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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 20ª SESSÃO SOLENE 
PÁGINA: 6 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 11/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 20ª SESSÃO ORDINÁRIA 

PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/10/projeto-obriga-prefeitura-a-divulgar-
estoque-de-remedios-gratuitos/ 
 

Projeto obriga Prefeitura a divulgar estoque de remédios 
gratuitos 
 

Se o prefeito não vetar a proposta da Câmara, cidadãos poderão pesquisar na 
internet em qual Unidade Básica de Saúde cada medicamento está disponível 

10 nov 2021 – 15h16 

 
Agora para virar lei, a proposta da Câmara de Vereadores precisa ter o aval do prefeito Du Cazellato (Foto: Divulgação) 

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (9) proposta de lei que cria uma lista com 

todos os medicamentos distribuídos gratuitamente na rede de saúde do município. Se o texto for 

sancionado pelo prefeito Du Cazellato (PL), a Prefeitura deverá atualizar o levantamento em tempo 

real, pela internet, e permitir que os cidadãos pesquisem em qual Unidade Básica de Saúde (UBS) 

cada remédio está disponível. 

De acordo com o vereador Alex Eduardo (Solidariedade), autor do Projeto de Lei 182/2021, a 

iniciativa é importante porque muitas pessoas fazem viagens desnecessárias quando o medicamento 

não está no estoque. A lista também iria garantir princípios constitucionais, como da publicidade, e 

otimizar o serviço público. 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/10/projeto-obriga-prefeitura-a-divulgar-estoque-de-remedios-gratuitos/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/10/projeto-obriga-prefeitura-a-divulgar-estoque-de-remedios-gratuitos/
https://www.mgid.com/ghits/10609024/i/57554184/0/pp/1/1?h=OzHgGP21rx_NChYjYuLzrpYHQ85DuZOY2YYexW6E8bPlSTl7zEYxY2yZPu3JwlT_&rid=c7fbfff6-42f4-11ec-9fa9-78ac440ce5be&ts=paulinia24horasnoticia.com&tt=Referral&att=4&cpm=1&gbpp=1&iv=11&ct=1&gdpr=0&muid=l9s1vGsNwSeb
https://www.mgid.com/ghits/10609024/i/57554184/0/pp/1/1?h=OzHgGP21rx_NChYjYuLzrpYHQ85DuZOY2YYexW6E8bPlSTl7zEYxY2yZPu3JwlT_&rid=c7fbfff6-42f4-11ec-9fa9-78ac440ce5be&ts=paulinia24horasnoticia.com&tt=Referral&att=4&cpm=1&gbpp=1&iv=11&ct=1&gdpr=0&muid=l9s1vGsNwSeb
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Outra proposta do vereador obriga que novos prédios de Paulínia tenham sempre redes de proteção 

em áreas com risco de queda, como janelas, varandas e sistemas de ar condicionado. Assim, o dever 

da instalação seria das construtoras e empreiteiras, sem cobrança extra ao dono do imóvel. 

Repúdio 

O presidente da Casa, Fábio Valadão (PL), leu nota de repúdio contra atos racistas ocorridos na 

Câmara Municipal de Campinas durante a sessão de segunda-feira (8). A vereadora Paolla Miguel 

(PT) se manifestava na tribuna quando foi ofendida. Valadão ressalta que ataques racistas são 

práticas condenáveis e inadmissíveis. 

A 20ª Sessão Ordinária ainda debateu 56 Requerimentos (cobranças de medidas ou informações), 

21 Moções (aplausos, congratulações, apelos) e 66 Indicações (sugestões de melhorias). Todos os 

vereadores usaram laços da campanha Novembro Azul, para lembrar a importância dos homens 

cuidarem da saúde. 

 
 
 
 
*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Câmara vai votar acesso da população a estoque de remédios pela 

internet 
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE     |     DATA: 06/11/2021     |    PÁGINA:  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2700 

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2700
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 12/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 20ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 8 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 12/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÕES SOLENES 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara retoma sessões solenes para homenagear cidadãos paulinenses 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÕES SOLENES 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 09/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ SESSÃO SOLENE 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5379617935398524&set=a.456671664359867 

Câmara concede título a patriarca da família Marques Joaquim 
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5379617935398524&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 11/11/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ATENDIMENTO 
PÁGINA: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5383030275057290&set=a.456671664359867 

