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DATA: 10/04/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª E 3ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 
PÁGINA: 5 
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DATA: 09/04/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 2ª E 3ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS  
PÁGINA: 4  
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DATA:  
13/04/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
LEIS/ ANIMAIS 
PÁGINA: 5  
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DATA: 09/04/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: LEIS/ ANIMAIS  
PÁGINA: 16 
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DATA: 11/04/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: LEIS/ ANIMAIS  
PÁGINA: 9 
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DATA:  
13/04/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
LEIS/ REGULARIZAÇÃO 
DE IMÓVEIS 
PÁGINA: 8  
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DATA: 09/04/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO:  LEIS/ REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS  
PÁGINA: 13 
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DATA: 12/04/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: CÂMARA/ LEGISLAÇÃO  
PÁGINA: 7 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Lei que regulariza imóveis clandestinos ou irregulares já está em vigor 
DATA: 12/04/2020 | VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  |  PÁGINA:  
https://tribunapaulinia.com.br/lei-que-regulariza-imoveis-clandestinos-ou-irregulares-ja-esta-em-vigor/ 
 

Lei já permite a regularização de imóveis irregulares ou clandestinos em 
Paulínia 
DATA: 12/04/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/lei-ja-permite-a-regularizacao-de-imoveis-irregulares-ou-clandestinos-em-
paulinia/ 
 

Lei que regulariza imóveis clandestinos ou irregulares já está em vigor 
DATA: 09/04/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA ON LINE  |  PÁGINA:  
https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/04/lei-que-regulariza-imoveis-clandestinos.html 

 

Lei que regulariza imóveis clandestinos ou irregulares já está em vigor em 
Paulínia 
DATA: 08/04/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA ON LINE  |  PÁGINA:  
https://paulinianews.com.br/2020/04/08/lei-que-regulariza-imoveis-clandestinos-ou-irregulares-ja-esta-em-
vigor-em-paulinia/ 
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DATA: 11/04/2020  
VEÍCULO: G1/EPTV 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/04/11/coronavirus-primeiro-
paciente-curado-em-paulinia-recebe-alta-e-ganha-aplausos-de-equipe-medica.ghtml 
 

 
Coronavírus: primeiro paciente curado em 
Paulínia recebe alta e ganha aplausos de equipe 
médica 
 
José Gomes da Silva, de 78 anos, passou 11 dias internado no Hospital 
Municipal e foi liberado na tarde deste sábado (11). 
 
11/04/2020 18h11   
 
 

 
Primeiro paciente curado de coronavírus em Paulínia (SP) deixa hospital sob aplausos da 
equipe médica — Foto: Prefeitura de Paulínia 
 
Após 11 dias de internação por coronavírus, o paciente José Gomes da Silva, de 78 anos, 
recebeu alta em Paulínia (SP) na tarde deste sábado (11). Considerado o primeiro 
paciente curado do município, o homem saiu do Hospital Municipal sob aplausos da equipe 
médica. 
 
De acordo com o boletim divulgado pela prefeitura na sexta-feira (10), a cidade 
possui seis casos confirmados de Covid-19, 83 em investigação e cinco óbitos 
suspeitos e aguardando o resultado dos exames. 
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Segundo a gestão municipal, o homem estava internado desde o dia 1 de abril e 
foi internado com um quadro de tosse seca, dispneia, febre e dor de cabeça. O 
paciente também está em tratamento oncológico, é hipertenso e diabético. 
 
Ainda de acordo com a administração do município, durante o período de 
internação, o homem ficou em isolamento e foi medicado com Ceftriaoxone, 
Azitomicina e Tamiflu. Após apresentar melhora clínica, foi dada a alta médica. 
 
A prefeitura afirma que o paciente será monitorado pelo Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento ao Coronavírus e deve continuar o tratamento em casa, fazendo 
o uso de remédios e em isolamento social. Além disso, ele foi orientado a usar 
máscara, não compartilhar alimentos ou utensílios domésticos. 
 
 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paciente de 78 anos é curado de coronavírus e recebe alta em Paulínia 
DATA: 11/04/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paciente-de-78-anos-e-curado-de-coronavirus-e-recebe-alta-em-paulinia/ 
 

Homem de 78 anos é o primeiro curado da Covid-19 no hospital de Paulínia 
DATA: 11/04/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/11/homem-de-79-anos-e-primeiro-curado-da-covid-19-no-
hospital-de-paulinia/ 
 

Após se curar do coronavírus, família de Paulínia relata período de 
tratamento: 'medo e incerteza' 
DATA: 14/04/2020 | VEÍCULO: G1/ EPTV  |  PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/04/14/apos-se-curar-do-coronavirus-familia-de-
paulinia-relata-periodo-de-tratamento-medo-e-incerteza.ghtml 
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DATA: 11/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2516 
 
 

Filha e genro do 1º paciente curado também venceram a 
Covid-19 
 
Da Redação 
11/04/2020 20:04:28 
 

 
Remédio desenvolvido na Unicamp, é usado desde 2018 contar o câncer de bexiga 

A advogada de 53 anos afirmou ao Correio que seu pai não teve o quadro grave da 

doença graças ao medicamento Oncotherad 
 
O Correio conversou com Vilma Aparecida Gomes, filha de J. G. S., de 78 
anos, o primeiro paciente de Paulínia curado da Covid-19. Após dez dias 
internado no Hospital Municipal de Paulínia (HMP), ele recebeu alta neste 
sábado (11) e continuará se recuperando em casa (LEIA MAIS SOBRE ISSO).  
 
