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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 19/07/2021  |  ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL  |  PÁGINA: 8 (MANCHETE) 
 

Paulínia tem Câmara com maior custo per capita da RMC 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 18/07/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ORÇAMENTO 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5007062569320731&set=a.456671664359867 

Prefeitura estima arrecadar R$ 1,7 bilhão em 2022 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5007062569320731&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 22/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/22/paulinia-amplia-nesta-5a-feira-horario-de-
atividades-economicas-ate-23h/ 
 

Paulínia amplia nesta 5ª-feira horário de atividades 
econômicas até 23h 
 

Capacidade de atendimento presencial também aumentou de 40% para 60%, de 
acordo com as regras do governo do estado de São Paulo 

22 jul 2021 – 20h36 

 
Apesar da flexibilização, distanciamento e uso de máscara e álcool em gel estão mantidos (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia decidiu ampliar a partir desta quinta-feira (22) o horário e a capacidade de 

atendimento presencial em comércios e serviços na cidade. Agora, os estabelecimentos podem ficar 

abertos até as 23h e a receber público de até 60% de sua capacidade. 

Esse relaxamento maior nas restrições sanitárias estava em vigor nas demais cidades 

paulistas desde o início do mês. Mas a Prefeitura resolveu se descolar do estado e manter até então o 

funcionamento de comércios e serviços até as 21h e com 40% da capacidade de atendimento por 

causa dos números da pandemia na cidade. 

Com o novo decreto publicado na edição desta quinta no Diário Oficial de Paulínia, a partir da 

página 2, permanecem liberadas as celebrações individuais e coletivas em igrejas, templos e espaços 

religiosos, desde que seguidos rigorosamente todos os protocolos de higiene e distanciamento social. 

Além disso, o toque de recolher será mantido, com horário entre 23h e 5h. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/22/paulinia-amplia-nesta-5a-feira-horario-de-atividades-economicas-ate-23h/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/22/paulinia-amplia-nesta-5a-feira-horario-de-atividades-economicas-ate-23h/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/07/sp-amplia-horario-de-funcionamento-das-atividades-economicas-de-21h-para-23h/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/15/paulinia-se-descola-do-estado-e-mantem-funcionamento-de-atividades-economicas-ate-21h/
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1666.pdf
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As normas que entraram em vigor nesta quinta-feira valem para estabelecimentos comerciais em 

geral, incluindo shoppings centers e galerias, onde o acesso de clientes pode ser feito até as 22h, com 

encerramento das atividades às 23h, conforme as regras estaduais do Plano São Paulo. 

O mesmo expediente deve ser seguido por serviços como restaurantes e similares, salões de 

beleza, barbearias, academias, clubes e espaços culturais como cinemas, teatros e museus. Todos 

devem obedecer aos protocolos setoriais de segurança sanitária previstos no Plano São Paulo. 

“Apesar da flexibilização, as medidas preventivas de distanciamento e uso de máscara e álcool em 

gel devem ser mantidas pela população”, destacou a Prefeitura de Paulínia. 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 21/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 
 

Municípios da região vão receber R$ 5,25 mi para enfrentar Covid 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 23/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Quase metade da cidade já tomou ao menos uma dose da vacina 

da Câmara 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 22/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2675 
 

Secretário de Saúde explica dificuldade para agendar 
vacina contra a Covid-19 
 

Da Redação 

22/07/2021 17:07:33 

 

Secretário é médico sanitarista 

De acordo com Fábio Alves, Paulínia imuniza mil pessoas em média por dia, mas mesmo 

assim as doses enviadas pelo Estado têm sido insuficientes 

 

Muitos moradores da cidade não têm conseguido marcar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 

através dos dois canais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Paulínia: a 

página vacina.paulinia.sp.gov.br e o telefone 156. Obrigatório para todas as faixas etárias, o 

agendamento é aberto sempre às 9h do dia anterior à vacinação de determinado grupo, mas as vagas 

são esgotadas em minutos.   

