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DATA: 09/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ FASE VERMELHA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/09/quatro-dias-apos-a-reclassificacao-paulinia-
volta-a-fase-vermelha/ 

[Plano SP] 

Quatro dias após início da reclassificação, 
Paulínia volta à fase vermelha 
Cidades do Departamento Regional de Saúde VII estão na etapa mais restritiva desde 
2ª-feira; Paulínia seguiu até esta quinta por conta própria na laranja 

9 jul 2020 – 20h40 

 

Paulínia tinha até esta quinta-feira 1.258 casos da Covid-19 e 14 óbitos pela doença (Foto: RT Imagens) 

A Prefeitura de Paulínia informou no início da noite desta quinta-feira (9) que o município vai 
voltar para a fase mais restritiva da retomada gradual e regionalizada da economia no estado. 
“Seguindo determinação do governo estadual, Paulínia regressa à fase vermelha do Plano São 
Paulo a partir desta sexta-feira, 10”, revelou. Conforme boletim epidemiológico desta manhã, a 
cidade tinha 1.258 casos da Covid-19 e 14 óbitos desde o início da pandemia. 

O passo atrás é dado pela Prefeitura quatro dias depois dos municípios do Departamento Regional 
de Saúde VII, da qual Paulínia faz parte com outras 41 cidades, terem iniciado a fase vermelha, com 
o funcionamento apenas de serviços considerados essenciais. O Decreto 7.840, de 9 de julho, foi 
publicado na edição 1.511 do Semanário Oficial desta quinta-feira. 
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O governo municipal não explicou por que permaneceu na fase laranja até quinta-feira, permitindo 
também abertura de lojas de rua, shopping, imobiliárias, escritórios em geral, concessionárias e 
revendas de veículos na cidade; e muito menos revelou o que mudou nesses quatro dias ou o fez 
aceitar a determinação do governo do estado. 

“Com a regressão à fase 1, somente os comércios essenciais poderão funcionar. Serviços e 
comércios não essenciais estão suspensos por 15 dias. O prazo poderá ser revisto conforme dados 
epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde”, destacou a Prefeitura. Nesta sexta-feira, o 
governo estadual pode fazer nova reclassificação das regiões do estado e permitir modificações 
conforme o avanço da Covid-19, dos óbitos e da ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). 

O novo decreto da Prefeitura aumentou a lista de comércios e serviços essenciais que poderão 
funcionar durante esta fase vermelha em Paulínia, incluindo alguns, da etapa seguinte (laranja) – 
escritórios, imobiliárias, concessionárias e revendas de veículos -, e outros nem previstos ainda no 
Plano São Paulo, como pesqueiros. Segundo o governo municipal, podem funcionar na cidade: 

 Saúde: hospitais; clínicas médicas, odontológicas, de fisioterapia, de psicologia, de vacinação e veterinárias; 
farmácias; óticas; laboratórios de análises clínicas; lavanderias e serviços de limpeza e hotéis; 

 Alimentação: supermercados e congêneres (mercearias, açougues, peixarias, pesqueiros); estabelecimentos de 
alimentação de animais, bem como os serviços de entrega (delivery) e “drive thru” de bares, restaurantes, 
padarias e lojas de conveniência; 
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 Abastecimento: transportadoras; serviços de entrega de mercadorias; postos de combustíveis e derivados; 
distribuidora de água e gás; oficinas de veículos automotores; lojas de material de construção; empresas de 
locação de veículos e concessionárias de venda e revenda de veículos automotores; 

 Segurança: serviços de segurança pública e privada; 
 Serviços: oficinas de conserto de eletrodomésticos e eletrônicos; oficinas de costura, loja de aviamentos e 

tecidos; escritórios de contabilidade, advocacia, administração e consultoria; serviços imobiliários; serviços de 
jardinagem; serviços de inspeção veicular; serviços de despachante; serviços de lava-jato e limpeza veicular; 
borracharia; serviços de guinchos; correspondentes bancários; 

 Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e 
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, serviços de call center. 