Ela e o marido, Fernando Tadeu Farias,  também de 53 anos, sentiram os 
sintomas da doença depois que voltaram de um cruzeiro pela costa brasileira, e 
um deles pode ter passado o vírus para o pai dela. “Foi praticamente um logo 
em seguida do outro. Primeiro foi meu marido, depois eu e por último meu 
pai”, disse ela. 
 
O casal foi tratado no Hospital da Unimed em Campinas. Ela resumiu como foi 
enfrentar a doença. “Meu caso e do meu marido foram considerados 
moderados. Mesmo moderado, no nosso caso, a doença foi muito difícil de 
ser enfrentada. A falta de ar é um dos piores sintomas, mas os demais 
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também não são fáceis”, disse ela, e complementou: “Sim, 
estamos (curados),  mas precisamos manter isolamento por mais 10 dias”.  
 
Vilma, que comemora a recuperação dela, do esposo e do pai, faz um alerta 
sobre a importância do isolamento social recomendado pelas autoridades de 
saúde para conter o avanço da Covid-19.  “Que as pessoas levem a sério as 
formas de prevenções, se cuidem, não saiam de casa sem que realmente 
tenha necessidade, lavem diversas vezes as mãos, usem álcool gel e se 
saírem usem máscara”, disse ela. 
 
Tratamento do pai 
 
Durante a conversa com o Correio, Vilma Aparecida Gomes relatou que bem 
antes de ser diagnosticado com Covid-19, seu pai vem fazendo tratamento 
oncológico com  um medicamento chamado Oncotherad, administrado pela 
equipe de Urologia do Hospital Municipal de Paulínia (HMP). “Maravilhosa 
equipe”, pontuou a advogada.  Segundo ela, os médicos apontam que seu pai 
não evoluiu para um quadro grave da Covid-19, graças ao uso 
de Oncotherad.   
 
“Os médicos estão assim incrivelmente felizes porque essa medicação 
ajudou o meu pai no tratamento (da Covid-19). De certa forma, ela impediu 
que ele tivesse os sintomas graves da doença. Meu pai, por ser uma 
pessoa de 79 anos praticamente, com problema cardíaco e hipertenso, a 
doença nele não desenvolveu como costumeiramente se desenvolve nas 
pessoas com esse quadro, com essa idade. Então, o tratamento com 
Oncotherad foi de suma importância nessa fase da doença do meu pai, que 
não desenvolveu um quadro grave, graças a esse tratamento”, afirmou ela. 
 
O Correio apurou que o Oncotherad foi desenvolvido em 2018 por um grupo de 
pesquisadores da Unicamp (Universidade de Campinas), entre eles, os 
médicos Wagner Favaro (Unicamp) e João Carlos Alonso, urologista do 
Hospital Municipal de Paulínia (HMP).  
 
O medicamento tem eficácia comprovada no tratamento de tumores na bexiga, 
causando a redução desse tipo de câncer em pacientes até então 
desenganados. Como uma imunoterapia, ele estimula a produção de proteínas 
das células de defesa e destrói os tumores, melhorando a qualidade de vida do 
paciente durante o tratamento.  
 
ERRATA: Na legenda da foto, em vez de "contar", leia-se "contra". O atual 
sistema de publicação do Correio não permite alterar a legenda, sem deletar a 
matéria inteira, por isso, estamos corrigindo por aqui. Pedimos desculpas pelo 
erro. 
Foto: Reprodução 
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DATA: 15/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE/ MÃO DE OBRA  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/15/paulinia-vai-contratar-407-profissionais-da-
saude-para-enfrentar-a-covid-19/ 
 

[Temporários] 
Paulínia vai contratar 407 profissionais da 
saúde para enfrentar a Covid-19 
Inscrições para processo seletivo emergencial simplicado poderão ser feitas a 
partir desta quinta-feira; salário é de até R$ 5,4 mil mais auxílios 

15 abr 2020 – 17h58 

 
Paço Municipal de Paulínia ‘Palácio Cidade Feliz’, no Parque Brasil 500 (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia vai contratar 407 profissionais da área da Saúde para reforçar o 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, causador da doença Covid-19. As inscrições para o 
processo seletivo emergencial simplicado poderão ser feitas a partir desta quinta-feira (16) até o 
próximo dia 23. 

A contratação vai ocorrer por tempo determinado de 12 meses. Os profissionais contratados irão 
trabalhar no Hospital de Campanha a ser construído anexo ao Hospital Municipal de Paulínia 
“Vereador Antônio Orlando Navarro” e no futuro Posto Avançado Covid-19, que ficará anexo a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) do São José. 
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O salários variam entre R$ 3.530,90 e R$ 5.431,99, mais auxílios como: 

 Auxílio Alimentação (Lei Municipal 3.690/2019): R$ 800,00; 
 Auxílio Saúde (Lei Municipal 3.690/2019): R$ 200,00; 
 Abono (Lei Municipal 3.345/2013): R$ 1.000,00; e 
 Auxílio Transporte (Lei Municipal 1.081/1987 / Decreto Municipal 7.143/2017): R$ 44,00. 

