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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 16/07/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CAMPANHA  
PÁGINA: 6 

 

Câmara promove campanha para arrecadar agasalhos
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 15/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-prorroga-a-fase-de-transicao-do-plano-sao-
paulo-ate-o-dia-22-de-julho/ 
 

Paulínia prorroga a Fase de Transição do Plano São Paulo  
até o dia 22 de julho 
 

Por Redação 

15 de julho de 2021 

 

Paulínia prorrogou nesta quinta-feira (15/julho) a fase de transição do Plano São Paulo, 

que já está em vigor desde o dia 20/5. A Fase de Transição continuará no município 

até o dia 22/7, podendo ser revogado de forma imediata, a depender dos dados 

técnicos e epidemiológicos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Plano 

São Paulo. A última atualização do Plano SP previa a manutenção da Fase de Transição 

até hoje. A nova fase de transição deve funcionar por uma semana. 

 

As regras já em vigência serão mantidas, com o toque de recolher, entre 21h e 5h, 

assim como a recomendação de teletrabalho para atividades administrativas não 

essenciais e escalonamento de horários para entrada e saída de trabalhadores dos 

setores de comércio, serviços e indústrias. Comércio e serviços podem funcionar entre 

as 6h e 21h, com limite de 40% de ocupação. 

 

De acordo com o Decreto Municipal n º 8.060/2021, a prorrogação da Fase de 

Transição segue recomendação do Centro de Contingência da Covid-19 e foi necessária 

por causa dos índices ainda elevados de casos, internações e óbitos da pandemia em 

Paulínia. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-prorroga-a-fase-de-transicao-do-plano-sao-paulo-ate-o-dia-22-de-julho/
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-prorroga-a-fase-de-transicao-do-plano-sao-paulo-ate-o-dia-22-de-julho/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Com%C3%A9rco-Avenida-Jos%C3%A9-Paulino2.jpg
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I – Comércio e serviços, com horário de funcionamento das 6h até as 21h; 

II – Paulínia Shopping, com horário de funcionamento das 6h até as 21h); 

III – Atividades religiosas em templos e igrejas, observada a capacidade máxima de ocupação 

de 40%, com a recomendação de que não participem crianças de até 12 anos de idade e de 

pessoas com mais de 60 anos de idade, pessoas com doenças crônicas ou condições de risco; 

IV – Saúde: hospitais; clínicas médicas, odontológicas, de fisioterapia, de psicologia, de 

vacinação e veterinárias; farmácias; óticas; laboratórios de análises clínicas; lavanderias, 

serviços de limpeza e hotéis; 

V – Alimentação: supermercados e congêneres (mercearias, açougues, peixarias, pesqueiros); 

estabelecimentos de alimentação de animais, bem como os serviços de entrega (delivery) e 

“drive thru” de bares, restaurantes, padarias e lojas de conveniência; 

VI – Abastecimento: transportadoras; serviços de entrega de mercadorias; postos de 

combustíveis e derivados; distribuidora de água e gás; oficinas de veículos automotores; lojas 

de material de construção; empresas de locação de veículos e concessionárias de venda e 

revenda de veículos automotores; 

VII – Segurança: serviços de segurança pública e privada; 

VIII – Serviços: oficinas de conserto de eletrodomésticos e eletrônicos; oficinas de costura, 

loja de aviamentos e tecidos; escritórios de contabilidade, advocacia, administração e 

consultoria; serviços imobiliários; serviços de jardinagem; serviços de inspeção veicular; 

serviços de despachante; serviços de lava-jato e limpeza veicular; borracharia; serviços de 

guinchos; correspondentes bancários; 

IX – Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por 

empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, serviços de call center. 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia se descola do estado e mantém funcionamento de atividades 

econômicas até 21h 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 15/07/2021     |    PÁGINA:  

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/15/paulinia-se-descola-do-estado-e-mantem-funcionamento-de-

atividades-economicas-ate-21h/ 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/15/paulinia-se-descola-do-estado-e-mantem-funcionamento-de-atividades-economicas-ate-21h/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/15/paulinia-se-descola-do-estado-e-mantem-funcionamento-de-atividades-economicas-ate-21h/
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 11/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2669 
 

 

SMS divulga 1º panorama detalhado de vacinados contra 
a Covid-19 
 

Da Redação 

11/07/2021 18:07:04 

 

Imunização ocorre no subsolo do teatro municipal 

Quase seis meses após começar a vacinação pela técnica de enfermagem Eliete Maria 

Greco, Paulínia registra cerca de 12% dos moradores totalmente imunizados 
 
 

Neste domingo (11), a Secretaria de Saúde (SMS) de Paulínia divulgou balanço detalhado 

da Campanha Municipal de Imunização contra a Covid-19. É o primeiro panorama geral desde o 

início da campanha em 21 de janeiro passado, quando a técnica de enfermagem Eliete Maria 

Greco, de 72 anos, foi a primeira moradora da cidade a ser vacinada contra a doença (RELEMBRE). 
 