 

“O problema é proveniente dos números de doses insuficientes para atender determinadas faixas 

etárias”, explicou o secretário de Saúde, Fábio Alves, por meio da assessoria de imprensa. “Fazemos 

prontamente a comunicação ao governo do estado e, assim que recebemos a grade de doses, 

disponibilizamos para a população, sem estocar o imunizante”, acrescentou. Ainda segundo ele, o 

sistema de agendamento foi adotado para “evitar as filas, as corridas das pessoas na madrugada e o 

desgaste de não receber o paciente várias vezes com demanda espontânea nas unidades de 

serviços”.  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2675
http://vacina.paulinia.sp.gov.br/agenda/
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Vacinação 

Apesar de o número de imunizantes enviados pelo Governo Estadual ser abaixo do esperado, segundo a 

SMS, Paulínia já aplicou a primeira dose contra a Covid-19 em 48.971 moradores, o que 

representa 43,72% da população, estimada pelo IBGE em 112.003 habitantes. Ainda de acordo com a 

pasta, 15.903 paulinenses, ou 14,20% da população, já concluíram a imunização (tomaram as duas 

doses ou dose única). “Os dados foram coletados até o dia 20 de julho de 2021”, afirmou a assessoria 

de imprensa.  

 

De acordo com Alves, a cidade tem aplicado mil doses em média por dia, e conseguido manter o 

calendário semanal de vacinação sem interrupções. “Trabalhamos com a expectativa de chegada de 

ao menos uma grade de doses por semana para fazer o cronograma de distribuição do imunizante. 

Nossos esforços são no sentido de garantir a cobertura vacinal da população da forma mais ágil 

possível”, concluiu. 

 

Mizael Marcelly 

Foto: Reprodução/Rede Social 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 21/07/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ CONCESSÃO 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2673 
 

 

Governo Cazellato contrata administradora para o Paulínia 
Shopping 
 

Da Redação 

21/07/2021 04:07:04 

 

1ª administradora do shopping assumiu em 2006 

Na condução desde 2013 do único centro de compras da cidade, PMP passa bastão para 

empresa especializada em shopping centers 

 

Quase oito anos depois de lacrar o Paulínia Shopping, por falta de segurança, e assumir a administração 

do local, a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) contratou a empresa Raia 1 Serviços 

Administrativos para conduzir o centro de compras até 2031. Iniciada no final de janeiro deste ano, a 

licitação de concessão administrativa do shopping foi homologada pelo prefeito Du Cazellato (PL) e 

publicada no Diário oficial (DO) do Município nesta terça-feira (20).  

 

De acordo com a homologação, a Raia 1 pagará R$ 120 mil mensais ao município, ou R$ 

14.400.000,00 (quatorze milhões e quatrocentos mil reais) pelos dez anos de concessão, renovável por 

igual período. Na comparação com o valor mínimo de R$ 9.881.090,40 (R$ 82.342,42 mensais) previsto 

no edital da concorrência pública, a oferta da empresa vencedora representa um ganho para Paulínia 

de R$ 4,5 milhões. Todo o processo licitatório que resultou na contratação da nova administradora 

do Paulínia Shopping foi conduzido pelo então secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Juliano Merkes.  

 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2673
http://paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/cc-1-2021-HOMOLOGACAO_CC_01-2021.pdf
http://paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/cc-01-2021-EDITAL_CC_01-2021.pdf
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Inaugurado em 2004, com show da cantora Ivete Sangalo, o Paulínia Shopping só começou a 

funcionar  em setembro de 2006, sob o comando da Pró-Shopping Administração e Consultoria para 

Shopping Centers, que ofereceu R$ 4.139.820,00 (quatro milhões, cento e trinta e nove mil e oitocentos 

e vinte reais), ou R$ 22.999,00 mensais, por 180 meses (15 anos) de concessão administrativa do 

espaço, e levou o contrato assinado pelo então prefeito da cidade, Edson Moura (MDB). 

 

Entretanto, em 2013, ou seja, sete anos depois, a empresa rompeu o contrato com a PMP e deixou a 

administração do centro de compras, que passou a ser conduzido pela então secretaria de Indústria e 

Comércio, a atual Desenvolvimento Econômico.  De acordo com a página virtual da Raia 1, a empresa 

administra, entre outros centros de compras, os Shoppings Pátio Iporanga, Nações Limeira e Ubatuba 

Mall. O contrato da nova administradora do Paulínia Shopping será fiscalizado pelo recém-nomeado 

secretário da pasta de Desenvolvimento Econômico, Sami Goldstein. 