 

 
    O maior número de vagas é para os cargos de técnico de enfermagem ((199), enfermeiro (62) e 
médico plantonista clínico geral (60). Mas também há oportunidades para outras 10 funções, 
como  de motorista (veículo de emergência), assistente social, psicólogo, farmacêutico. 

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico através do e-
mail inscricao.emergencial2020@paulinia.sp.gov.br, através de acesso aos formulários digitais 
específicos constantes no site http://www.paulinia.sp.gov.br/concurso – botão “Processo seletivo 
simplificado emergencial nº 01/2020 – Anexos I, II e II”. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
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DATA: 13/04/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ REFORÇO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-contrata-11-medicos-para-suprir-demanda-na-
rede-municipal-de-saude/ 
 

Prefeitura contrata 11 médicos para suprir demanda 
na Rede Municipal de Saúde 
Por Redação 

 - 

 13 de abril de 2020 

 
 

 
 
Secretaria Municipal de Saúde monta Unidade Respiratória no Hospital Municipal de Paulínia 
(HMP) para Covid-19 

A Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia terá a atuação de 11 médicos, habilitados no 

último Concurso Público da Prefeitura, para suprir o déficit do quadro de servidores da 

Rede Municipal de Saúde, principalmente do Hospital Municipal de Paulínia – HMP. 

O contrato com os novos profissionais foi assinado nesta segunda-feira (13), pelo prefeito 

Du Cazellato (PL), acompanhado do secretário municipal de Saúde (SMS), Fábio Luiz Alves. 
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Os candidatos foram aprovados ao cargo de médicos plantonistas- clínico geral pelo 

Concurso Público nº 01/2016, também homologado no mesmo ano. 

A prefeitura já solicitou que os classificados entrem em contato com a Secretaria Municipal 

de Recursos Humanos por meio do e-mail: srh@paulinia.sp.gov.br até o prazo máximo de 

17/04/2020 (sexta-feira). 

Na justificativa, o secretário Fábio Luiz Alves explicou que a contratação de profissionais 
para a rede municipal de saúde é devido à pandemia mundial provocada pelo vírus Covid-
19, bem como orientações dos Decretos Municipais nºs 7.768, 7.771, 7.772, 7.773, 7.774, 
7.776/2020, 7.781/2020 e 7.792/2020, os quais estabelecem medidas de proteção 
sanitária e contenção do Coronavírus, de acordo com as diretrizes emitidas pelo Ministério 
da Saúde e Organização Mundial da Saúde. 
 
 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Prefeitura convoca 11 médicos aprovados em concurso público de 2016 
DATA: 15/04/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/15/prefeitura-convoca-11-medicos-aprovados-em-concurso-
publico-de-2016/ 
 

Prefeitura contrata novos médicos para reforçar atendimento na Saúde 
DATA: 15/04/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA ON LINE  |  PÁGINA:  
https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/04/prefeitura-contrata-novos-medicos-para.html  
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DATA: 14/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/14/paulinia-descarta-a-primeira-morte-
suspeita-pelo-novo-coronavirus/ 
 

[Balanço] 
Paulínia descarta a primeira morte suspeita 
pelo novo coronavírus 
Cidade ainda aguarda resultados de exames enviados ao Instituto Adolfo Lutz, 
em São Paulo, referentes a outros quatro óbitos em apuração 

14 abr 2020 – 21h59 

 
Soldados das Forças Armadas promovem serviço de desinfecção em hospital de Brasília (Foto: 
Agência Brasil) 

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus anunciou na noite desta terça-feira (14) 
que deu negativo para Covid-19 o exame de uma morte que era investigada em Paulínia por suspeita 
do novo coronavírus. A cidade ainda apura outros quatro óbitos em decorrência da pandemia. 

A morte por Covid-19 foi descartada por meio de exame de swab enviado ao Instituto Adolfo 
Lutz. Foi anunciada pela Prefeitura no último dia 27 como o segundo óbito a ir em investigação na 
cidade em decorrência do novo coronavírus – um homem de 87 anos, que estava internado desde o 
dia 21 de março na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Municipal de Paulínia 
“Vereador Antônio Orlando Navarro”. 
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Paulínia ainda aguarda resultados de exames enviados ao Adolfo Lutz referentes a outras quatro 
mortes suspeitas pela Covid-19: 

 o primeiro óbito anunciado no dia 26 de março como suspeito da Covid-19 – um homem de 
73 anos, no hospital municipal; 

 a terceira morte suspeita informada no último dia 3 de abril – uma mulher que tinha 57 anos, 
no hospital municipal; 

 o quarto óbito divulgado pela Prefeitura no último dia 7 como suspeito do novo coronavírus – 
uma jovem de 25 anos, no hospital municipal; e 

 a quinta morte suspeita pela Covid-19 anunciada pelo comitê no dia 8 passado – um homem 
que tinha 71 anos, no hospital municipal. 

