente para cerca de 8,6 milhões de 

doses que serão envasadas, embaladas e rotuladas na Capital. 

Nova carga 

De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, as vacinas produzidas com o lote de 

matéria-prima que chega nesta semana começarão a ser entregues ao Ministério da Saúde no 

próximo dia 25. Outra carga com 5,6 mil litros de IFA também chegará ao Brasil até o próximo dia 

10, viabilizando a produção de mais 8,7 milhões de doses em São Paulo. 

As novas cargas permitem que mais 17,3 milhões de doses sejam entregues a partir do final deste 

mês. Em janeiro, o Butantan entregou 8,7 milhões de vacinas ao Ministério da Saúde. Foram 6 

milhões de doses no dia 17, outras 900 mil no dia 22 e mais 1,8 milhão no dia 29, em cumprimento 

ao contrato que incluiu o imunizante no Plano Nacional de Imunizações (PNI). 

A previsão do Butantan é que a produção local de vacinas contra a Covid-19 alcance até 600 mil 

doses diárias com as duas novas remessas de matéria-prima. O instituto ainda negocia o recebimento 

de mais 8 mil litros de IFA para cumprir o contrato com o Ministério da Saúde. São 46 milhões de 

doses previstas até o final de abril e um adicional de 54 milhões de vacinas com prazo a definir. De 

todas as vacinas contra o coronavírus disponíveis no Brasil até o momento, 80% foram fornecidas 

pelo Butantan. 

 
 

VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 29/01/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
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PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/29/sp-reverte-decisao-judicial-e-mantem-
volta-as-aulas-presenciais-para-8-de-fevereiro/ 
 

SP reverte decisão judicial e mantém volta às aulas 
presenciais para 8 de fevereiro 
Escolas terão retorno gradual e protocolos sanitários; cerca de 1,7 mil unidades 
reabriram em 2020, sem casos de transmissão de coronavírus 

29 jan 2021 – 18h17 

 
Para garantir a segurança na retomada, o estado distribuiu insumos a estudantes e servidores (Foto: Divulgação) 

O governo do estado reverteu a decisão judicial que suspendia o retorno das aulas presenciais para 

o dia 8 de fevereiro. A decisão foi proferida nesta sexta-feira (29) pelo presidente do Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJ-SP), Geraldo Francisco Pinheiro Franco. 

Com isso, as 5,1 mil escolas da rede estadual ficam autorizadas a iniciar o ano letivo a partir do dia 

8, enquanto que unidades particulares e municipais podem retomar antes. A rede municipal de ensino 

de Paulínia prevê iniciar as aulas e atividades presenciais somente a partir de março, de forma 

gradual. 

A Secretaria de Estado da Educação argumentou que cerca de 1,7 mil escolas estaduais em 314 

municípios retomaram atividades presenciais em São Paulo desde setembro de 2020, sendo 800 na 

Capital. “Não houve nenhum registro de transmissão de coronavírus dentro dessas unidades até o 

momento”, destacou. 

Para garantir a segurança na retomada, o estado distribuiu insumos destinados a estudantes e 

servidores, como 12 milhões de máscaras de tecido, mais de 440 mil protetores faciais de acrílico, 

10.740 termômetros a laser, 10 mil totens de álcool em gel, 221 mil litros de sabonete líquido, 78 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/29/sp-reverte-decisao-judicial-e-mantem-volta-as-aulas-presenciais-para-8-de-fevereiro/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/29/sp-reverte-decisao-judicial-e-mantem-volta-as-aulas-presenciais-para-8-de-fevereiro/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/28/justica-suspende-retomada-de-aulas-presenciais-em-sao-paulo/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/28/justica-suspende-retomada-de-aulas-presenciais-em-sao-paulo/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/01/14/paulinia-define-retorno-das-aulas-presenciais-na-rede-municipal/
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milhões de copos descartáveis, 112 mil litros de álcool em gel, 100 milhões de rolos de papel toalha 

e 1,8 milhão de rolos de papel higiênico. 