 

Mizael Marcelly 

Foto: Arquivo 

https://raia1consultoria.com.br/administracao-de-shoppings/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 16/07/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/16/du-cazellato-troca-secretario-de-
desenvolvimento-economico/ 
 

Du Cazellato troca secretário de Desenvolvimento 
Econômico 
 
Sai o interino Juliano Merkes e entra Sami Knoblich Goldstein, ex-conselheiro de 
Saúde e ex-diretor na gestão de Edson Moura Junior (MDB) 

16 jul 2021 – 21h55 

 
O novo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Sami Knoblich Goldstein (Foto: Divulgação) 

O prefeito Du Cazellato (PL) trocou nesta sexta-feira (16) o seu secretário municipal de 

Desenvolvimento Econômico. Saiu o interino Juliano Merkes, que estava no cargo desde março de 

2020, e entrou Sami Knoblich Goldstein. 

Goldstein tem 47 anos, é casado e mora em Paulínia desde 2011. De setembro de 2020 até junho 

deste ano, foi presidente do Conselho Municipal de Saúde. Também já ocupou os cargos de diretor 

do Departamento Executivo de Finanças e de assessor especial na Prefeitura, nos anos de 2013 e 

2014, na gestão do então prefeito Edson Moura Junior (MDB). 

O novo secretário tem formação em Tecnologia em Processamento de Dados, trabalhou como 

agente de investimentos e educador financeiro. É funcionário de carreira da Caixa Econômica 

Federal e se licenciou para assumir a pasta de Desenvolvimento Econômico. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/16/du-cazellato-troca-secretario-de-desenvolvimento-economico/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/16/du-cazellato-troca-secretario-de-desenvolvimento-economico/
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/15/novo-secretario-tem-desafio-de-tirar-do-papel-projeto-de-microcredito/
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/03/15/novo-secretario-tem-desafio-de-tirar-do-papel-projeto-de-microcredito/
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Du Cazellato não esclareceu as razões que o levaram a trocar o secretário de Desenvolvimento 

Econômico de Paulínia. 

Conheça os secretários municipais 

– Os efetivos 

• Sami Knoblich Goldstein – secretário de Desenvolvimento Econômico 

• Dinmer Willey Teles – secretário de Cultura 
• Patrícia Calvo Marin – secretária de Chefia de Gabinete do Prefeito 
• Danilo Barros – secretária de Governo; 
• João Victor Teixeira – secretário de Transportes; 
• Wladimir Stefani – secretário de Obras e Serviços Públicos; 
• 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; 
• 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 

• 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 

• Juliano Merkes – secretário de Desenvolvimento Econômico; 
• Estevam Gomes Machado Neto – secretário de Cultura; 
• Leonardo Ballone – secretário de Chefia de Gabinete do Prefeito; e 
• Rebeca Rocha Leal – secretária de Governo. 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 21/07/2021 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-divulga-lista-de-contemplados-no-
edital-da-lei-aldir-blanc/ 
 

Prefeitura de Paulínia divulga lista de contemplados no 
edital da Lei Aldir Blanc 
 

Por Redação 

21 de julho de 2021 

 

A Secretaria de Municipal Cultura de Paulínia publicou nesta quarta-feira, dia 

20, o resultado parcial do Edital de Premiação Cultural da Lei de Emergência 

Cultural Aldir Blanc. A relação com os contemplados foi publicada no Diário 

Oficial do Município e pode ser acessada neste link. 

Ao todo, foram 74 agentes e coletivos culturais inscritos no edital, sendo 41 

deferidos direto, 26 com documentação pendentes e 7 inscrições foram 

indeferidas. 

Os que estão com a documentação pendentes tem até amanhã, dia 22 de julho, 

das 8h30 às 16h30 para regularizar a situação junto a Secretaria de Cultura. 

Eles receberão prêmios em dinheiro, em reconhecimento às suas trajetórias 

artísticas e culturais e como um meio de amenizar os impactos sofridos em 

razão da pandemia da Covid-19. 