O boletim epidemiológico, com dados até as 18h desta terça-feira, não trouxe novidades em 
relação aos casos confirmados da Covid-19 na cidade, seguem 10; e aos curados com alta hospitalar, 
um até aqui. Já o número de internados no hospital municipal baixou pela metade em relação à 
segunda-feira (13): dois na Unidade Respiratória e um na Enfermaria Respiratória. Os casos 
suspeitos caíram de 79 para 75 nas últimas 24 horas. 
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Na Região Metropolita de Campinas (RMC), o prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB), 
atualizou nesta terça-feira dados do novo coronavírus no município. São 132 confirmados (na última 
divulgação eram 126), 151 descartados (eram 150) e 1.113 em investigação (eram 1.047). Do total de 
confirmações, cinco pessoas morreram e 23 estão em estado grave (eram 24). 

O número de casos confirmados da Covid-19 cresceu na RMC: Valinhos (+1), Indaiatuba (+7), 
Nova Odessa (+1), Itatiba (+1), Sumaré (+1) e Vinhedo (+3). Engenheiro Coelho, Santo Antônio de 
Posse e Monte Mor confirmaram seus primeiros pacientes infectados com o novo coronavírus. 
Agora, apenas Cosmópolis e Pedreira não registram casos confirmados no bloco regional formado 
por 20 municípios. 

Em relação aos casos suspeitos de óbitos o destaque positivo ficou para Valinhos, que descartou 
cinco notificações. Mas a cidade ainda apura sete ocorrências. Americana e Itatiba investigam suas 
primeiras suspeitas de morte pelo novo coronavírus. Já o número de mortes confirmadas aumentou 
para 13 na RMC nesta terça-feira. A Secretaria de Saúde de Valinhos confirmou a terceira morte por 
coronavírus na cidade, um homem de 90 anos. 

Nesta terça-feira, São Paulo bateu um novo recorde de mortes pelo novo coronavírus. Com 87 
novas vítimas fatais nas últimas 24 horas, o estado chega a 695 óbitos. Além disso, foi registrado o 
pico de internações de confirmados para Covid-19, com mais de 2 mil pacientes assistidos em 
hospitais. São 1.111 em leitos de UTI e 1.042 em enfermarias. 
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Alguns dos hospitais com maior percentual de uso da capacidade de leitos de Terapia Intensiva 
destinados especificamente para a doença, nesta data, são: Hospital Sancta Maggiore Higienópolis 
(83%), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (77%), Hospital Municipal do 
Tatuapé (77%), Conjunto Hospitalar do Mandaqui (76%) e Santa Casa de São Paulo (71%). 

Também são 9.371 casos confirmados do novo coronavírus, 476 a mais na comparação com esta 
segunda-feira (13). Já são 183 cidades com pelo menos um caso e 73 municípios com no mínimo um 
óbito. Entre as vítimas fatais, estão 409 homens e 286 mulheres. Os óbitos continuam concentrados 
em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 80,7% das mortes. 

 

O número de mortes decorrentes do novo coronavírus subiu para 1.532 no Brasil nesta terça-feira. 
A nova totalização foi divulgada pelo Ministério da Saúde. O resultado marca um aumento de 15% 
em comparação com a segunda-feira (13), quando foram registrados 1.328 óbitos. 

O total de casos somou 25.262, o que representa um crescimento de 8% em relação à segunda-
feira, quando o balanço do Ministério da Saúde registrou 23.430. No comparativo com domingo 
(12), quando foram identificadas 22.169 pessoas infectadas, o aumento significou 14%. 

Letalidade 

A taxa de letalidade do Brasil está em 6,1%, maior do que a registrada na segunda, quando o 
índice foi de 5,7%. O Brasil bateu o recorde de mortes em 24 horas: 204. Segunda, havia 105 óbitos 
e, no domingo, 99. No perfil das vítimas, 59,9% eram homens e 40,1%, mulheres. Do total, 73% 
tinham acima de 60 anos e 73% apresentavam algum fator de risco, como cardiopatia, pneumopatia, 
diabetes e doenças neurológicas. 

Os casos confirmados nas últimas 24 horas totalizaram 1.832, mais do que o contabilizado 
segunda (1.261). O resultado não foi o maior, pois, na última semana, houve um acréscimo de 2.210 
novos casos às estatísticas na quarta-feira (8). 
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Hospitalizações 

As hospitalizações pela Covid-19 totalizaram 6.043, acima das 4.926 contabilizadas no balanço do 
Ministério da Saúde divulgado segunda-feira. No entanto, há 21.449 pessoas internadas com 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em investigação e mais com SRAG não especificado 
(11.826). 

No coeficiente de incidência (número de casos por 1 milhão de habitantes), Amazonas lidera 
(303), seguido por Amapá (281), Distrito Federal (209), Ceará (196), São Paulo (192) e Rio de 
Janeiro (186). Todas essas unidades da Federação estão mais de 50% acima da média nacional (111), 
e entram na categoria de “emergência”, de acordo com a escala do ministério. 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Exame descarta morte em Paulínia por Coronavírus 
DATA: 17/04/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/exame-descarta-morte-em-paulinia-por-coronavirus/ 
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DATA: 16/04/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ ISOLAMENTO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-alcanca-so-50-de-isolamento-social-indice-ideal-de-
adesao-e-de-70/ 
 

Paulínia alcança só 50% de Isolamento social; 
índice ideal de adesão é de 70% 
Por Redação 

16 de abril de 2020 

 

 
Índice ideal de adesão é de 70%, de acordo com o Centro de Contingência do 

coronavírus 

O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo mostra que o 

percentual de isolamento social em Paulínia foi de 50% nesta terça-feira (14). O sistema é 

atualizado diariamente para incluir informações do município. 

De acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o 

médico infectologista David Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação da COVID-19 

é de 70%. Se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde 

não será suficiente para atender a população. 
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A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de 

deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. 

Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais 

as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das 

prefeituras. 

O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi 

e TIM para que o Estado possa consultar informações agregadas sobre deslocamento nos 

645 municípios paulistas. 

As informações são aglutinadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados 

de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para 

enfrentamento ao coronavírus. 

No momento, há acesso a dados referentes a 104 cidades com população igual ou superior 

a 70 mil habitantes. 

RMC – Na Região Metropolitana de Campinas a melhor cidade em isolamento social é 

Vinhedo com 53% para uma população de 78.728 mil habitantes, seguida por Valinhos 

(129.193 habitantes) e Hortolândia (230.851 pessoas), ambas com 51%. 

Das 20 cidades da RMC, 10 estão sendo monitorados, que são: Americana (48%), 

Campinas (48%), Hortolândia (51%), Indaiatuba (50%), Itatiba (47%), Paulínia (50%), 

Santa Bárbara d’Oeste (46%), Sumaré (45%), Valinhos (51%) e Vinhedo (53%). 
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DATA: 16/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ISOLAMENTO 
PÁGINA: A7 
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DATA: 16/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ REGIÃO 
PÁGINA: A7 
 
 
 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  30 

 

  

DATA: 10/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2514 
 

Paulínia adota uso de cloroquina para casos graves de 
Covid-19 
 

 
Cidade tem o medicamento para oferecer aos seus pacientes 

De acordo com o secretário de saúde da cidade, atualmente quatro leitos da UTI do HMP 

estão ocupados por pacientes da doença 
 
Nesta sexta-feira (10), o secretário de Saúde de Paulínia, Fábio Alves, afirmou ao Correio que o 
município já adotou protocolo médico com uso de cloroquina para tratar casos graves de Covid-
19, doença causada pelo novo coronavírus. “Conforme preconizado pelo Ministério da 
Saúde”, explicou ele. Segundo Alves, Paulínia tem o medicamento para oferecer aos seus 
pacientes. 
 
O secretário disse ainda que, hoje, seis pacientes estão internados na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva) do Hospital Municipal de Paulínia (HMP), sendo quatro deles por Covid-19. 
Perguntamos também se Paulínia já tem algum caso documentado de cura da doença. “Nenhum 
registro de curado (até o momento)”, respondeu o secretário.  
 
De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, até às 18h de ontem (9) a cidade registrou 6 
pessoas comprovadamente infectadas pelo novo coronavírus, e outras 83 que fizeram o exame 
para saber se contraíram ou não o vírus. Paulínia já comprou 20 mil testes rápidos para 
coronavírus (LEIA), mas como eles ainda não foram entregues, o município ainda depende 
do Instituto Adolfo Lutz, na Capital, para contabilizar seus pacientes de Covid-19. 
 
Foto: Reprodução/Ilustração 
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DATA: 16/04/2020  
VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ DECISÃO JUDICIAL/ ISOLAMENTO 
PÁGINA: A6 
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DATA: 10/04/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/pesqueiros-sao-fechados-em-paulinia/ 
 

Pesqueiros são fechados em Paulínia 
Por Redação 

 - 

 10 de abril de 2020 

 

 
 

Prefeitura realiza nova ação de fiscalização nos comércios locais 

Todos os pesqueiros que estavam funcionados nesta Sexta-feira Santa (10), em Paulínia 

foram fechados, pois suas atividades não são permitidas de acordo com os decretos 

estadual e municipal. O espaço foi fechado com base em decretos que estabelecem 

medidas de controle da disseminação do novo coronavírus (Covid-19) na cidade, com os 

frequentadores sendo orientados a irem para casa. 

Quando chegaram aos pesqueiros, agentes da Vigilância Sanitária e guardas municipais 

encontraram veículos estacionados e pessoas de várias idades, inclusive idosos, pescando 

em tanques. “Conversamos com eles, enfatizamos a necessidade do isolamento social e 

fechamos a área”, explicou um agente da Vigilância em Saúde do município. A ação foi 

deflagrada após recebimento de denúncias anônimas. 
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Ainda nesta sexta-feira, feriado nacional, nova operação de fiscalização foi realizada pela 

Prefeitura de Paulínia que vistoriou comércios nos bairros Bom Retiro, Parque dos 

Servidores, Cooperlotes, Jardim Flamboyant, Monte Alegre 1 ao 5, João Aranha, Betel, 

Cascata e João Aranha. Novas ações acontecerão nos próximos dias.  

A ação foi realizada pela Vigilância Sanitária, com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal 

e Defesa Civil, que percorreram juntos vários pontos da cidade, visando orientar, distribuir 

materiais informativos e checando as condições de higiene dos estabelecimentos que 

podem funcionar por serem serviços essenciais. 

Aglomerações em pesqueiros ou em áreas verdes públicas, assim como em quaisquer 

espaços públicos e privados, estão expressamente proibidas enquanto vigorarem as 

medidas de restrição determinadas pela Prefeitura de Paulínia e pelo Governo do Estado de 

São Paulo, que decretaram estado de calamidade pública e quarentena por 15 dias. 

O que determina o decreto do Estado? 

O decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, estabelece quarentena de 15 dias para 

todos os municípios do Estado e define quais são os serviços essenciais à população, quais 

os não essenciais e como eles devem funcionar. A medida foi adotada de inibir a 

aglomeração de pessoas e controlar a proliferação do novo coronavírus.  O decreto nº 

69.420 prorroga a quarentena por mais 15 dias, ou seja, até 22 de abril. 

 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Prefeitura fiscaliza mercados em várias áreas da cidade 
DATA: 09/04/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS  |  PÁGINA:  
https://paulinianews.com.br/2020/04/09/prefeitura-fiscaliza-mercados-em-varias-areas-da-cidade/ 
 

Covid-19: Paulínia fiscaliza 12 bairros e fecha pesqueiros 
 

DATA: 10/04/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA ON LINE  |  PÁGINA:  
https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/04/covid-19-paulinia-fiscaliza-12-bairros.html 
 
Força-tarefa fiscaliza açougues, supermercados e atacadistas nesta  
quinta-feira 

DATA: 09/04/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/09/forca-tarefa-fiscaliza-acougues-supermercados-e-
atacadistas-nesta-quinta-feira/ 
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DATA: 17/04/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: PANDEMIA/ QUARENTENA  
LINK: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/quarentena-em-sao-paulo-e-prorrogada-
ate-10-de-maio.shtml?utm_source 
 

Quarentena em São Paulo é 
prorrogada até 10 de maio 
Estado já tem 853 mortos, epicentro do novo coronavírus no país 
 

17.abr.2020 às 12h36 
 

Thiago Amâncio 

SÃO PAULO 

 

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (17) que a quarentena vai até 10 de 
maio, pelo menos, para todos os municípios do estado. O estado tem 853 mortes por 
coronavírus. 

"Para reabrir o comércio e os serviços precisamos controlar melhor a contaminação e ter 
o sistema público de saúde em condições de atendimento para salvar vidas", afirmou o 
governador João Doria (PSDB). 

O índice de isolamento no estado caiu para 49%, segundo o governador. 

O isolamento social foi determinado por decreto em 24 de março e já foi prorrogado 
uma vez, em 8 de abril, com validade até o dia 22, próxima quarta-feira. 

Nos últimos dias, prefeitos do interior do estado têm emitido decretos municipais 
permitindo a reabertura parcial ou total do comércio. 

Os hospitais públicos de referência da capital, no entanto, já têm mais de 80% de 
ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por causa da Covid-19. 

As mortes nas periferias também têm aumentado. E cemitérios municipais já 
contabilizam cerca de 1/3 dos enterros como sendo de vítimas do novo coronavírus ou 
pessoas com exames de detecção da Covid-19 pendentes. 
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DATA: 17/04/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ AUXÍLIO EMERGENCIAL 
PÁGINA: 4 
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DATA: 17/04/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 5 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  37 

 

  

DATA: 13/04/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: LDO 2021 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/durante-quarentena-prefeitura-realiza-audiencia-publica-
da-ldo-2021-virtual/ 
 

Durante quarentena, Prefeitura realiza Audiência 
Pública da LDO 2021 virtual 
Por Redação 

13 de abril de 2020 

 
 

 
Dúvidas ou sugestões podem ser enviadas até ao meio dia 
desta terça-feira (14) 

As premissas e metas fiscais que deverão ser estabelecidas pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) 2021 foram discutidas, na manhã desta segunda-feira (13), durante 

audiência pública virtual realizada pela Secretaria Municipal de Finanças de Paulínia. A 

oitiva foi realizada no Gabinete do Prefeito. 

De forma excepcional, a audiência pública não foi presencial, em obediência as restrições 

impostas pelas autoridades sanitárias decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
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Agora, o público pode apresentar sugestões e fazer questionamentos relacionados ao 

projeto de lei por meio do e-mail gabinete@paulinia.sp.gov.br, contendo nome completo 

e CPF com o assunto “AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL DIA 13/04/2020”. Os e-mails serão 

aceitos até ao meio dia (12h) desta terça-feira, dia 14 de abril. 

Antecedendo a fase de participação da sociedade, o assessor Especial da Secretaria 

Municipal de Finanças, João Vitor Teixeira, apresentou as diretrizes de governo que 

permeiam a elaboração da proposta da LDO 2021, com vistas à promoção de uma 

sociedade de direitos, de um crescimento inteligente, do trabalho com responsabilidade e 

de uma gestão pública presente. O secretário de Finanças, Nicholas Andrews Baccarin, 

também acompanhou a apresentação. 

As peças orçamentárias da audiência pública foram apresentadas on-line (ao vivo) na 

página oficial da Prefeitura e na rede social Facebook, com a disponibilização do vídeo no 

YouTube. 