Merenda 

A partir de segunda-feira (1º), as escolas estaduais estarão abertas para ofertar merenda aos 

estudantes que se cadastraram previamente. Todos os 3,3 milhões de alunos da rede estadual poderão 

se alimentar nos dias de aulas presenciais. Para os 770 mil mais vulneráveis, a merenda será servida 

diariamente. 

O retorno ocorrerá de forma regionalizada, de acordo com os Departamentos Regionais da Saúde e 

segundo critérios de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do coronavírus. 

A decisão para manter escolas abertas em todas as fase do Plano São Paulo, conforme o governo 

estadual, é baseada em experiências internacionais e nacionais e visa garantir a segurança dos alunos 

e professores, bem como o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças e adolescentes. 

Gradativo 

Se uma área estiver nas fases vermelha ou laranja do plano, as escolas da educação básica, que 

atendem alunos da educação infantil até o ensino médio, poderão receber diariamente até 35% dos 

alunos matriculados. Na fase amarela, elas ficam autorizadas a atender até 70% dos estudantes; e, na 

fase verde, até 100%. Os protocolos sanitários devem ser cumpridos em todas as etapas. 

Em 2020, as 5,1 mil escolas estaduais também receberam R$ 700 milhões pelo Programa Dinheiro 

Direto na Escola de SP. A verba foi destinada para manutenção e conservação das unidades para a 

volta segura das aulas presenciais. Outros R$ 700 milhões já foram liberados para os preparativos do 

ano letivo de 2021. 

Veja o despacho completo do TJ-SP que permite o retorno às aulas presenciais no 

link https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/doc_95785588-1.pdf. 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/doc_95785588-1.pdf
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 05/02/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Alunos paulinenses iniciam aulas de forma remota a partir de segunda-feira 
(8)
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 1º/02/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/inscricao-para-novos-alunos-e-transferencia-na-
educacao-infantil-comecou-nesta-segunda-feira-dia-1/ 
 

Inscrição para novos alunos e transferência na 
educação infantil começou nesta segunda-feira, dia 1° 
Por Redação 

1 de fevereiro de 2021 

 

Escola Municipal Professora Maria Elisa Brega, no Parque dos Servidores 

 

A Secretaria de Educação de Paulínia liberou hoje, dia 1° de fevereiro, as novas 

inscrições para alunos da educação infantil – creches e Escolas Municipais de 

Educação Infantil (EMEIS) – da rede municipal e creches conveniadas – programa 

Pró-Educação Básica – PROEB. 

Para as novas inscrições os pais ou os responsáveis devem acessar o 

site: http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/siss/inscricao 

Já em caso de transferência de unidade, os pais ou responsáveis podem ligar no 

3874-5600 e escolher a opção 1.  

http://noticiasdepaulinia.com.br/inscricao-para-novos-alunos-e-transferencia-na-educacao-infantil-comecou-nesta-segunda-feira-dia-1/
http://noticiasdepaulinia.com.br/inscricao-para-novos-alunos-e-transferencia-na-educacao-infantil-comecou-nesta-segunda-feira-dia-1/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://sistemas1.paulinia.sp.gov.br/siss/inscricao
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Escola-Professora-Maria-Elisa-13_Mar-2020.jpg
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A mudança poder ser realizada quando há mudança de residência, com alteração 

do endereço, ou indicação de vaga preferencial por escola. 

No entanto, é importante destacar que em ambos os casos a vaga será concedida 

de acordo com disponibilidade. 

Os mais de 20 mil de alunos matriculados na rede municipal da cidade devem 

retornar às aulas no dia 1° de março, gradualmente e em dias intercalados. 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 04/02/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-mais-duas-mortes-por-covid-19-e-71-
casos-confirmados-em-24-horas-nesta-quarta-13/ 
 

Matrícula para o EJA 2021 acontece de 8 a 10 de 
fevereiro; confira as escolas municipais 
Por Redação 

4 de fevereiro de 2021 

 

As inscrições para o EJA 2021 – Educação de Jovens e Adultos começam a ser feitas no dia 

8 de fevereiro, em três unidades educacionais de Paulínia: EMESFM “Vitor Szczepanski e 

Souza Silva”; EMEFM “Vereador Ângelo Corassa Filho” e EMEFM “Maestro Marcelino 

Pietrobom”. As aulas serão realizadas via Google for Education. As matrículas se encerram 

dia 10 do mesmo mês. 