O balanço da SMS mostra que Paulínia fechou a última sexta-feira (9) com 38,50% da 

população (112.003 habitantes no total, segundo estimativa do IBGE) imunizada com a 1ª dose, e 

quase 12% totalmente vacinada (1ª e 2ª doses, ou dose única) - veja quadro abaixo. O ritmo da 

imunização completa é sempre mais lento em razão dos intervalos de tempo, entre uma dose e 

outra, definidos pelos fabricantes das vacinas: CoronaVac 28 dias; AstraZeneca e Pfizer doze 

semanas (três meses). Além destes, Paulínia está aplicando também a dose única do imunizante da 

Janssen.  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2669
http://www.correiopaulinense.com/novo/index.php?pg=noticia&p=2635&fbclid=IwAR1O6sp_AjQUvmsic4GVo99ATvDcQ44nEFHaa0tSwv-_4ll31uRvdZk1fZU


   RESUMO DA  SEMANA | Julho 2021 |  6 
 

  

 

 

O panorama vacinal por faixa etária aponta seis grupos com índice de cobertura acima de 100%, 

em relação à população estimada de cada um. Entre grávidas e mães recentes (puérperas), 

a SMS imunizou 536 mulheres com a 1ª dose. De acordo com a pasta, a vacinação de gestantes 

registrou baixo desempenho: de 1.145 mulheres apenas 407 (35,54%) tomaram a dose inicial 

contra a Covid-19 - veja quadros abaixo. 
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“É importante saber que toda vacina licenciada para uso passou antes por diversas fases de 

avaliação, desde os processos iniciais de desenvolvimento até a produção e a fase final que é a 

aplicação, garantindo assim sua segurança. As vacinas são avaliadas e aprovadas por institutos 

reguladores muito rígidos e independentes. No Brasil, essa função cabe à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão vinculado ao Ministério da Saúde. E não é só isso. O 

acompanhamento de eventos adversos continua acontecendo depois que a vacina é licenciada, o 

que permite a continuidade de monitoramento da segurança do produto”, explicou a SMS. 

 

Fotos: Divulgação/Reprodução 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 15/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/15/paulinia-marca-nesta-6a-feira-vacinacao-
para-pessoas-a-partir-de-35-anos/ 
 

Paulínia marca nesta 6ª-feira vacinação para pessoas a 
partir de 35 anos 
 

Grupos serão imunizados contra o coronavírus neste sábado ou na próxima 
segunda-feira, de acordo com a sua faixa etária, informou a Prefeitura 

15 jul 2021 – 16h45 

 
Mulher recebe vacinação contra a Covid-19 em posto de imunização no estado de São Paulo (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia vai reabrir a partir das 9h desta sexta-feira (16) o agendamento para a 

vacinação de pessoas a partir de 35 anos de idade com a 1ª dose contra a Covid-19. 

As pessoas de 35 a 59 anos serão vacinadas neste sábado (17). Na segunda-feira (19), também 

serão imunizadas as pessoas a partir dos 35 anos, mas sem qualquer limite de idade. 

O agendamento estará aberto somente a partir das 9h desta sexta-feira e deverá ser realizado por 

meio do site vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda ou do telefone 156 da Prefeitura de Paulínia. 

Quem conseguir marcar a vacinação receberá a primeira dose contra a Covid-19 no único posto de 

vacinação montado na cidade: no túnel do Theatro Municipal “Paulo Gracindo”. 

A Prefeitura não informou o número de doses que serão ofertadas à população. Segundo a 

plataforma OndeTemVacina.com (https://ondetemvacina.com/), na segunda-feira (12), aplicou 1.055 

doses; na terça (13), 917; e na quarta (14), 1.590. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/15/paulinia-marca-nesta-6a-feira-vacinacao-para-pessoas-a-partir-de-35-anos/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/15/paulinia-marca-nesta-6a-feira-vacinacao-para-pessoas-a-partir-de-35-anos/
http://vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda
https://ondetemvacina.com/
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Com dados atualizados até as 16h desta quinta-feira, a OndeTemVacina.com informa que Paulínia 

aplicou 63.019 vacinas – 49.543 correspondentes à 1ª dose e 13.476 de 2ª dose. 

Já o estado de São Paulo superou nesta quinta-feira a marca de mais de 30 milhões de doses 

aplicadas de vacina de Covid-19 na população nos 645 municípios paulistas. 