Etapas – Para que chegasse até a realização da audiência pública, a proposta de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias 2021 já cumpriu uma série de etapas de elaboração. De fevereiro 

até o início de março deste ano, foi realizada a coleta de dados e informações para a 

construção da proposta de LDO; ao longo do mês de março a gestão passou pelo processo 

de elaboração em si da LDO até que, nesta segunda-feira, fosse realizada a audiência 

pública, garantindo transparência e a participação da sociedade. O prazo para que o 

Executivo encaminhe a LDO 2021 para a apreciação da Câmara Municipal de Paulínia é 30 

de abril deste ano. 
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DATA: 16/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: TRÂNSITO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/16/obra-vai-remover-rotatoria-do-fontanario-e-
criar-terceira-faixa-na-paulista/ 
 

[Tráfego] 
Obra vai remover rotatória do Fontanário e criar terceira faixa na 
Paulista 
Objetivo é dar fluidez no trânsito na região conhecida em Paulínia pelos frequentes 
congestionamentos nos horários de pico da volta para casa 

16 abr 2020 – 20h21 

 
Obra que é feita na rotatória do Fontanário por construtora sem custo para o Município (Foto: Divulgação) 

Uma obra de trânsito tem chamado a atenção de quem passa pela rotatória do Fontanário – região 
conhecida pelos frequentes congestionamentos, principalmente, nos horários de pico da volta para 
casa, em Paulínia. 

Para melhorar a fluidez no tráfego, a Prefeitura decidiu remover o balão e criar uma terceira faixa 
de rolamento na Avenida Paulista. A pista adicional vai partir daquele ponto até a rotatória das 
avenidas Paulista e João Aranha. 
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Linha branca mostra traçado da terceira pista que será construída na Paulista (Imagem: Reprodução) 

A Prefeitura destacou que técnicos estudam a implantação de um retorno na Avenida José Paulino 
para o motorista que está na Paulista em direção ao Centro e deseja seguir no sentido Fontanário. 
Sem esse dispositivo isso só seria possível no cruzamento com a Rua São Bento. 

Para a implantação da terceira faixa na Avenida Paulista haverá a necessidade de estreitamento do 
canteiro central. “Mas com a manutenção da ciclovia”, destacou a Prefeitura. A ideia da obra é 
buscar diminuir o tempo dos motoristas em trânsito. 

Conforme a Prefeitura, o serviço na região do Fontanário é feito por uma construtora como 
contrapartida de um empreendimento imobiliário e não terá custo para o Município. O término está 
previsto para o começo de maio. 

“As secretarias municipais de Obras e Serviços Públicos e de Transportes acompanham e 
fiscalizam a obra”, informou a Prefeitura. 
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DATA: 13/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: MOBILIDADE URBABA/ PONTE DA RHODIA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/13/empresa-vai-terminar-construcao-da-ponte-
da-rhodia-por-r-11-milhao/ 
 

[Trânsito] 
Empresa vai terminar construção da ponte da 
Rhodia por R$ 1,1 milhão 
Emparsanco Engenharia venceu concorrência pública; obra está atrasada um 
ano e meio e o trânsito interrompido no local desde 2014 

13 abr 2020 – 20h25 

 
Trânsito de veículos na altura da ponte da Rhodia está interditado desde o final de 2014 (Foto: 
Divulgação) 

A empresa Emparsanco Engenharia S/A vai concluir a construção da ponte da estrada da Rhodia 
por R$ 1.168.639,55. A homologação da concorrência pública foi publicada na edição extra 
do Semanário Oficial desta segunda-feira (13). O prefeito Du Cazellato (PSDB) comemorou o fim 
da licitação, mas não informou a data do recomeço das obras. O trânsito de veículos está bloqueado 
no local há mais de cinco anos. 

As obras de demolição da antiga ponte e da construção da nova na estrada da Rhodia começaram 
no dia 9 de outubro de 2018, ainda na gestão do prefeito cassado Dixon Carvalho (Progressistas, 
e  passaram pelos governos interinos de Du Cazellato e Loira (DC) O prazo de conclusão era de oito 
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meses, ou junho de 2019, por cerca de R$ 6 milhões. Deve ser concluída agora por um valor maior e 
ainda pode ser entregue à população com mais de um ano e meio de atraso. 

A nova licitação precisou ser feita após a Etama Construtura Ltda abandonar a obra praticamente 
pronta, no final do ano passado. A concorrência pública não teria previsto alguns serviços, como 
instalação de guarda-corpo, e não houve acordo entre Prefeitura e empreiteira para o término da 
ponte. O governo municipal alegou que estava impedido legalmente de fazer um novo reajuste no 
valor do contrato. 

De acordo com a Prefeitura, a nova licitação precisou ser realizada para que serviços pendentes 
possam ser concluídos, como sinalização viária, instalação do guarda-corpo, mitigação ambiental e 
pavimentação asfáltica. “Após a conclusão desses pontos, a Prefeitura de Paulínia irá solicitar junto à 
Cetesb a licença de operação, e a ponte poderá ser liberada para uso”, explicou à época da abertura 
da licitação, em fevereiro deste ano. 

A nova ponte é construída sobre o Ribeirão Anhumas, no limite de Paulínia com o distrito de 
Barão Geraldo, em Campinas. A ligação entre as duas cidades foi interditada por problemas 
estruturais em novembro de 2014, ou há cinco anos e cinco meses. À época, registrava Volume 
Diário Médio (VDM) de cerca de 4 mil veículos. 
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DATA: 10/04/2020  |  VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  |  PÁGINA: 3 
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DATA: 13/04/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  
ASSUNTO: SAÚDE/ DENGUE 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/04/13/paulinia-registra-79-casos-de-dengue-nos-
tres-primeiros-meses-do-ano/ 
 

[Saúde] 
Paulínia registra 79 casos de dengue nos três 
primeiros meses do ano 
Unidade de Controle de Vetor começou nesta segunda-feira mais um mutirão de 
limpeza e combate ao mosquito Aedes aegypti 

13 abr 2020 – 12h28 

 
Objetivo é ampliar o controle e combate de criadouros do mosquito da dengue (Foto: Divulgação) 

Paulínia registrou 79 casos de dengue nos três primeiros meses deste ano, de acordo com o 
boletim da Vigilância em Saúde. Em 2019, até o dia 15 março, a cidade tinha contado 15 pacientes 
com a doença. Conforme o mais recente estudo da Secretaria Municipal de Saúde, no primeiro 
trimestre de 2020, não houve nenhum registro de zika e chikungunya no município. 