Para oficializar a inscrição, os interessados deverão levar os seguintes documentos: com 

foto, Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e comprovante 

de residência. 

A idade mínima para inscrição no EJA I e EJA II é de 15 anos e para o EJA III é de 18 anos. 

O principal objetivo da Secretaria de Educação é aumentar o número de estudantes com 

idade acima de 15 anos. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-mais-duas-mortes-por-covid-19-e-71-casos-confirmados-em-24-horas-nesta-quarta-13/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-mais-duas-mortes-por-covid-19-e-71-casos-confirmados-em-24-horas-nesta-quarta-13/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2018/11/Escola-Supletivo-2-Copy.jpg
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LOCAIS PARA INSCRIÇÕES: 

 

 

Fundamental I – 1° a 5° ano | Fundamental II – 6° A 9° ano | Ensino Médio 

EMEFM “Maestro Marcelino Pietrobom” 

Endereço: Rua Aldo Moreti, nº 181– Jardim Ouro Negro 

Horário de Funcionamento: para matriculas será das 8h às 20h 

Telefone: (19) 3874-3195 

Ensino Médio 

EMEFM “Vereador Ângelo Corassa Filho” 

Endereço: Rua Luiz Grecco, nº 181 – Monte Alegre I 

Horário de Funcionamento: para matriculas será das 8h às 20h 

Telefone: (19) 3884-5833 ou 3874-9634 

Fundamental I – 1° a 5° ano | Fundamental II – 6° A 9° ano 

EMESFM “Vitor Szczepanski e Sousa Silva” 

Endereço: Rua Padre José de Anchieta, nº 121 – Centro 

Horário de Funcionamento: para matriculas será das 8h às 20h 

Telefone: (19) 3874-9574 

DOCUMENTOS: 

– com foto, Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

– Comprovante de residência 

 
 
 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2019/11/EMEFM-Maestro-1.jpg
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 05/02/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO/ LICITAÇÃO  
PÁGINA: 6 

Prefeitura contrata empresa para construir quadra esportiva na EMEFM 
Vitor Szczepanski 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 05/02/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 

Administração do shopping de Paulínia será terceirizada 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 29/01/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2637 
 

Concessão administrativa do shopping deve render 
quase R$ 10 milhões ao município 
Da Redação 

29/01/2021 22:01:45 

 

Centro de compras abriu quase 2 anos após ser inaugurado 

Licitação está prevista para março e, de acordo com edital assinado pelo prefeito Du 

Cazellato (PL), nesta quinta-feira (28), contrato será de 10 anos 
 

A Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) abriu concorrência pública para terceirizar a 

administração do Paulínia Shopping, atualmente sob a responsabilidade da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico. A licitação está prevista para março e, de acordo com o edital, o 

contrato de concessão administrativa do centro de compras será de 10 (dez) anos, podendo ser 

renovado pelo mesmo período.  

 

Com a terceirização, a administração do prefeito Du Cazellato (PL) espera arrecadar R$ 

9.881.090,40 (nove milhões, oitocentos e oitenta e um mil, noventa reais e quarenta centavos) para 

o município, no primeiro período contratual. “A taxa de remuneração mínima (mensal) deverá ser 

de R$ 82.342,42, correspondente a 0,20% do valor do patrimônio avaliado em R$ 41.171.208,15, 

pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis – CPABI”, estipula o edital. 

Ainda de acordo com o documento, o único shopping da cidade conta com duas salas de cinema, 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2637
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/cc-01-2021-EDITAL_CC_01-2021.pdf
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arena de eventos com capacidade para 300 pessoas, e 56 lojas, sendo que, atualmente, 39 estão 

alugadas e 17 vazias. Apenas empresas especializadas em gestão de shopping centers poderão 

participar.  