Câmara abre licitação para contratar nova equipe de atendimento 
 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5383030275057290&set=a.456671664359867
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 09/11/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 7, COM CHAMADA NA CAPA 

SP não registra mortes pela 1ª vez desde início da pandemia 
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VEÍCULO: BAND 
DATA: 09/11/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/nove-cidades-da-regiao-de-campinas-descartam-realizar-

o-carnaval-em-2022/?fbclid=IwAR2x4NyauhrotkgZM9MiqxmTJO_kMGO2ubbyTaKt0Y1ndXSm0ALgYIvyQtk 
 

 

Nove cidades da região de Campinas descartam realizar o 
Carnaval em 2022 
 

Grupo é formado pelas cidades de Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, 
Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista, Valinhos e Vinhedo 

Band Mais 

16h50 - 09/11/2021 

 

Nove cidades – Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, 
Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista, Valinhos e Vinhedo – decidiram 
nesta terça-feira que não irão realizar o Carnaval no ano que vem. A 
decisão foi tomada numa reunião entre os prefeitos, secretários e 
gestores de cultura dos municípios. 

De acordo com o grupo, apesar do avanço da vacinação da população 
contra a covid – 19 e a redução dos níveis de internação e falecimento em 
decorrência da enfermidade, a proposta leva em consideração diversos 
aspectos, como a atenção aos índices hospitalares, suscetíveis a impactos 
após as festas de final de ano, além do cumprimento dos prazos legais 
para a contratação e entrega de serviços estruturais necessários;  

A decisão conjunta leva também em consideração a sensibilidade pelas 
famílias enlutadas pela recente perda de seus entes queridos para a 
doença e evita que decisões unilaterais possam promover fluxos de 
foliões, para além do que já se registra com a vinda de moradores da 
capital e de outros Municípios do interior do Estado.  

 

https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/nove-cidades-da-regiao-de-campinas-descartam-realizar-o-carnaval-em-2022/?fbclid=IwAR2x4NyauhrotkgZM9MiqxmTJO_kMGO2ubbyTaKt0Y1ndXSm0ALgYIvyQtk
https://bandmulti.com.br/campinas-e-regiao/nove-cidades-da-regiao-de-campinas-descartam-realizar-o-carnaval-em-2022/?fbclid=IwAR2x4NyauhrotkgZM9MiqxmTJO_kMGO2ubbyTaKt0Y1ndXSm0ALgYIvyQtk
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VEÍCULO: ZATUM 
DATA: 09/11/2021 
ASSUNTO: TRANSPORTE 
PÁGINA: https://www.zatum.com.br/noticia/6238/viacao-terra-inicia-retirada-dos-cobradores-do-
transporte-publico-em-paulinia 
 

Viação Terra inicia retirada dos cobradores do transporte 
público em Paulínia 
 

Situação tem gerado preocupação entre os trabalhadores 
 

09/11/2021 às 19h11Atualizada em 09/11/2021 às 19h47 

Por: Zatum Notícias              Fonte: Raoni Zambi 

 

Passageiros fizeram fotos dos ônibus operando 

sem cobradores (Crédito: redes sociais) 

A empresa Viação Terra, responsável pelo 

transporte público de Paulínia, começou a 

operar sem cobradores em diversas 

linhas, nesta terça-feira (09). 

Usuários e motoristas estão reclamando 

da mudança repentina. Existe o temor de 

que aproximadamente cem cobradores 

sejam demitidos.  

As linhas que estão sem cobradores são: 

Parque das Árvores, Marieta Dian, João 

Aranha, Jardim Leonor e Vida Nova.  

Cobradores ouvidos pela reportagem 

relataram que estão “preocupados”. 

“Estamos com medo de perder o 

emprego. A empresa não avisa o que está 

acontecendo. O clima está muito ruim”, 

disse um funcionário da Viação Terra.  

Motoristas também contaram que estão 

sobrecarregados, com a dupla função, de dirigir e receber os valores das 

passagens. 

https://www.zatum.com.br/noticia/6238/viacao-terra-inicia-retirada-dos-cobradores-do-transporte-publico-em-paulinia
https://www.zatum.com.br/noticia/6238/viacao-terra-inicia-retirada-dos-cobradores-do-transporte-publico-em-paulinia
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“Temos que voltar o troco, prestar atenção no trânsito, no embarque e desembarque 

dos passageiros. Sem cobradores o serviço vai piorar muito para os condutores e 

população”, explicou um motorista que pediu para ter a sua identidade mantida em 

sigilo.  