Edital de Premiação Cultural Aldir Blanc 

Publicado em 27 de novembro de 2020 pela Prefeitura de Paulínia, o Edital de 

Premiação da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc teve como proposta 

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-divulga-lista-de-contemplados-no-edital-da-lei-aldir-blanc/
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-divulga-lista-de-contemplados-no-edital-da-lei-aldir-blanc/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1665.pdf
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/07/Lei-Aldir-Blanc-1.jpeg
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reconhecer trajetórias artísticas e práticas culturais, individuais e coletivas, que 

tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico e cultural 

da cidade. 

A publicação foi voltada a profissionais da cultura, agentes culturais e coletivos 

artísticos impactados financeiramente pela pandemia da Covid-19, divididos em 

duas categorias: trajetória cultural e aquisição de bens artísticos. 
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VEÍCULO:  
TRIBUNA  
LIBERAL 
DATA:  
22/07/2021 
ASSUNTO:  
TRABALHO  
PÁGINA: 7 

Paulínia lidera reclamações ao MPT por irregularidades trabalhistas relacionadas ao coronavírus 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 23/07/2021 
ASSUNTO: EMPREENDEDORISMO  
PÁGINA: 8 

Paulínia faz parceria com a Jucesp para reduzir burocracia na abertura de empresas 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 23/07/2021 
ASSUNTO: CONTRATO/ TRANSPORTE  
PÁGINA: 19, COM CHAMADA NA CAPA 

Empresas de transporte denunciadas têm contratos interrompidos 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 23/07/2021 
ASSUNTO: CAPACITAÇÃO/ FISCALIZAÇÃO  
PÁGINA: 5 

Agente da Guarda Civil recebem capacitação sobre Códigos Tributário e de 
Posturas 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 21/07/2021 
ASSUNTO: TRÂNSITO 
PÁGINA: 3 

Ocorrências com vítimas de trânsito crescem em Sumaré e caem em Hortolândia e Paulínia 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 18/07/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 

Região tem 46 mil aptos à tarifa social de energia 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA:  
23/07/2021 
ASSUNTO:  
SANEAMENTO 
PÁGINA: 3 

Sabesp prevê investir R$ 187 milhões em munic[ipios da regi]ao 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 23/07/2021 
ASSUNTO: OPORTUNIDADE 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/23/sabesp-abre-inscricoes-para-495-vagas-no-
programa-aprendiz-2021/ 
 

Sabesp abre inscrições para 495 vagas no Programa 
Aprendiz 2021 
 

Interessados poderão se candidatar a partir da próxima segunda-feira até dia 9 de 
agosto, apenas pela internet; salário é de R$ 550 mais benefícios 

23 jul 2021 – 14h50 

 
Vagas serão para estudantes do 1º ou 2º ano do Ensino Médio e EJA de escola pública ou privada (Foto: Divulgação) 

A Sabesp abre a partir da próxima segunda-feira (26) as inscrições do processo seletivo do 

Programa Aprendiz 2021 para preenchimento de 495 vagas, distribuídas na Região Metropolitana de 

São Paulo, Interior e litoral. As vagas serão destinadas a estudantes do 1º ou 2º ano do Ensino Médio 

e EJA – Ensino de Jovens e Adultos, de instituições de ensino pública ou privada, com idade mínima 

de 14 anos e máxima de 22 anos e 6 meses, no ato da admissão. 

O processo será totalmente no formato virtual, respeitando-se as restrições sanitárias e a saúde de 

todos. A Fundação Carlos Chagas será responsável pela seleção dos candidatos, que será feita por 

meio de análise do histórico escolar (das notas de Português e Matemática do último ano cursado), 

gerando um ranking de classificação. Os interessados poderão realizar a inscrição até as 14h do dia 9 

de agosto, exclusivamente pela internet neste endereço http://www.concursosfcc.com.br/. 

O programa é uma parceria entre Sabesp e Senai, que atua na qualificação e formação técnico 

profissional de Assistente Administrativo. Para esta edição, além das vagas reservadas para 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/23/sabesp-abre-inscricoes-para-495-vagas-no-programa-aprendiz-2021/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/23/sabesp-abre-inscricoes-para-495-vagas-no-programa-aprendiz-2021/
http://www.concursosfcc.com.br/
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deficientes, conforme a legislação, a Sabesp reservou 35 vagas especificamente para adolescentes 

pertencentes à rede de proteção de egressos do trabalho infantil, coordenada pela Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo. Outra novidade é a adoção do sistema de pontuação 

diferenciada para pretos, pardos e indígenas. 