Do total de doses aplicadas, 22,2 milhões foram referentes à 1ª dose, 6,28 milhões de 2ª dose e 

913,1 mil de dose única, segundo dados do Vacinômetro (vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/) das 

11h51 desta quinta-feira. Com estes números, 16,81% da população total do estado já possui 

esquema vacinal completo. 

Ainda pela manhã, o governo de São Paulo encaminhou para os 645 municípios do estado 2,7 

milhões de doses de vacina Coronavac para a continuidade da campanha de imunização contra 

Covid-19. 

O secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, e a coordenadora do Plano Estadual de 

Imunização (PEI), Regiane de Paula, acompanharam a saída dos caminhões no Centro de 

Distribuição e Logística da pasta estadual. 

Este primeiro lote faz parte de uma compra de 30 milhões de doses extras que o governo do estado 

adquiriu da Sinovac. Outras 1,3 milhões de doses devem chegar ao Brasil até o final deste mês. 

“São vacinas prontas e que vão garantir o cumprimento do cronograma de imunização do estado 

de São Paulo, que aplicará pelo menos uma dose da vacina contra Covid-19 em toda a população 

adulta até o dia 20 de agosto”, destaca o secretário de Estado de Saúde, Jean Gorinchteyn. 

Estas vacinas são direcionadas para os municípios vacinarem o público-alvo de 30 a 34 anos de 

idade, que começam a imunização na próxima segunda-feira, dia 19 (Paulínia ainda não anunciou a 

vacinação deste público). Nesta quinta-feira começou a vacinação em todo o estado das pessoas entre 

35 e 36 anos, segundo o calendário do PEI. 

Além das vacinas extras que serão usadas pela população de São Paulo, o governo do estado 

baseia o seu calendário na estimativa de entregas de vacinas do Ministério da Saúde. O calendário 

considera o início do esquema vacinal, que é composto por duas doses para três dos quatro 

imunizantes oferecidos no Brasil. 

No início desta semana o governo de São Paulo encaminhou para os municípios outras 2 milhões 

de doses para a imunização das pessoas com 35 e 36 anos e para a segunda dose das pessoas com 63, 

65 e 66 anos de idade. 

O calendário completo da vacinação no estado de São Paulo está disponível no 

site https://vacinaja.sp.gov.br/diadaesperanca/. 

 
 
 
 

http://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/
https://vacinaja.sp.gov.br/diadaesperanca/
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VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 15/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: A4, COM CHAMADA NA CAPA 

Índice de mortalidade por Covid cai 46% no Estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Taxa de ocupação de UTIs para Covid no Brasil é a menor de 2021 
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO   |     DATA: 14/07/2021     |    PÁGINA:  

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/taxa-de-ocupacao-de-utis-para-covid-no-brasil-e-a-menor-de-2021.shtml 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/07/taxa-de-ocupacao-de-utis-para-covid-no-brasil-e-a-menor-de-2021.shtml
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 13/07/2021 
ASSUNTO: EMPREGO/ SAÚDE 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/13/cismetro-faz-processo-seletivo-para-
contratar-profissionais-de-saude/ 
 

 

 

Cismetro faz processo seletivo para contratar 
profissionais de Saúde 
 

 

Para Paulínia, seleção abrange 22 cargos, com salários que variam de R$ 1.519 a R$ 
5.760; inscrições podem ser feitas até o próximo dia 12 de agosto 

13 jul 2021 – 17h35 

 
A sede do Cismetro fica localizado no Jardim Holanda, no município de Holambra (Foto: Divulgação) 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas – Norte 
(Cismetro) abriu inscrição para processo seletivo que visa formação de cadastro reserva 
para preenchimento de vagas em dezenas de funções em 13 Prefeituras da região, de 
acordo com as necessidades de cada uma delas. Para Paulínia, são 22 cargos, com 
salários que variam de R$ 1.519 a R$ 5.760. 

As inscrições deverão ser feitas até o próximo dia 12 de agosto somente por meio do site 
da Consulpam (https://consulpam.selecao.net.br/informacoes/18/), empresa responsável 
pelo processo seletivo. A taxa de participação vai de R$ 33 a R$ 60. A escolaridade 
exigida varia entre os níveis de ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior, de acordo 
com o cargo pretendido. A jornada de trabalho é de 20 a 40 horas semanais ou escala de 
12×36 horas. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/13/cismetro-faz-processo-seletivo-para-contratar-profissionais-de-saude/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/13/cismetro-faz-processo-seletivo-para-contratar-profissionais-de-saude/
https://consulpam.selecao.net.br/informacoes/18/
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Em Paulínia, o processo seletivo vai formar cadastro reserva de profissionais para os 
cargos de: 

• agente de atendimento pré-hospitalar – motorista; 

• assistente administrativo; 

• assistente social; 

• auxiliar de consultório odontológico; 

• biomédico; 

• bioquímico; 

• cuidador de idosos; 

• enfermeiro; 

• farmacêutico; 

• fisioterapeuta com especialização em UTI adulto; 

• fisioterapeuta; 

• fonoaudiólogo; 

• motorista administrativo; 

• motorista de ambulância; 

• psicólogo; 

• técnico de enfermagem; 

• técnico de imobilização ortopédica; 

• técnico de informática; 

• técnico de laboratório; 

• técnico de raio X; 

• técnico em farmácia; e 

• veterinário. 