Sem Palavra 

No final de abril deste ano, o secretário de Transportes João Victor Teixeira garantiu 

que nenhum cobrador seria demitido. 

À época, os trabalhadores exigiam que a categoria fosse incluída no novo edital da 

licitação que vai resultar na contratação de uma empresa para fazer o serviço.  

Teixeira ainda garantiu que os postos de trabalho dos cobradores seriam mantidos, 

embora oficialmente ele não tenha nenhuma relação com a empresa. 

Ronaldinho 

Para o morador e usuário do transporte público Ronaldo Santos de Souza, o 

Ronaldinho, o governo Du Cazellato (PL) está sendo “insensível”.  

“Infelizmente, nesta crise, a Administração Municipal foi insensível com a população 

e principalmente com os trabalhadores ao extinguir esse cargo. Serão 

aproximadamente 100 pais e mães de famílias que não terão mais seu ganha pão”, 

afirmou.  

Ronaldinho ainda disse que a situação é mais grave pelo fato de estarmos em uma 

pandemia. “O Prefeito e o Secretário de Transporte não utilizam o serviço, que é mal 

prestado pela empresa.  Agora, com essa situação, o que era ruim vai piorar ainda 

mais”, afirmou. 

Outro Lado 

A Prefeitura de Paulínia foi procurada para se manifestar sobre o assunto, mas 

nenhum retorno foi enviado até a publicação deste texto. Não conseguimos nenhum 

contato com nenhum representante da Viação Terra. O espaço está aberto, 

importante salientar.  
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 12/11/2021 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: 20 

Semana da Consciência Negra terá palestra e música 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 10/11/2021 
ASSUNTO: CULTURA 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-divulgada-lista-de-homologados-da-lei-aldir-
blanc/ 
 

Prefeitura divulga lista de homologados da Lei Aldir Blanc 
 

Por Redação 

 10 de novembro de 2021 

 

A Prefeitura de Paulínia publicou nesta quarta-feira, 10, no Diário Oficial do Município 

(páginas 1 a 4), a homologação do cadastro da Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc). 

De acordo com a Secretaria Municipal da Cultura (SMC), o Comitê de Acompanhamento e 

Fiscalização Municipal se reuniu dia 4 e validou e homologou 217 cadastros de pessoas 

físicas, 5 com ressalvas, 56 pessoas jurídicas e dois coletivos. 

O mesmo Comitê de Acompanhamento indeferiu 19 cadastros de pessoas jurídicas, que 

poderão apresentar recursos da decisão no prazo de 3 dias úteis, com apresentação de 

justificativa e documentos. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-divulgada-lista-de-homologados-da-lei-aldir-blanc/
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-divulgada-lista-de-homologados-da-lei-aldir-blanc/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/11/aldir-blanc.jpg
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 12/11/2021 
ASSUNTO: EMPREENDEDORISMO 
PÁGINA: 20 

Prefeitura abre inscrições para cursos de empreendedorismo 
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 12/11/2021 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: 2 

Emprega Paulínia tem 5 vagas para tratorista 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 12/11/2021       
ASSUNTO: PARTIDO   
PÁGINA: 6 

Republicanos tem nova executiva e José Soares assume presidência do 
partido em Paulínia 
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VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 06/11/2021       
ASSUNTO: PARLAMENTO METROPOLITANO/ RMC      
PÁGINA: 4 

Parlamento da RMC levará demandas ao Estado 
 



   RESUMO DA  SEMANA | Novembro 2021 |  21 
 

  

VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
DATA: 07/11/2021 
ASSUNTO: PARLAMENTO METROPOLITANO/ RMC 
PÁGINA: 2 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 11/11/2021       
ASSUNTO: MORTALIDADE INFANTIL      
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Três cidades da região têm redução na taxa de mortalidade infantil em 2020 
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 10/11/2021 
ASSUNTO: REGIÃO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 

Câmara de Campinas apura ataque racista contra vereadora 
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Câmaras da região repudiam ataques racistas contra vereadora de 

Campinas 
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL      |     DATA: 10/11/2021     |    PÁGINA:  

https://tribunaliberal.com.br/?p=54514 
 

NOTA DE REPÚDIO – Câmara Municipal de Paulínia 
VEÍCULO: CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA   |     DATA: 09/11/2021     |    PÁGINA:  

https://www.facebook.com/camarapaulinia/photos/a.210437779443445/1201644816989398/ 