 
Pelo plano São Paulo, na fase vermelha podem funcionar: 

 Saúde: hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas, lavanderias e estabelecimentos de saúde animal. 
 Alimentação: supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras livres. É 

vedado o consumo no local. 
 Bares, lanchonetes e restaurantes: permitido serviços de entrega (delivery) e que permitem a compra sem sair 

do carro (drive thru). Válido também para estabelecimentos em postos de combustíveis. 
 Abastecimento: cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, 

armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção. 
 Logística: estabelecimentos e empresas de locação de veículos, oficinas de veículos automotores, transporte 

público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos. 
 Serviços gerais: lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, serviços bancários (incluindo 

lotéricas), serviços de call center, assistência técnica de produtos eletroeletrônicos e bancas de jornais. 
 Segurança: serviços de segurança pública e privada. 
 Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e 

de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 
 Construção civil, agronegócios e indústria: sem restrições. 
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DATA: 09/07/2020  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ FASE VERMELHA 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/07/09/covid-19-paulinia-inicia-fase-
vermelha-quatro-dias-apos-data-definida-pelo-estado-para-regiao.ghtml 
 
 

Paulínia inicia fase vermelha quatro dias após data 
definida pelo Estado para região 
Secretaria de Desenvolvimento Regional diz que notificou município para cumprir as 
diretrizes do Plano SP durante pandemia. Prefeitura se esquiva sobre descumprimento 
e nega comunicado. 
 

Por G1 Campinas e Região 

09/07/2020 20h47  Atualizado há 13 horas 
 

 
Mapa do Plano São Paulo para fases da quarentena — Foto: Reprodução/Governo de São Paulo 

 
Paulínia (SP) começa a aplicar nesta sexta-feira (10) as regras da fase 1 - vermelha do 
Plano SP, etapa mais severa do planejamento feito pelo Estado para funcionamento das 
atividades econômicas durante a pandemia do novo coronavírus. Com isso, o município 
passa cumprir efetivamente a determinação do governo quatro dias após a data inicial 
estipulada para 42 cidades da região de Campinas (SP) ao liberar somente a abertura de 
serviços essenciais - veja abaixo o que funciona. 
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A decisão da prefeitura foi publicada na noite desta quinta, em rede social. Até então, o 
município manteve aplicação das normas da fase laranja, que permite funcionamento do 
comércio de rua e serviços em geral com capacidade limitada a 20% e com horário 
reduzido para quatro horas seguidas. Por outro lado, atividades religiosas presenciais e 
clínicas estéticas/barbearias já estavam vetadas. 
 
Questionada pelo G1 sobre o fato de ter descumprido a determinação, a administração se 
esquivou de responder o motivo e informou que não irá se manifestar. Por outro lado, o 
Estado diz que notificou Paulínia a cumprir as diretrizes do Plano SP, o que é negado pela 
assessoria do Executivo municipal. 
 
A cidade registra 1.258 moradores infectados, incluindo 14 mortes. 
 

"Os decretos e ações dos municípios precisam observar a classificação dada pelo Plano São 
Paulo, que foi baseada no panorama de evolução da doença e na capacidade de atendimento da 
saúde pública nas suas regiões. As prefeituras devem respeitar a determinação estadual", 
informa nota da Secretaria de Desenvolvimento Regional. 

Até o período da manhã de quinta-feira, a cidade contabilizava nove de 14 leitos de UTI 
exclusivos para Covid-19 ocupados no Hospital Municipal, o equivalente a 64,2%. 
A prefeitura diz que vai manter as regras da fase vermelha por 15 dias, mas sinaliza que o 
prazo "pode ser revisto" conforme dados epidemiológicos. Pela determinação do Estado, a 
região segue nesta classificação pelo menos até a próxima semana, quando indicadores 
da saúde serão reavaliados. 
 