 

Polêmicas 

Inaugurado em novembro de 2004, com show da cantora Ivete Sangalo, o Paulínia Shopping  só 

começou a funcionar a partir de agosto de 2006, quando a empresa Pró-Shopping venceu a 

primeira disputa pela concessão administrativa do centro de compras. O cachê de R$ 550 mil pago 

à diva baiana foi considerado acima do valor de mercado pelo Ministério Público (MP), que 

denunciou o então prefeito Edson Moura (MDB) por contratação irregular (sem licitação) da 

artista. Moura acabou condenado por improbidade administrativa, e teve seus direitos políticos 

suspensos por cinco anos.  

 

Em 9 de setembro de 2013, a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) interditou o Paulínia 

Shopping, por falta de segurança. Segundo declarou a administração da época, o prédio estava 

com as saídas de emergência bloqueadas, não tinha alvará de funcionamento, auto de vistoria do 

Corpo de Bombeiros e nem extintores de incêndio, problemas que colocavam em risco constante 

frequentadores, funcionários e lojistas. No mesmo dia, a Pró-Shopping rescindiu o contrato de 

concessão, a PMP assumiu a administração do shopping, e o caso foi parar na Justiça.  

 

O chamado Complexo Rodoviária Shopping de Paulínia custou cerca de R$ 78 milhões aos cofres 

públicos da cidade, mas nunca funcionou plenamente. Prédios onde deveriam funcionar, por 

exemplo, um restaurante e uma Unidade Básica de Saúde (UBS) nunca foram utilizados. Em 2009, o 

complexo passou a abrigar também o polo cinematográfico da cidade (quatro estúdios, film 

commission, e a escola magia do cinema) e o Museu Municipal. O polo está desativado há pelo 

menos cinco anos, e o museu nunca funcionou. 

 

Foto: Reprodução  
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 31/01/2021 
ASSUNTO: CÂMARAS MUNICIPAIS/ REGIÃO  
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 
 

Iniciativas na região vão ranquear os vereadores 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 1º/02/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=4489123051114688&set=a.456671664359867 

Danilo Barros volta a ser titular da Secretaria Municipal de Governo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Cazellato faz a segunda mudança no secretariado em um mês de governo 
DATA: 02/02/2021 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/02/cazellato-faz-a-segunda-mudanca-no-
secretariado-em-um-mes-de-governo/ 
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4489123051114688&set=a.456671664359867
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/02/cazellato-faz-a-segunda-mudanca-no-secretariado-em-um-mes-de-governo/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/02/cazellato-faz-a-segunda-mudanca-no-secretariado-em-um-mes-de-governo/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 05/02/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/05/cazellato-nomeia-assessora-para-
secretaria-de-chefia-de-gabinete-do-prefeito/ 
 

Cazellato nomeia assessora para Secretaria de Chefia 
de Gabinete do Prefeito 
Advogada Patrícia Calvo Marin entrou no lugar de Leonardo Ballone, que pediu para 
sair do governo municipal uma semana depois da posse 

5 fev 2021 – 12h03 

A secretária municipal Patrícia Calvo Marin (Foto: Divulgação) 

O prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL), nomeou a advogada Patrícia Calvo Marin, de 35 anos, 

para comandar a Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito. Ela assume o lugar que era de 

Leonardo Espartaco Cezar Ballone, que deixou o governo municipal no dia 7 de janeiro passado, 

uma semana após a posse, realizada no dia 1º daquele mês. 

Patrícia Marin mora em Paulínia, é formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas (PUC-Campinas) e já trabalhou em escritório da região. 

Em 2017, passou a integrar a equipe de assessoria jurídica de Cazellato na Câmara de Paulínia, 

quando o prefeito ainda era vereador na cidade. 

Desde então, Patrícia Marin integra a equipe de Assessoria de Políticas Públicas do governo 

Cazellato e, a partir desta quinta-feira (4), assumiu a Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do 

Prefeito. Sua nomeação foi publicada na edição desta quinta-feira no Diário Oficial do Município. 