 

 

 

https://tribunaliberal.com.br/?p=54514
https://www.facebook.com/camarapaulinia/photos/a.210437779443445/1201644816989398/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 07/11/2021 
ASSUNTO: POLÍCIA 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/07/pf-faz-busca-em-paulinia-na-casa-de-um-
dos-chefes-da-mafia-do-cigarro/ 
 

PF faz busca em Paulínia na casa de um dos chefes da 
‘Máfia do Cigarro’ 
 

Homem é investigado por participar de esquema milionário e ser um dos líderes da 
organização criminosa, que envolve inclusive agentes públicos 

7 nov 2021 – 21h52 

Policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão e sequestro de bens, em condomínio 

de luxo, em Paulínia. O mandado foi expedido pela Justiça Federal de Naviraí (MS), em desfavor de 

um dos líderes da organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros e corrupção de agentes 

públicos, desmantelada nas Operações Nepsis e Teçá, denominada “Máfia do Cigarro”. 

O líder da organização criminosa foi preso no último dia 22 de outubro pela Polícia Militar em 

Paulínia, tendo apresentado documento falso em nome de terceiros no momento da abordagem. 

Como se encontrava foragido da Justiça Federal de Naviraí (MS) e de Ponta Porã (MS), a Polícia 

Federal cumpriu dois mandados de prisão preventiva em face do investigado. 

 
Carro de luxo apreendido pela Polícia Federal durante operação em condomínio (Fotos e vídeo/Divulgação Polícia 

Federal) 

Os policiais estiveram em Paulínia na casa de um dos chefes da “Máfia do Cigarro” na última 

quinta-feira, dia 4. O investigado é réu em várias ações penais federais, por conta de integrar grande 

organização criminosa dedicada ao contrabando de cigarros paraguaios em larga escala. Ele também 

foi investigado na Operação Marco 334, deflagrada em 2011, e permanecido foragido desde então. 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/07/pf-faz-busca-em-paulinia-na-casa-de-um-dos-chefes-da-mafia-do-cigarro/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/11/07/pf-faz-busca-em-paulinia-na-casa-de-um-dos-chefes-da-mafia-do-cigarro/
https://www.mgid.com/ghits/10349532/i/57554184/0/pp/1/1?h=Ifz823stHsO-4wYAVIUNvecHKScLm4nZVJ_REageHPKS800P37Er1pZUamMRHObP&rid=02028fa8-4096-11ec-8d73-78ac440ce852&ts=paulinia24horasnoticia.com&tt=Referral&att=4&cpm=1&gbpp=1&iv=11&ct=1&gdpr=0&muid=l9s1vGsNwSeb
https://www.mgid.com/ghits/10349532/i/57554184/0/pp/1/1?h=Ifz823stHsO-4wYAVIUNvecHKScLm4nZVJ_REageHPKS800P37Er1pZUamMRHObP&rid=02028fa8-4096-11ec-8d73-78ac440ce852&ts=paulinia24horasnoticia.com&tt=Referral&att=4&cpm=1&gbpp=1&iv=11&ct=1&gdpr=0&muid=l9s1vGsNwSeb
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    A organização criminosa por ele liderada, juntamente com outros três homens já presos 

preventivamente em presídios federais, movimentou milhares de carretas de cigarros para dentro do 

território nacional, em um milionário negócio criminoso, que contava com o auxílio de policiais 

corrompidos de diversas forças. 

Trata-se de mais uma ação da Polícia Federal, com o aval da Justiça Federal e Ministério Público 

Federal, no sentido de buscar desestruturar financeira e logisticamente as organizações criminosas do 

contrabando, atuantes na fronteira, não diminuindo o ritmo dos trabalhos, nem mesmo em tempos de 

pandemia da pandemia da Covid-19. 