A seleção se dará mediante aplicação de prova objetiva e de títulos. As duas estão 
marcadas para o dia 19 de setembro deste ano. O prazo de validade do processo seletivo 
é de dois anos, contados da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única 
vez por igual período. O edital completo com todos os cargos das 13 cidades pode ser 
conferido no site da Consulpam (https://consulpam.selecao.net.br/informacoes/18/). 

O Cismetro é uma parceria firmada entre as prefeituras de Paulínia, Holambra, Artur 
Nogueira, Cosmópolis, Santo Antônio de Posse, Morungaba, Cordeirópolis, Santa 
Gertrudes, Amparo, Iracemápolis, Monte Mor, Jaguariúna, Limeira e Ipeúna, com a 
finalidade de realizar ações conjuntas em saúde, como admissão de pessoal – uma 
espécie de terceirização de mão de obra na rede municipal. Paulínia faz parte do consórcio 
desde novembro de 2015. 

https://consulpam.selecao.net.br/informacoes/18/
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 16/07/2021 
ASSUNTO:  
EMPREGO/ REGIÃO  
PÁGINA:  
5, COM CHAMADA  
NA CAPA 
(MANCHETE) 

Nova Odessa e Paulínia estão no topo do ranking do desemprego na RMC  

Desemprego passa dos 10% em metade da RMC 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 16/07/2021 
ASSUNTO: EMPREENDEDORISMO  
PÁGINA: 6 

Administração realiza palestra sobre empreendedorismo 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 16/07/2021 
ASSUNTO: EMPREENDEDORISMO  
PÁGINA: 5 

Programa para micro e empresas de pequeno porte tem 264 vagas abertas 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 15/07/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/em-paulinia-grupo-toniato-abre-contratacao-imediata-de-
21-motoristas-categoria-d-e-e/ 
 

Em Paulínia, Grupo Toniato abre contratação imediata de 
21 motoristas categoria D e E 
 

Por Redação 

15 de julho de 2021 

 

Grupo Toniato Paulínia: Avenida Constant Pavan, nº 4.327, no bairro Betel, em 

Paulínia | Fotos: www.grupotoniato.com.br 

A Sede do Grupo Toniato, em Paulínia, abriu um novo processo seletivo para a contratação 

de 20 motoristas de caminhões truck e carretas para atuar na cidade e região. Para 

concorrer a uma das vagas os candidatos devem atender os seguintes requisitos: 

Motorista truck: Carteira Nacional de Habilitação categoria D, curso MOPP (Movimentação 

Operacional de Produtos Perigosos) atualizado, experiência na função, disponibilidade para 

viagens curtas e longas e residir de forma imprescindível em Paulínia (SP) ou cidades 

próximas. 

Motorista carreteiro: Carteira Nacional de Habilitação categoria E, curso MOPP 

(Movimentação Operacional de Produtos Perigosos) atualizado, experiência na função, 

disponibilidade para viagens curtas e longas e residir de forma imprescindível em Paulínia 

ou cidades próximas. 

CONTATO: Os motoristas interessados em participar do processo seletivo e que atendem 

os requisitos devem comparecer na empresa até o dia 30/julho, de segunda a quinta-feira 

às 8h, na Avenida Constant Pavan, nº 4.327, no bairro Betel, em Paulínia. O uso de 

máscara é obrigatório e o candidato deverá levar o currículo e caneta (azul ou preta). 

http://noticiasdepaulinia.com.br/em-paulinia-grupo-toniato-abre-contratacao-imediata-de-21-motoristas-categoria-d-e-e/
http://noticiasdepaulinia.com.br/em-paulinia-grupo-toniato-abre-contratacao-imediata-de-21-motoristas-categoria-d-e-e/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Grupo-Toniato-Paul%C3%ADnia.jpg
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 16/07/2021 
ASSUNTO: EMPREGO  
PÁGINA: 16 

Emprega Paulínia está com 30 vagas em aberto para motorista carreteiro 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 13/07/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-concede-500-bolsas-de-estudo-a-
alunos-dos-ensinos-tecnico-e-superior/ 
 

Prefeitura de Paulínia concede 500 bolsas de estudo a 
alunos dos ensinos técnico e superior 
 

Por Redação 

13 de julho de 2021 

 

O prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL), anunciou nesta terça-feira (13) a 

concessão de 500 bolsas de estudos a estudantes dos ensinos técnico e superior da 

cidade. 