Os aprendizes terão direito ao salário no valor de R$ 550, incluindo benefícios como vale refeição, 

vale transporte, assistência médica e seguro contra acidentes pessoais. O contrato terá duração 

máxima de 18 meses e, ao término do programa, receberão certificado de qualificação profissional de 

Assistente Administrativo pelo Senai. O edital completo e a distribuição das vagas por regiões e 

cidades podem ser conferidas neste 

link https://www.concursosfcc.com.br/concursos/sabes220/edital_aprendiz_21jul21_publicado.pdf. 

O programa tem importante papel social, contribuindo com a formação dos jovens ao oferecer 

aprendizado teórico e prático, além da troca de experiências e a integração com empregados e 

estagiários, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, avaliou a Sabesp. 

Desde 2006, início do programa, a Sabesp proporcionou oportunidades para mais de 4 mil jovens 

aprendizes, que puderam atuar em uma das maiores companhias de saneamento do mundo. 

https://www.concursosfcc.com.br/concursos/sabes220/edital_aprendiz_21jul21_publicado.pdf
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 21/07/2021 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/21/escolas-de-paulinia-e-cosmopolis-
receberao-computadores-da-petrobras/ 
 

Escolas de Paulínia e Cosmópolis receberão 
computadores da Petrobras 
 

Iniciativa ‘Janelas para o Amanhã’ prevê formação em tecnologia da informação para 
alunos e professores e doação de 2,6 mil computadores no estado 

21 jul 2021 – 15h42 

 
Programa foi lançado em março, no Rio, onde são doados 3.800 computadores a 188 escolas (Foto: Divulgação) 

A Petrobras abriu inscrições para o programa social de inclusão digital “Janelas para o Amanhã” 

no estado de São Paulo. Serão doados cerca de 2.660 computadores recondicionados para até 133 

escolas públicas municipais e estaduais localizadas próximas às operações da companhia em 11 

cidades, entre elas Paulínia e Cosmópolis. 

Conforme a Petrobras, podem participar da seleção escolas localizadas, além de Paulínia e 

Cosmópolis, em Mauá, Santo André, São José dos Campos, Cubatão, Caraguatatuba, São Sebastião, 

Ilhabela, Ubatuba e Santos. As inscrições estão abertas até o dia 6 de agosto e a divulgação das 

escolas contempladas será feira no dia 23 de agosto. A previsão é que os computadores sejam 

entregues a partir de setembro. 

As inscrições das escolas públicas do estado de São Paulo para a seleção do projeto “Janelas para o 

Amanhã” podem ser feitas no site https://petrobr.as/janelas-amanha-sp. Conheça mais sobre o 

projeto acessando o edital nesse endereço eletrônico. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/21/escolas-de-paulinia-e-cosmopolis-receberao-computadores-da-petrobras/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/07/21/escolas-de-paulinia-e-cosmopolis-receberao-computadores-da-petrobras/
https://petrobr.as/janelas-amanha-sp
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Cada escola do estado receberá em média 20 computadores recondicionados que serão utilizados 

para o treinamento em tecnologia da informação, com início em março de 2022. A expectativa é de 

que cerca de 2,2 mil alunos e 2 mil professores sejam beneficiados com o treinamento, que será 

realizado em parceria com a Recode. 

A Recode é uma organização da sociedade civil que utiliza a informática como mecanismo de 

inclusão e empoderamento digital de comunidades vulneráveis. O treinamento com os professores do 

Ensino Fundamental terá como objetivo aprimorar o uso da tecnologia digital na prática pedagógica. 

Já com os estudantes do Ensino Médio, a meta será preparar para o mercado de trabalho. 