 
Detalhe interno da residência em Paulínia de um dos líderes da ‘Máfia do Cigarro’ (Fotos e vídeo/Divulgação Polícia 

Federal) 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 12/11/2021 
ASSUNTO: POLÍCIA 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/operacao-policial-recupera-pecas-automotivas-e-sete-
aves-silvestres-em-paulinia/ 
 

Operação policial recupera peças automotivas e sete aves 
silvestres em Paulínia 
 

Por Redação 

12 de novembro de 2021 

 

A “Operação Limpa Trilhos” envolveu nesta quinta-feira, 11, as Polícias Militar e 

Civil, a Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Negócios da Receita e aconteceu 

simultaneamente, em Paulínia e Campinas. A operação foi organizada pela 1ª 

Delegacia Seccional de Campinas. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/operacao-policial-recupera-pecas-automotivas-e-sete-aves-silvestres-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/operacao-policial-recupera-pecas-automotivas-e-sete-aves-silvestres-em-paulinia/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/11/Opera%C3%A7%C3%A3o-Limpa-Trilhos1.jpg
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Durante as blitze 28 comércios de sucatas foram averiguados e 21 pessoas foram 

abordadas, sendo que num estabelecimento do bairro Morro Alto, em Paulínia, os 

agentes de segurança encontraram objetos que haviam sido furtados de um 

prédio público e peças automotivas sem certificados de procedência. O 

responsável foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paulínia e autuado 

por receptação qualificada. 

Num outro local visitado pela operação, sete aves silvestres foram encontradas e 

dois termos circunstanciados acabaram sendo registrados no DP. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/11/Opera%C3%A7%C3%A3o-Limpa-Trilhos.jpg
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 09/11/2021 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/11/mudanca-na-estrategiade-vacinacao-
evitou-ciclo-de-febre-amarela-urbana-em-sao-paulo-afirmam-cientistas.shtml?origin=folha 
 

Mudança na estratégia de vacinação evitou ciclo de febre 
amarela urbana em São Paulo, afirmam cientistas 
 

Brasil não tem casos de febre amarela urbana desde 1942, mas a 
versão silvestre pode afetar quem mora perto de matas 
 
9.nov.2021 às 7h44 
 

Karina Ninni 

AGÊNCIA FAPESP 

A febre amarela é uma doença viral não contagiosa que tem dois ciclos de transmissão: silvestre 
e urbano. No primeiro, o vírus circula entre macacos, sendo transmitido no Brasil por 
mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes. No segundo, circula entre humanos, sendo 
transmitido pelo Aedes aegypti. O Brasil não tem casos de febre amarela urbana desde 1942, 
mas a versão silvestre pode, por acidente, afetar pessoas que moram perto de florestas e matas, 
ou que as frequentam. 

Foi o que aconteceu nos últimos surtos silvestres em São Paulo, entre 2016 e 2019. 
Segundo artigo publicado na Scientific Reports, que descreve o processo de difusão no Estado, a 
doença vitimou pessoas em locais muito próximos à capital e em municípios que não tinham 
recomendação vacinal, pois nunca haviam sido atingidos pela doença, como Campinas. Se a 
estratégia de vacinação não tivesse sido adaptada às circunstâncias, os efeitos poderiam ter sido 
muito piores, resultando em mais óbitos, revelam agora os cientistas. 

"Passamos por um risco grande de ter a reintrodução da febre amarela urbana em cidades 
adjacentes a São Paulo. Uma epidemia urbana teria efeitos gravíssimos e seria um retrocesso", 
diz Francisco Chiaravalloti Neto, professor do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP). Ele é coautor do trabalho, conduzido 
com apoio da Fapesp. 

Foram identificadas duas ondas entre 2016 e 2019: uma vinda de oeste para leste (2016 e 2017) 
e outra se espalhando da região de Campinas aos municípios limítrofes do Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Paraná, até o litoral de São Paulo (2017 a 2019). A primeira onda saiu de São 
José do Rio Preto em abril de 2016 e atingiu Campinas em agosto de 2017, a uma velocidade de 
1 km por dia. "Nesse momento, por conta da baixa cobertura vacinal, os casos em humanos 
aumentaram e a doença se espalhou em direção à capital paulista, litoral, Vale do Paraíba e 
Sorocaba na mesma velocidade, e também para o Vale do Ribeira, onde andou mais 
lentamente", relembra o professor da FSP-USP. 