Esta é a segunda alteração no secretariado feita no segundo governo de Cazellato. Ele também 

trocou no dia 29 passado, a então secretária municipal de Governo, Rebeca Rocha Leal, pelo ex-

vereador e presidente municipal do PL, Danilo Henrique Macedo de Barros. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/05/cazellato-nomeia-assessora-para-secretaria-de-chefia-de-gabinete-do-prefeito/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/02/05/cazellato-nomeia-assessora-para-secretaria-de-chefia-de-gabinete-do-prefeito/
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Conheça os secretários municipais 

– Os efetivos  

 Patrícia Calvo Marin – secretária de Chefia de Gabinete do Prefeito 

 Danilo Barros – secretária de Governo; 

 João Victor Teixeira – secretário de Transportes; 

 Juliano Merkes – secretário de Desenvolvimento Econômico; 

 José Luiz da Silva Braga – secretário dos Negócios da Receita; 

 Nicholas Andrews Baccarin – secretário de Finanças; 

 José Cláudio Castoldi – secretário de Habitação; 

 Toní Roberto da Silva Guimarães – secretário de Proteção e Defesa Civil; 

 Estevam Gomes Machado Neto – secretário de Cultura; 

 Alexandre Fávaro – secretário de Esportes; 

 Leonardo Viu Torres – secretário de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; 

 Renato Breda – secretário de Turismo e Eventos; 

 Lúcia Helena Lima Giunco – secretária de Administração; 

 Fábio Alves – secretário de Saúde; 

 Meire Muller – secretária de Educação; 

 Rita Coelho – secretária de Promoção Social; e 

 Beatriz Anacleto Braga – secretária de Recursos Humanos. 

– Os interinos 

 Wladimir Stefani – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos; 

 Renato de Camargo Gonçalves – Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Urbano; 

 Maick de Souza Lucizano – Secretaria Municipal de Segurança Púbica; e 

 Guilherme Mello Graça – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos. 

– Quem já saiu   

 Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete do Prefeito; e 

 Rebeca Rocha Leal – secretária de Governo. 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 05/02/2021 
ASSUNTO: TRIBUTOS  
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

IPVA de Paulínia rendeu mais de R$ 22 milhões 
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VEÍCULO: TCE-SP 
DATA: 29/01/2021 
ASSUNTO: SANEAMENTO 
PÁGINA: https://www.tce.sp.gov.br/6524-guia-tcesp-orienta-sobre-alteracoes-legislacao-
saneamento-basico 
 
 

Guia do TCESP orienta sobre alterações na legislação 
do saneamento básico 

 

29/01/2021 – SÃO PAULO – Com o intuito de apresentar aos jurisdicionados uma síntese das alterações introduzidas pelo 

Novo Marco Legal do Saneamento Básico nas questões relacionadas à prestação dos serviços públicos essenciais, em 

especial quanto à oferta de água potável e à universalização da coleta e do tratamento de esgotos, o Tribunal de Contas 

lançou um guia sobre o tema. 

A publicação, que foi apresentada ao público em geral durante as atividades do seminário sobre o ‘Novo Marco Legal do 

Saneamento Básico’, promovido pelo TCESP na quinta-feira (28/1), de forma virtual, já está disponível para leitura e 

download, por meio do link https://bit.ly/36nkuf8. 

Redigido em linguagem clara e objetiva, o guia foi dividido em 18 tópicos e inclui orientações sobre mudanças na 

legislação, contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico, fontes de financiamento, procedimentos de 

fiscalização e instruções do TCESP, Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e jurisprudência, entre outros. 

“O papel do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo será de acompanhar o efetivo cumprimento das diretrizes e das 

normas previstas na legislação de saneamento básico, garantindo que as metas e os indicadores de desempenho e os 

mecanismos de aferição de resultados sejam observados na execução dos serviços prestados”, destaca o Conselheiro-

Presidente, Edgard Camargo Rodrigues, na apresentação do manual. 