O “Janelas para o Amanhã” foi lançado em março, no Rio de Janeiro, onde são doados 3.800 

computadores para 188 escolas. Até o final do ano, o programa contemplará também escolas 

públicas capixabas. Serão doados ao todo mais de 9 mil computadores e a companhia prevê investir 

R$ 2,3 milhões na formação em tecnologia de 2,2 mil alunos e 2 mil professores em 39 municípios 

dos três estados, ampliando o acesso digital para cerca de 50 mil estudantes dos ensinos fundamental 

e médio nos três estados. 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 23/07/2021 
ASSUNTO: QUALIFICAÇÃO  
PÁGINA: 3 

programa de qualificação profissional para jovens tem 125 vagas 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 22/07/2021 
ASSUNTO: EMPREENDEDORISMO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/oficina-do-sebrae-em-paulinia-vai-ensinar-como-montar-
vitrines/ 
 

Oficina do Sebrae em Paulínia vai ensinar como montar 
vitrines 
 

Por Redação 

22 de julho de 2021 

 

O Sebrae Aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Municipal, em 

parceria com o Sebrae Campinas e o Senac, promoverá capacitação em agosto 

de forma presencial para empresários e comerciantes de Paulínia. 

A oficina “Desenvolva sua vitrine no Varejo” terá 16 vagas e todos os 

participantes serão certificados. O curso terá duração de 44 horas. As inscrições 

já estão abertas e podem ser feitas pelo link https://bit.ly/vitrinismopln. 

O objetivo é qualificar a mão de obra paulinense que já atua no varejo ou quem 

está em busca de uma nova profissão e deseja trabalhar com vitrinismo. 

O curso também conta com apoio da Associação Comercial e Industrial de 

Paulínia (ACIP). 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/oficina-do-sebrae-em-paulinia-vai-ensinar-como-montar-vitrines/
http://noticiasdepaulinia.com.br/oficina-do-sebrae-em-paulinia-vai-ensinar-como-montar-vitrines/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
https://bit.ly/vitrinismopln?fbclid=IwAR1G_JVu4kv-80YXtRijPwjDTS--uz4tmFmOgPonDSjvb-s5RkoR8_bFhjM
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/07/mulheres-compras-freepik.jpg
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 22/07/2021 
ASSUNTO: ESPORTE 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2674 
 

Escolinha de Bicicross abre 100 novas vagas para crianças 
e adolescentes 
 

Da Redação 

22/07/2021 14:07:20 

 

Escolinha completou 24 anos em maio 

Com patrocínio de empresas como Syngenta e Unimed Campinas, projeto oferece 

gratuitamente uniformes, lanches e bicicletas compartilhadas 

 

O Paulínia Racing Bicicross está com inscrições abertas para a terceira fase do projeto Formando 

Cidadãos, com patrocínio da Syngenta, pelo terceiro ano consecutivo, e de novos patrocinadores como 

a Unimed Campinas. Serão 100 vagas para crianças e adolescentes que, durante dez meses, duas vezes 

por semana (às terças e quintas-feiras), terão aulas totalmente gratuitas da modalidade Ciclismo/BMX, 

na pista de Bicicross “Sebastião Custódio de Souza”, no Poliesportivo do Monte Alegre. Tudo seguindo 

rigorosos protocolos sanitários contra a propagação da Covid-19.  

 

De acordo com o Paulínia Racing, os patrocinadores da escolinha, que completou 24 anos no último 

mês de maio (LEIA), possibilitam a entrega completa do projeto, que oferece aos alunos uniformes, 

lanches, compartilhamento de bicicletas e acompanhamento de profissionais em todas as etapas. 

“(São) Empresas que acreditam no futuro de nossos jovens e nas ações destinadas ao terceiro 

setor”, destaca a escolinha. “Sempre batalhamos pelo projeto por acreditar na importância do esporte 

na formação da cidadania. É uma honra ter a chancela das esferas federais (Lei de Incentivo ao 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2674
https://pauliniabmx.com.br/
http://www.correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2658&fbclid=IwAR0Kb47citftMotMw3DZYQgUVnJidNnaItrmDHhgPmXj7Lkrtn2_z45S8LM
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Esporte) e municipais (apoio da Prefeitura Municipal de Paulínia), além de grandes empresas como a 

Syngenta e Unimed que tornam possível a execução e crescimento desse grande projeto em nossa 

cidade”, afirma o presidente do Paulínia Racing, Júlio Brustolin. 