   

A estratégia de vacinação do Ministério da Saúde e da secretaria estadual nesses casos é 
imunizar todo o município que está em risco e também os adjacentes. "Mas, quando a doença 
atingiu Campinas, a Divisão de Imunização do Estado abriu mão dessa estratégia, que incluía 
vacinar a cidade inteira mais municípios limítrofes, como Indaiatuba e Paulínia, e decidiu 
vacinar cidades como Jundiaí, Jarinu e Itatiba, pois foi detectado que era para onde o vírus 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/11/mudanca-na-estrategiade-vacinacao-evitou-ciclo-de-febre-amarela-urbana-em-sao-paulo-afirmam-cientistas.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/11/mudanca-na-estrategiade-vacinacao-evitou-ciclo-de-febre-amarela-urbana-em-sao-paulo-afirmam-cientistas.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/febre-amarela/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/aedes-aegypti/
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/08/macacos-amazonicos-podem-ter-sido-a-origem-do-ultimo-surto-de-febre-amarela.shtml
https://www.nature.com/srep/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/febre-amarela-avanca-e-casos-confirmados-ja-superam-surto-anterior.shtml
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estava migrando. Na época, Campinas e limítrofes somavam mais do que 1 milhão de 
habitantes, mas havia disponível no Estado menos de 1 milhão de doses", resume Adriano 
Pinter, pesquisador científico da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), órgão da 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e coautor do artigo. 

Ele afirma que em Mairiporã, cidade na qual ocorreram 181 casos em humanos, a cobertura 
estava próxima de 80% quando a doença chegou (por azar, próximo do Natal, época em que o 
número de visitantes aumenta). "Se Mairiporã teve mais de cem óbitos mesmo com cobertura 
vacinal acima de 80%, imagina se não tivessem vacinado?", pergunta-se, salientando que na 
maioria das cidades sem recomendação vacinal, geralmente, a cobertura fica em torno de 5% da 
população. "As pessoas só se vacinam quando vão viajar." 

Os cientistas alertam que a situação vivida entre 2016 e 2019 pode se repetir. "Temos de estar 
atentos, pois sabemos o caminho que a doença pode fazer. Estudos apontam que essas ondas de 
febre amarela começam na Amazônia e, pelos corredores florestais, passam por Tocantins, 
Goiás e Triângulo Mineiro até chegar ao Estado de São Paulo, espalhando-se pelo litoral e 
migrando para o sul. Hoje, a onda chegou ao Rio Grande do Sul. Acredita-se que sejam ondas 
que aconteçam de cinco em cinco anos. Campinas nunca tinha sido afetada pelo ciclo silvestre, 
foi a primeira vez. E descrevemos bem esse processo no trabalho", afirma Pinter. 

 

Busca de mosquito da febre amarela 
 

 
  
  

Equipe da Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) em trabalho de coleta  

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1590233227388165-busca-de-mosquitos-em-sp
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 5 a 11/11/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 
 

 

Câmara retoma sessões solenes para homenagear cidadãos paulinenses 
11 de novembro de 2021  

A Câmara de Paulínia volta a promover sessões solenes, a partir desta sexta-feira (12/11), para 

reconhecer o papel de cidadãos que contribuíram com a história de Paulínia. Os títulos foram 

aprovados em sessões legislativas e agora serão entregues pelos vereadores que apresentaram as 

propostas. O Plenário está aberto para 80% do público […] 

 

 

Dr. Grilo pede ponto de ônibus em frente à Câmara e data para nova 

empresa de transporte começar atuar 
11 de novembro de 2021  

O vereador Dr. Grilo (MDB) propõe um ponto ônibus, com abrigo, recuo com piso intertravado para 

embarque e desembarque, rampa de acesso, iluminação e lixeiras na Rua Carlos Pazetti, em frente à 

Câmara Municipal de Paulínia. Segundo o vereador, é de extrema importância a inclusão e o acesso 

dos munícipes às dependências da Casa de Leis […] 

 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sessoes-solenes-cidadaos-paulinenses/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-pede-ponto-de-onibus-em-frente-a-camara-e-data-para-nova-empresa-de-transporte-comecar-atuar/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-pede-ponto-de-onibus-em-frente-a-camara-e-data-para-nova-empresa-de-transporte-comecar-atuar/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-sessoes-solenes-cidadaos-paulinenses/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-pede-ponto-de-onibus-em-frente-a-camara-e-data-para-nova-empresa-de-transporte-comecar-atuar/
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Câmara decide obrigar divulgação do estoque de medicamentos 

gratuitos        10 de novembro de 2021  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (9/11) proposta que cria uma lista com todos 

os medicamentos distribuídos gratuitamente na rede de saúde do município. Se o texto for 

sancionado pelo prefeito, o Executivo deverá atualizar o levantamento em tempo real […] 

 

José Soares solicita acessibilidade, projeto de reciclagem e parcerias nas 

escolas        10 de novembro de 2021  

O vereador José Soares (Republicanos) apresentou várias propostas para escolas do município. No 