Serviços essenciais 
As atividades liberadas pelo governo do Estado na fase vermelha são: 
 

 Saúde: hospitais, clínicas, farmácias, clínicas odontológicas, lavanderias e 
estabelecimentos de saúde animal; 

 Alimentação: supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, 
feiras livres. É vedado o consumo no local; 

 Bares, lanchonetes e restaurantes: serviços de entrega (delivery) e que permitem a 
compra sem sair do carro (drive-thru). Válido também para lojas em postos de 
combustíveis; 

 Abastecimento: cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e 
agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de 
construção; 

 Logística: estabelecimentos e empresas de locação de veículos, oficinas de veículos, 
transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e 
estacionamentos; 

 Serviços gerais: lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, 
serviços bancários (incluindo lotéricas), serviços de call center, assistência técnica de 
produtos eletroeletrônicos e bancas de jornais; 

 Segurança: serviços de segurança pública e privada; 
 Comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por 

empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
 Construção civil, agronegócios e indústria: sem restrições; 
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O que NÃO pode funcionar? 
O estado proíbe funcionamento das seguintes atividades, seja na fase laranja ou vermelha: 

 Abertura de bares e restaurantes para consumo local 
 Salões de beleza e barbearias 
 Academias de esportes em todas as modalidades 
 Atividades que provoquem aglomerações 
 Teatros, cinemas e afins 

 
Por que a região retrocedeu? 
O Estado usa cinco critérios da área de saúde para determinar em que fase cada 
município ou região está. Para avançar de etapa, é necessário que todos eles sejam 
alcançados - veja abaixo. 
Além de considerar aumento de casos confirmados e mortes por Covid-19 nas cidades 
durante os últimos dias, o governo também levou em conta a taxa de ocupação dos leitos 
de UTIs destinados para pacientes com a doença - até a tarde desta quinta-feira, o índice 
permanecia em 80,4%. 
 
Critérios 

 Taxas de ocupação de leitos UTI para pacientes com novo coronavírus; 
 Quantidade de leitos UTI para Covid-19 por grupo de 100 mil habitantes; 
 Número de novos casos confirmados nos últimos sete dias dividido pelo total de casos dos 

sete dias anteriores; 
 Número de internações nos últimos sete dias dividido pelo total do número de casos dos sete 

dias anteriores; 
 Número de óbitos nos últimos sete dias dividido pelo total do número de casos dos sete dias 

anteriores; 

Cada um desses critérios tem um índice que precisa ser alcançado de acordo com cada fase: 
 

 

Metodologia para cálculo de critérios no Plano São Paulo — Foto: Divulgação/Governo de São Paulo 
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Região de Campinas 
As cidades que estão sujeitas às regras da fase vermelha são: 
Águas de Lindóia, Americana, Amparo, Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança 
Paulista, Cabreúva, Campinas, Campo Limpo Paulista, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, 
Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Lindóia, Louveira, Monte 
Alegre do Sul, Monte Mor, Morungaba, Nazaré Paulista, Nova Odessa, Paulínia, Pedra Bela, 
Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, Serra Negra, 
Socorro, Sumaré, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Várzea Paulista e Vinhedo. 
 
Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Santo Antônio do 
Jardim, por pertencerem à regional de São João da Boa Vista, permanecem na fase 
laranja, com aval para a abertura do comércio, desde que cumpridas restrições sanitárias 
impostas pelo Estado e prefeituras. 
 
Outro impasse 
Serra Negra decidiu descumprir as regras da fase vermelha, ao aplicar as normas da fase 
laranja, e neste caso o Ministério Público acionou a Procuradoria-Geral de Justiça para 
tentar barrar o decreto municipal. A prefeitura, por outro lado, garante que tem "números 
suficientes" para esta medida. 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Com uma semana de atraso, Paulínia regressa à fase vermelha nesta sexta 
DATA: 10/07/2020 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/com-uma-semana-de-atraso-paulinia-regressa-a-fase-vermelha-nesta-sexta/ 

 