 

A inscrição pode ser feita presencialmente, na sede do Paulínia Racing, pelo telefone 3844.5871, ou 

pelo site www.pauliniabmx.com.br . “Não tem limite de idade, basta o aluno saber andar de bicicleta 

sem rodinhas”, explica a entidade. No ato da inscrição, o candidato deve apresentar cópias do RG e CPF 

ou certidão de nascimento, comprovante atualizado de residência em Paulínia, atestado médico para 

atividades esportivas, declaração escolar (matriculado em 2021), foto 3x4, e quando menor de 18 anos, 

cópias do RG e CPF do responsável. Para obter mais informações, mande uma mensagem para o e-mail 

secretaria@pauliniabmx.com.br ou ligue (19) 99810-5080. 

 

Mizael Marcelly 

Foto: Divulgação/Paulínia Racing 

https://pauliniabmx.com.br/
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 19 a 23/07/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Emei Jacinto de Campos Pietrobon precisa de melhorias, acredita Alex 

Eduardo        23 de julho de 2021  

O vereador Alex Eduardo (Solidariedade) solicita uma série de melhorias para a escola municipal 

Jacinto de Campos Pietrobon, localizada no bairro Jardim Leonor, após visita à unidade de ensino. A 

Indicação 795/2021 pede manutenção e reforma, tanto na parte estrutural (trinca nas paredes) […] 

 

 

Valadão pede informações sobre leis de primeiros socorros e câmeras nas 

escolas        22 de julho de 2021  

O vereador Fabio Valadão (PL) solicita informações de quais leis propostas por ele, já estão sendo 

aplicadas e fiscalizadas. Para o vereador, as leis criam benefícios para o município e 

consequentemente para à população. Segundo o Presidente da Câmara, de 2015 para cá, 10 leis de 

sua autoria foram aprovadas pelos vereadores […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-reforma-emei-jacinto-campos-pietrobon/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-reforma-emei-jacinto-campos-pietrobon/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-informacoes-sobre-leis-de-primeiros-socorros-e-cameras-nas-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-informacoes-sobre-leis-de-primeiros-socorros-e-cameras-nas-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-reforma-emei-jacinto-campos-pietrobon/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-pede-informacoes-sobre-leis-de-primeiros-socorros-e-cameras-nas-escolas/
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José Soares sugere aplicativo para evitar descarte irregular de resíduos 
21 de julho de 2021  

O vereador José Soares (Republicanos) propõe que a Prefeitura crie aplicativo de celular para a 

população localizar pontos corretos de descarte de resíduos, verificar lista de transportadoras 

cadastradas e denunciar entulhos irregulares. Ele diz que a iniciativa já existe […] 

 

Para Cícero, lei deve obrigar que motorista preste socorro a animais 

atropelados      20 de julho de 2021  

O vereador Cícero Brito (MDB) sugere projeto de lei para garantir que animais atropelados em vias 

públicas da cidade recebam socorro no momento da ocorrência. Ele propõe multa a motoristas, 

motociclistas e ciclistas que deixarem de prestar atendimento ou buscar ajuda. […] 

 

Câmara promove campanha para arrecadar agasalhos 
20 de julho de 2021  

A Câmara de Paulínia realiza Campanha do Agasalho a partir desta terça-feira (20/7). O objetivo é 

arrecadar peças como calças, casacos, blusões, calçados fechados, mantas, luvas, meias, toucas, 

cobertores e edredons em bom estado de uso. Para colaborar, basta deixar seu item no ponto de 

coleta (caixa) na entrada lateral e na recepção da Câmara […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-aplicativo-descarte-residuos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-obrigar-socorro-animais-atropelados/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-obrigar-socorro-animais-atropelados/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-campanha-agasalhos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-aplicativo-descarte-residuos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-obrigar-socorro-animais-atropelados/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-campanha-agasalhos/
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Messias propõe vaga obrigatória para mulheres em empresas vencedoras 

de licitação 
19 de julho de 2021  

O vereador Messias Brito (PL) solicita que empresas vencedoras de licitação pública no âmbito 

municipal, sejam obrigadas a contratarem 30% de mão de obra feminina para o quadro de 

funcionários. Para o vereador, a presença feminina vem crescendo em todas as áreas, inclusive 

setores da indústria e serviços em geral. […] 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-propoe-vaga-obrigatoria-para-mulheres-em-empresas-vencedoras-de-licitacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-propoe-vaga-obrigatoria-para-mulheres-em-empresas-vencedoras-de-licitacao/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/messias-propoe-vaga-obrigatoria-para-mulheres-em-empresas-vencedoras-de-licitacao/