A entrega das cartas aconteceu no Paço Municipal, com horários agendados, sem 

aglomeração, respeitando as normas da Vigilância Sanitária. Quem não conseguiu 

retirar a carta hoje, será contactado por profissionais da Bolsa Educação para 

agendamento de um novo horário. 

Cazellato parabenizou a todos os contemplados e desejou que todos tenham sucesso 

na carreira que seguirão. “O estudo é fundamental para o desenvolvimento do ser 

humano. Apostamos nestes estudantes e torcemos para que todos tenham um futuro 

brilhante”, afirmou ele. 

Entre os beneficiados estava a estudante Lethicia Ferreira Luz, que cursa 

Administração, foi contemplada com 100% de bolsa. Para ela, o benefício fará bastante 

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-concede-500-bolsas-de-estudo-a-alunos-dos-ensinos-tecnico-e-superior/
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-concede-500-bolsas-de-estudo-a-alunos-dos-ensinos-tecnico-e-superior/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Bolsa-Educa%C3%A7%C3%A3o-2021-3.jpg
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diferença no orçamento. “Agradeço muito por essa oportunidade. A faculdade é muito 

importante para mim e, com esse auxílio, será mais fácil concluí-la”, comentou. 

De acordo com a Secretaria de Educação, a assinatura dos contratos terá início a partir 

de amanhã, 14, em dias e horários pré-agendados. O pagamento das mensalidades 

será retroativo a janeiro e a expectativa é de que seja efetuado até o final de julho, 

diretamente às universidades. 

 

BOLSA 

O “Bolsa Educação” foi criado por lei municipal em 2010. Em 2015, a prefeitura 

aumentou para três os percentuais de concessão do benefício. 

As bolsas são integrais (100%) ou parciais (65% e 35%). O benefício tem de ser 

renovado anualmente e pode financiar todos os anos de estudos dos alunos. 

Podem concorrer ao “Bolsa Educação” alunos com residência comprovada em Paulínia 

há dez anos e com renda familiar inferior a seis salários-mínimos. 

Outros critérios compõem a concessão da bolsa. Os alunos não podem receber outros 

benefícios e precisam estar cadastrados no PAS (Programa de Ação Social). 

O processo de concessão das bolsas começa com as inscrições no final do ano anterior 

e os resultados saem em até seis meses. 

Os pagamentos são feitos durante o ano, retroagidos inclusive dos meses que ainda 

estava em análise pela comissão composta de servidores públicos. 

Os cursos escolhidos pelos alunos incluem todas as áreas, de humanas a saúde e 

ciências. As universidades são diversas e espalhadas por toda a região e país.

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Bolsa-Educa%C3%A7%C3%A3o-2021-2.jpg
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 16/07/2021 
ASSUNTO: EMPREGO/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 17 

SP lança o Bolsa do Povo Educação: R$ 500 para responsáveis de alunos das escolas estaduais 
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
DATA: 15/07/2021 
ASSUNTO: TRIBUTOS/ CONGRESSO 
PÁGINA: B1, COM CHAMADA NA CAPA 

Nova proposta para IR tira até R$ 27 bi dos cofres de Estados e municípios 
 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Julho 2021 |  22 
 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Estados chamam novo texto da reforma tributária de atentado e o rejeitam integralmente 
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO   |     DATA: 16/07/2021    |    PÁGINA:  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/estados-chamam-novo-texto-da-reforma-tributaria-de-atentado-e-o-rejeitam-integralmente.shtml 

 
 

'Escândalo', diz confederação de municípios sobre reforma tributária que geraria perda de R$ 27,4 bi 
VEÍCULO: JORNAL DO BRASIL   |     DATA: 16/07/2021     |    PÁGINA:  

https://www.jb.com.br/pais/2021/07/1031530-escandalo-diz-confederacao-de-municipios-sobre-reforma-tributaria-que-geraria-perda-de-rs-274-bi.html 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/07/estados-chamam-novo-texto-da-reforma-tributaria-de-atentado-e-o-rejeitam-integralmente.shtml
https://www.jb.com.br/pais/2021/07/1031530-escandalo-diz-confederacao-de-municipios-sobre-reforma-tributaria-que-geraria-perda-de-rs-274-bi.html


   RESUMO DA  SEMANA | Julho 2021 |  23 
 

 

VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 09/07/2021 
ASSUNTO: PAULIPREV 
PÁGINA: 10 