O boletim da Vigilância em Saúde engloba as 13 primeiras semanas epidemiológicas (SE) em 
Paulínia. As informações se referem aos casos de arboviroses na cidade no período entre os dias 1º 
de janeiro e 28 de março. Arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos por meio de 
vetores como o mosquito Aedes aegypti: dengue, zika e chikungunya. 
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Os bairros que registraram até o dia 28 de março o maior número de pacientes com dengue foram 
São José 1 e 2 (12), Bom Retiro (9), Monte Alegre 2, 3 e 4 (6) e João Aranha (6). Confira no quadro 
abaixo a situação por área de cada Unidade Básica de Saúde (UBS). 

 

Para segurar o avanço do mosquito Aedes aegypti, a Prefeitura de Paulínia deu início nesta 
segunda-feira (13) a mais um mutirão de limpeza e combate a dengue. A ação começou nos bairros 
João Aranha, Jardim Ibirapuera e Parque Bom Retiro e a programação completa será divulgada até 
quarta (15). 

O foco do mutirão serão residências, áreas comerciais e terrenos baldios. Paulínia tem cerca de 37 
mil imóveis. “O objetivo é ampliar o controle e combate de criadouros do mosquito da dengue, 
pensando no aumento da população em isolamento devido à pandemia gerada pelo Covid-19”, 
ressaltou a Prefeitura. 

A orientação é para que a população, nos dias do mutirão, coloque nas calçadas os materiais 
inservíveis para que sejam coletados e devidamente descartados. Os trabalhos envolvem agentes da 
Unidade de Controle de Vetor (UCV), da Secretaria Municipal de Saúde, servidores da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos e funcionários do Consórcio Paulínia Sempre Limpa. 

 
 

 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Em meio à pandemia, casos de dengue explodem na região 
DATA: 12/04/2020 | VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  |  PÁGINA:  
https://tribunapaulinia.com.br/em-meio-a-pandemia-casos-de-dengue-explodem-na-regiao/ 

 

Três bairros de Paulínia recebem trabalho de limpeza e conscientização  
no combate à dengue 
DATA: 13/04/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/tres-bairros-de-paulinia-recebem-trabalho-de-limpeza-e-conscientizacao-
no-combate-a-dengue/ 
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DATA: 16/04/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: REGIÃO/ MEIO AMBIENTE 
PÁGINA: A10 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 09 a 16/04/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Edilsinho solicita feira de profissões, Senai, Sesi e Fatec em Paulínia 
16 de abril de 2020  

A educação profissional no município é tema de três propostas apresentadas pelo vereador Edilsinho 
Rodrigues (Solidariedade). No Requerimento 122/2020, ele solicita que a Prefeitura estude uma 
forma de promover encontro das profissões entre empresas e instituições de ensino, voltado a 
estudantes.  […] 

 

 

Marcelo D2 cobra reforma e ampliação da ETEP 
15 de abril de 2020  

A reforma e ampliação da ETEP (Escola Técnica de Paulínia) motivou o Requerimento do 165/2020 
do vereador Marcelo D2 (DC) antes do início da pandemia de Covid-19. De acordo com a 
propositura, o estabelecimento de ensino foi inaugurado no ano de 1995, e se encontra há muito 
tempo sem a devida manutenção, necessitando de reforma […] 
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Xavier sugere crédito para quem revitalizar calçadas, fachadas e pinturas 
14 de abril de 2020  

Uma proposta do vereador Flávio Xavier (Podemos), apresentada antes da quarentena causada pelo 
coronavírus, sugere linhas de crédito para pessoas físicas e comerciantes melhorarem calçadas e 
fachadas de casas e prédios comerciais. O objetivo é emprestar recursos aos interessados em 
melhorar rampas, portões, jardins, placas e vidraças, por exemplo. […] 

 

Reivindicação de vereadores, Programa de Castração e Microchipagem Animal 
está com inscrições abertas 
13 de abril de 2020  

As inscrições para o cadastramento no Programa Municipal de Castração e Microchipagem Animal, 
que valerá para cães e gatos, estão abertas desde o último dia 2/4. A ação é promovida pela Seddema 
(Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente) e trata-se de uma antiga demanda […] 

 

Fábia cobra compra de equipamento de ultrassom para Hospital Municipal 
9 de abril de 2020  

Depois de destinar R$ 150 mil para equipamento de ultrassom no Hospital Municipal de Paulínia, a 
vereadora Fábia Ramalho (Podemos) questionou a Prefeitura qual o andamento da compra e quais 
medidas têm sido tomadas para atender os setores de radiologia, cardiologia e vascular. […] 