 

https://www.tce.sp.gov.br/6524-guia-tcesp-orienta-sobre-alteracoes-legislacao-saneamento-basico
https://www.tce.sp.gov.br/6524-guia-tcesp-orienta-sobre-alteracoes-legislacao-saneamento-basico
https://bit.ly/36nkuf8
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 05/02/2021 
ASSUNTO: ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PÁGINA: 5 

Moradores do Vida Nova e Indep participam de reunião na Prefeitura
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 28/01 a 05/02/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Valadão pede revitalização das calçadas e atividades fora do horário escolar 
5 de fevereiro de 2021  

  O Presidente da Câmara, vereador Fábio Valadão (PL), sugere a elaboração de um projeto que visa 

melhorar a qualidade das calçadas no município. Segundo a Indicação 68/2021 a ideia é facilitar o 

acesso da população, permitindo com que idosos, crianças, pessoas com deficiências, assim como 

todos os outros cidadãos possam circular livremente pela cidade […] 

 

 

Cícero homenageia Guarda Municipal e pede centro integrado de 

Segurança 
4 de fevereiro de 2021  

O vereador Cícero Brito (MDB) homenageia a Guarda Municipal de Paulínia pelos 40 anos de 

existência, comemorados em 23 de dezembro de 2020. A cidade já havia tido a Guarda Municipal 

Armada (GMA), entre 1968 e 1976, mas foi em 1980 que uma lei criou a corporação como 

conhecida hoje. […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-revitalizacao-das-calcadas-e-atividades-fora-do-horario-escolar/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-guarda-municipal-centro-integrado-seguranca/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-guarda-municipal-centro-integrado-seguranca/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-revitalizacao-das-calcadas-e-atividades-fora-do-horario-escolar/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-guarda-municipal-centro-integrado-seguranca/
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Câmara aprova proposta para trocar documentos em papel por sistema eletrônico 
3 de fevereiro de 2021  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (2/2), na 1ª Sessão Ordinária de 2021, 

proposta para instituir o programa “Câmara Verde”. O texto foi analisado em primeira discussão 

(legalidade) e, caso passe por uma segunda votação, o Legislativo poderá substituir arquivos em 

papel por um processo digital ao produzir, tramitar e gerir documentos. […] 

 

Com entrevistas e novos equipamentos, Legislativo investe em Comunicação 
2 de fevereiro de 2021  

O diálogo entre o Poder Legislativo e a população paulinense ganha reforço nesta terça-feira (2/2), 

com uma série de novidades na área da Comunicação. Sempre antes das sessões ordinárias, às 18h30, 

haverá entrevistas ao vivo com um ou mais vereadores, para apresentar os principais assuntos […] 

 

Diretoria-Geral comanda ação de prevenção à Covid-19 nos gabinetes da 

Câmara     1 de fevereiro de 2021  

Vereadores e assessores parlamentares ganharam um reforço no controle do novo coronavírus, para 

garantir a segurança de funcionários e cidadãos que frequentam a Câmara de Paulínia durante a 

pandemia. O diretor-geral da Casa, Emmanuel Pinareli, saiu de porta em porta, entregando kits […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-1-camara-verde-sistema-eletronico/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/entrevistas-equipamentos-investe-comunicacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/diretoria-geral-prevencao-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/diretoria-geral-prevencao-covid/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-1-camara-verde-sistema-eletronico/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/entrevistas-equipamentos-investe-comunicacao/
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Câmara dá início às sessões legislativas nesta terça-feira, sem público 
29 de janeiro de 2021  

A Câmara de Paulínia promove a 1ª Sessão Ordinária de 2021 na próxima terça-feira (2/2), a partir 

da 18h30. Será a primeira vez que os vereadores da nova legislatura vão discutir e votar propostas 

para a cidade. A sessão será sem público, em obediência às normas estaduais de prevenção à Covid-

19. Apenas os vereadores […] 

 

Corpo de Bombeiros renova licença para atividades da Câmara 
28 de janeiro de 2021  

A Câmara de Paulínia renovou o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), após análise dos 

equipamentos e das instalações do Legislativo. O documento vale até 2024 e certifica o cumprimento 

de todos os itens e critérios contidos no laudo de exigências, como a presença e o bom 

funcionamento de dispositivos preventivos como extintores […] 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-inicio-sessoes-legislativas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bombeiros-renova-licenca-atividades-camara/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-inicio-sessoes-legislativas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/bombeiros-renova-licenca-atividades-camara/