Pauliprev obtém Selo Nível 2 do Certificado Pró-Gestão RPPS 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 16/07/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE/ REGIÃO  
PÁGINA: 3 
Conselho da RMC vai debater questão
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 16/07/2021 
ASSUNTO: SEGURANÇA  
PÁGINA: 4 

Guarda Municipal começa a usar novo armamento com carabinas 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 10/07/2021 
ASSUNTO: SEGURANÇA 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo?fbid=4983382975022024&set=a.456671664359867 

Decreto dá poderes para Guarda Civil fiscalizar, autuar e fechar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=4983382975022024&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 12/07/2021  |  ASSUNTO: TRÂNSITO/ ACIDENTE 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/12/acidente-entre-bicicleta-e-carro-mata-
homem-de-73-anos-no-joao-aranha/ 
 

Acidente entre bicicleta e carro mata homem de 73 anos 
no João Aranha 
 

Batida aconteceu na Avenida José Padovani, na altura do cruzamento com a Rua Erick 
Gustavo dos Santos; vítima foi socorrida, mas não resistiu 

12 jul 2021 – 19h18 

 
Local do acidente: cruzamento da Avenida José Padovani com a Rua Erick Gustavo dos Santos (Foto: Reprodução) 

Um autônomo de 73 anos morreu em um acidente de trânsito envolvendo a bicicleta que conduzia e 

um carro na manhã desta segunda-feira (12), na região do bairro João Aranha, em Paulínia. 

O acidente aconteceu por volta das 7h30 na Avenida José Padovani, em frente do número 916, na 

altura do cruzamento com a Rua Erick Gustavo dos Santos, na pista sentido Centro. 

O motorista do carro, de 32 anos, disse à polícia que seguia sentido Bairro/Centro da avenida quando 

percebeu o barulho da bicicleta da vítima no lado direito de seu carro. Ele parou e chamou socorro. 

Ramiro Nunes de Aquino foi levado pela ambulância de Resgate ao Hospital Municipal de Paulínia 

“Vereador Antônio Orlando Navarro” e não resistiu aos ferimentos. Ele morava no Residencial Pazetti. O 

acidente com morte foi registrado na Delegacia de Paulínia. 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Idoso morre após ser atropelado em uma avenida de Paulínia 
VEÍCULO: THATHI RECORD TV   |     DATA: 14/07/2021     |    PÁGINA: 

https://www.facebook.com/watch/?v=392500499138169 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/12/acidente-entre-bicicleta-e-carro-mata-homem-de-73-anos-no-joao-aranha/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/12/acidente-entre-bicicleta-e-carro-mata-homem-de-73-anos-no-joao-aranha/
https://www.facebook.com/watch/?v=392500499138169
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 16/07/2021   
ASSUNTO: TRÂNSITO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/cruzamentos-da-av-jose-paulino-recebem-yellow-box-
eliminando-areas-de-conflito-no-transito/ 
 

Cruzamentos da av. José Paulino recebem “Yellow Box”, 
eliminando áreas de conflito no trânsito 
 

Por Redação 

16 de julho de 2021 

 

Cruzamento da avenida José Paulino com a rua Eugênio Beraldo e com a rodovia 

Roberto Moreira 

Para melhorar a fluidez do trânsito, possibilitando um espaço mais adequado para os 

condutores de veículos, ciclistas e pedestres, a Prefeitura de Paulínia iniciou nesta quinta-

feira (15/julho), a pintura das “Yellow Box – Caixas Amarelas”, em todos os cruzamentos 

da Avenida José Paulino. 

Com uma semana de atraso, as intervenções fazem parte do “Programa Sinaliza Paulínia” 

(PSP) e são realizadas pela Secretaria de Transportes Municipal. Esta sinalização é 

implantada nos principais cruzamentos com conflito na cidade, o que exige maior atenção 

dos condutores para não obstruir a via. 

A demarcação horizontal visa orientar os motoristas de que é proibida a parada ou o 

estacionamento de veículos nos cruzamentos, evitando obstruir a passagem dos demais, 

http://noticiasdepaulinia.com.br/cruzamentos-da-av-jose-paulino-recebem-yellow-box-eliminando-areas-de-conflito-no-transito/
http://noticiasdepaulinia.com.br/cruzamentos-da-av-jose-paulino-recebem-yellow-box-eliminando-areas-de-conflito-no-transito/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Yellow-Box-3.jpg
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em prejuízo ao fluxo da via transversal e, consequentemente, ocasionando lentidão e 

congestionamentos. 