Requerimento 1034/2021, sugere projeto de reciclagem para os estudantes, ensinando desde cedo a 

importância de separar o lixo na própria casa e contribuir com o meio ambiente. […] 

 

Alex cobra eficácia de lei que determina cadeiras para obesos em 

comércios        9 de novembro de 2021  

Sentar-se à mesa em lanchonetes, restaurantes, barzinhos e até em escolas é algo comum para a 

maioria das pessoas. Porém, para as pessoas que lidam com a obesidade esse momento pode ser 

constrangedor, devido ao fato de muitos desses estabelecimentos [...] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-20-lista-medicamentos-gratuitos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-20-lista-medicamentos-gratuitos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-acessibilidade-reciclagem-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-acessibilidade-reciclagem-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-cobra-eficacia-de-lei-que-determina-cadeiras-para-obesos-em-comercios/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-cobra-eficacia-de-lei-que-determina-cadeiras-para-obesos-em-comercios/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/sessao-20-lista-medicamentos-gratuitos/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-acessibilidade-reciclagem-escolas/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-cobra-eficacia-de-lei-que-determina-cadeiras-para-obesos-em-comercios/
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Funcionários de ônibus precisam atender bem grupos prioritários, diz 

Edilsinho        8 de novembro de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) propõe que empresas de transporte público realizam 

treinamento específico e contínuo com seus funcionários para atender de forma humana e respeitosa 

pessoas com deficiência, gravidades, lactantes e idosas. […] 

 

IPTU Verde – sustentabilidade revertida em descontos é proposta de 

Pedro Bernarde       8 de novembro de 2021  

O vereador Pedro Bernarde (Cidadania) apresenta proposta de incentivo e desconto no IPTU de 

Paulínia, em conjunto com ações socioambientais. O Projeto de Lei 174/2021 tem o objetivo de 

fomentar medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente […] 

 

Valadão sugere medidas para zerar fila de espera de consultas, exames e 

cirurgias eletivas em Paulínia    8 de novembro de 2021  

Preocupado com os inúmeros pedidos referentes a área da saúde, o vereador Fabio Valadão (PL) 

propõe ações simples e eficientes, parar zerar filas de espera de consultas, exames e cirurgias eletivas 

no sistema de saúde do município. [...] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-treinamento-atender-prioridades/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-treinamento-atender-prioridades/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/iptu-verde-sustentabilidade-revertida-em-desconto-e-proposta-de-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/iptu-verde-sustentabilidade-revertida-em-desconto-e-proposta-de-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-sugere-medidas-para-zerar-fila-de-espera-de-consultas-exames-e-cirurgias-eletivas-em-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-sugere-medidas-para-zerar-fila-de-espera-de-consultas-exames-e-cirurgias-eletivas-em-paulinia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-treinamento-atender-prioridades/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/iptu-verde-sustentabilidade-revertida-em-desconto-e-proposta-de-pedro-bernarde/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-sugere-medidas-para-zerar-fila-de-espera-de-consultas-exames-e-cirurgias-eletivas-em-paulinia/
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Dezembro Verde, dedicado a conscientização de abandono de animais é 

proposta de Fábio da Van        5 de novembro de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) propõe Campanha permanente de conscientização contra o 

abandono de animais em Paulínia. O Projeto de Lei 172/2021 do vereador sugere que o mês de 

dezembro seja dedicado a ações que chamem a atenção sobre a guarda responsável de cães e gatos. 

[…] 

 

Dr. Grilo solicita contratação imediata de tradutor e intérprete de Libras 
5 de novembro de 2021  

O vereador Dr. Grilo (MDB) propõe criação de cargo público efetivo para tradutor e interprete de 

libras. Por se tratar de uma indicação a longo prazo, com necessidade de concurso público, o 

vereador sugere a contratação desses profissionais para atuar de maneira imediata na municipalidade 

em geral, como por exemplo: audiências públicas, eventos, hospital municipal […] 

 

 

 

 

 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dezembro-verde-dedicado-a-conscientizacao-de-abandono-de-animais-e-proposta-de-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dezembro-verde-dedicado-a-conscientizacao-de-abandono-de-animais-e-proposta-de-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-solicita-contratacao-imediata-de-tradutor-e-interprete-de-libras/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dezembro-verde-dedicado-a-conscientizacao-de-abandono-de-animais-e-proposta-de-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/dr-grilo-solicita-contratacao-imediata-de-tradutor-e-interprete-de-libras/