As áreas de conflito que receberam as caixas amarelas são: 

 

– Cruzamento da avenida José Paulino com a rua Santa Cruz; 

– Cruzamento da avenida José Paulino com a av. Pio XII (foto acima); 

– Cruzamento da avenida José Paulino com a rua Eugênio Beraldo e com a rodovia Roberto 

Moreira; 

– Cruzamento da avenida José Paulino com a rua Manoel de Souza Filho; 

– Cruzamento da avenida José Paulino com a rua Antônio Ferro; 

– Cruzamento da avenida José Paulino com a rua Santo Pigatto; 

– Cruzamento da avenida José Paulino com a rua São Bento. 

Durante esta semana, as principais avenidas estão recebendo nova sinalização de solo. 

Para próxima semana estão programadas pinturas no entorno dos serviços de saúde e as 

unidades escolares também serão beneficiadas. 

Em seguida, o PSP irá chegar aos bairros iniciando por Coorpelotes, Bom Retiro e região do 

Parque da Represa. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Yellow-Box-2.jpg
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 11/07/2021 
ASSUNTO: TRÂNSITO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
  

Número de condutores que utilizam veículo para trabalho sobe 7% na RMC 
e 27,4% em Paulínia 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 13/07/2021 
ASSUNTO: HISTÓRIA 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2670 
 

Há 41 anos, Paulínia inaugurava seu quartel de bombeiros 
 

Da Redação 

13/07/2021 16:07:58 

 

Para a população, eles são verdadeiros anjos 

A unidade foi construída por ordem do ex-prefeito Geraldo Ballone, que falou ao 

Correio sobre uma das maiores e importantes realizações de sua gestão 
 

No dia 11 de julho de 1980, o então prefeito de Paulínia, Geraldo José Ballone, inaugurou o prédio que 

mandou construir para abrigar uma das mais importantes, respeitadas e queridas instituições militares 

do país: o Corpo de Bombeiros. Procurado pelo Correio, o ex-prefeito contou que, na época, o número 

de habitantes de Paulínia - eram pouco mais de 21 mil moradores - impedia que o Governo do 

Estado instalasse, por conta própria, uma unidade da gloriosa corporação na cidade.  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2670
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“Para contornar esse impedimento, decidi que a prefeitura (além de construir o prédio) assumiria o 

compromisso e os custos pela aquisição e aparelhamento dos materiais necessários ao funcionamento 

pleno da unidade a ser implantada, e tudo acabou tendo um final feliz”, afirmou ele.   
 

O ex-prefeito, que também construiu o Hospital Municipal de Paulínia (HMP), decidiu trazer o Corpo de 

Bombeiros para a cidade pouco tempo depois de ter criado a Guarda Municipal, outra grande e 

importante realização de sua administração (1979/1983). “Paulínia era uma cidade com um polo 

industrial predominantemente petroquímico, potencialmente explosiva e de risco, sem que 

pudéssemos contar com uma estrutura de combate a incêndio - uma das muitas atribuições dos 

bombeiros”, explicou.  
 

Subordinado ao 7º Grupamento de Bombeiros (GB), que tem sede em Campinas e é comandado 

pelo Tenente Coronel Eglis Roberto Chiachirini, o Corpo de Bombeiros de Paulínia opera com uma 

média diária de sete homens, liderados pelo 1º Tenente Pedro Henrique Borges. No pátio do quartel, 

prontos para atender qualquer emergência, nove veículos: 2 caminhões de combate a incêndio com 

4000L e 5000L de capacidade de água respectivamente, 01 caminhão de combate a incêndio com 

plataforma de operações de altura, 02 Unidades de Resgate, 01 viatura de apoio e salvamento, e 03 

viaturas de transporte de pessoal. 

 

 

Foto tirada antes da pandemia 
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De acordo com o 1º Tenente Leonardo Henrique Simões Matos, responsável pelo setor 

de Comunicação Social do 7º GB, nesses sete meses de 2021 os bombeiros locais já realizaram 750 

atendimentos, entre eles, 120 de incêndio, 252 de resgate e 102 salvamentos. Ainda segundo ele, as 

ocorrências mais frequentes são acidentes de trânsito com vítima e incêndios florestais, que este ano 

já somam 104 e 79 registros, respectivamente. “Em 2020 foram 1444 atendimentos, sendo 197 

incêndios, 581 resgates e 187 salvamentos, entre outras ocorrências”, acrescentou o tenente.  
 

“Hoje, comemorando os 41 anos da inauguração do Corpo de Bombeiros de Paulínia, aproveito para 

parabenizar seus valorosos soldados, bastante competentes, solícitos e capazes de proporcionar uma 

segurança silenciosa, vigilante e sempre presente ao município e à população paulinense. Parabéns 

soldados bombeiros”, finalizou Ballone. 

 

Mizael Marcelly 

Fotos: Divulgação/Reprodução 
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VEÍCULO: G1 
DATA: 13/07/2021 
ASSUNTO: ESPORTE 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/07/13/paulinia-abre-90-vagas-para-
aulas-fitness-gratuitas-veja-como-participar.ghtml 
 

Paulínia abre 90 vagas para aulas fitness gratuitas; veja 
como participar 
 

Atividades são realizadas no bairro São José, na Paróquia São Judas Tadeu, às 
quartas e sextas-feiras. 
 

Por G1 Campinas e Região 

13/07/2021 16h15  Atualizado há um dia 

 
Prefeitura de Paulínia (SP) abre 90 vagas para aulas fitness gratuitas — Foto: Fernando 
Capelotti/Prefeitura de Paulínia 

A Prefeitura de Paulínia (SP) abre nesta terça-feira (13) inscrições para 90 vagas em aulas 
fitness gratuitas. As atividades são realizadas no bairro São José, na Paróquia São Judas 
Tadeu, todas as quartas e sextas-feiras, no período da manhã. Veja, abaixo, a programação 
completa. 

• 8h - Ritmos 

• 9h - Funcional 

• 10h – Alongamento 
 

Segundo a administração municipal, são 30 vagas disponíveis para cada turma e os 
interessados em participar das aulas precisam ter mais de 18 anos. 
 
A inscrição pode ser feita diretamente com o professor antes da aula, basta apresentar um 
documento com foto, uma foto 3x4 e um atestado médico; caso a pessoa não tenha, terá 30 
dias para providenciar. O local das aulas é Rua Antonio Basseto, 665. 
 
Em caso de dúvidas, o telefone é (19) 3874 5752. 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/07/13/paulinia-abre-90-vagas-para-aulas-fitness-gratuitas-veja-como-participar.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/07/13/paulinia-abre-90-vagas-para-aulas-fitness-gratuitas-veja-como-participar.ghtml
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 08 a 16/07/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Tiguila sugere mais postos de vacinação e bolsa a jovens que 

procuram emprego 
16 de julho de 2021  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) solicita postos de vacinação contra a Covid-19 em vários pontos 

da cidade, para descentralizar o atendimento e facilitar acesso a quem tem limitações de mobilidade 

física e dificuldade de pegar o transporte urbano. As vacinas já foram oferecidas na lagoa do bairro 

João Aranha, mas hoje só estão disponíveis no Theatro […] 

 

 

Artesão paulinense merece ser valorizado, diz Helder Pereira 
15 de julho de 2021  

O vereador Helder Pereira (PL) apresentou o Projeto de Lei 104/2021 que trata sobre da inclusão da 

Semana do Artesão no calendário oficial da cidade. Segundo o vereador, o objetivo da PL já 

aprovada por todos os vereadores, é a valorização do artesanato e seus profissionais, promovendo 

práticas e capacitação dos artesãos […] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-mais-postos-vacinacao-bolsa-emprego/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-mais-postos-vacinacao-bolsa-emprego/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/artesao-paulinense-merece-ser-valorizado-diz-helder-pereira/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-mais-postos-vacinacao-bolsa-emprego/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/artesao-paulinense-merece-ser-valorizado-diz-helder-pereira/


   RESUMO DA  SEMANA | Julho 2021 |  36 
 

  

 

Centro de atividades para idosos e mais vagas em creches são pedidos de 

Edilsinho       14 de julho de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) sugere a criação de um centro para a terceira idade 

passar o dia, reunindo atendimento de saúde (exames, fisioterapia e acesso a medicamentos, por 

exemplo) e também atividades de ensino, artes, esporte e alimentação. […] 

 

Dr. Grilo propõe Terminal Rodoviário no Bom Retiro 
13 de julho de 2021  

O vereador Dr. Grilo (MDB) sugere um Terminal Rodoviário no Bairro Bom Retiro, considerando o 

aumento de usuários de transporte público na região. Segundo o vereador, a região que envolve os 

bairros Bom Retiro, Cooperlotes e Parque dos Servidores está em pleno processo de expansão […] 

 

Anúncio do Poupatempo faz Flávio Xavier pedir autoatendimento no João 

Aranha       8 de julho de 2021  

A instalação do Poupatempo em Paulínia, recentemente anunciada pelo governo estadual, levou o 

vereador Flávio Xavier (Podemos) a solicitar máquinas de autoatendimento na região do bairro João 

Aranha. Como a unidade deverá ser criada no centro da cidade, ele defende formas [...] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-centro-idosos-terceira-idade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-centro-idosos-terceira-idade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-propoe-terminal-rodoviario-no-bom-retiro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-poupatempo-joao-aranha/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-poupatempo-joao-aranha/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-centro-idosos-terceira-idade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-propoe-terminal-rodoviario-no-bom-retiro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/flavio-xavier-poupatempo-joao-aranha/