Covid-19: com atraso, Paulínia retorna à fase vermelha 
DATA: 09/07/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1529511,Covid-
19+com+atraso+Paulinia+retorna+a+fase+vermelha.aspx 

 

Paulínia regressa à fase vermelha a partir desta sexta-feira, 10 
DATA: 09/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-regressa-a-fase-vermelha-a-partir-desta-sexta-feira-10/ 

 

Paulínia regressa à fase vermelha a partir desta sexta-feira, 10 
DATA: 09/07/2020 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/presidente-do-psl-de-paulinia-deixa-cargo-e-acusa-tenente-santini-de-
interferencia/ 

 

Regiões iniciam separatismo para deixar divisão regional de Campinas 
DATA: 10/07/2020 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/07/campinas_e_rmc/962653-regioes-iniciam-movimento-
separatista.html# 
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/03/mulher-de-57-anos-e-a-decima-quarta-
vitima-fatal-do-novo-coronavirus/ 
 

[Paulínia] 
Mulher de 57 anos é a décima quarta vítima 
fatal do novo coronavírus 
Dados oficiais do Ministério da Saúde revelam que cidade passou dos 1,1 mil 
infectados; boletim da Prefeitura ainda está em 887 contaminados 

3 jul 2020 – 13h44 

 
Resultados de exames descartaram 647 casos suspeitos na cidade desde o início da pandemia  

(Foto: Divulgação) 

Paulínia confirmou nesta sexta-feira (3) a décima quarta morte pela Covid-19 desde o início da 
pandemia. Trata-se de uma mulher de 57 anos. De acordo com o Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento ao Coronavírus, ela tinha doenças preexistentes, como hipertensão, diabetes, 
obesidade e Acidente Vascular Cerebral (AVC). 

Conforme a Prefeitura, a mulher iniciou os sintomas respiratórios no último dia 20. Deu entrada 
três dias depois no Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro” e fez 
diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame de swab (secreção nasal e bucal) no dia 24, que 
deu positivo. Morreu quarta-feira, dia 1º deste mês. Os familiares realizaram testagem em Unidade 
Básica de Saúde (UBS), todos com resultados negativos para a doença. 
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Segundo o Ministério da Saúde, responsável pelos dados oficiais da doença no Brasil, Paulínia já 
passou dos 1,1 mil moradores infectados pela Covid-19. Somente de quarta para quinta-feira (2), a 
cidade registrou 103 contaminados. O boletim epidemiológico desta sexta-feira da Prefeitura trouxe 
o total de 887 paulinenses testados positivos para a doença – 61 a mais em relação à sua soma de 
quinta-feira, mas 214 a menos do contabilizado pelo governo federal. Nesta tarde, o município 
regrediu para a fase 1 – vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva, e poderá permitir só a 
abertura de serviços essenciais. 
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Os números do Ministério da Saúde em relação ao avanço da pandemia em Paulínia são 
confirmados pelo governo do estado. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde de Paulínia, seus 
dados diários estão atrasados em comparação aos nacionais e estaduais por causa da demora do 
estado de notificar a Prefeitura dos casos da cidade atendidos em outros municípios. O Comitê de 
Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus leva em consideração as estatísticas locais para 
flexibilizar ou não a quarentena. 

Pelos dados da Prefeitura, o número de internações em decorrência da Covid-19 no hospital 
municipal de Paulínia subiu de 19 para 25 nas últimas 24 horas. Entretanto, a taxa de ocupação de 
leitos de UTI baixou de 100% (8) para 76% (6) – são 14 instalados, mas oito que podem receber 
doentes de quaisquer complicações devido ao número reduzido de funcionários, conforme servidores 
que atuam na linha de frente ao combate à pandemia e conselheiros da saúde. A Prefeitura não 
informou se esses pacientes receberam alta ou foram transferidos para unidades hospitalares da 
região. 

Os pacientes positivos e negativos para o novo coronavírus do hospital municipal estavam: 

 seis na UTI – 76% – apesar de ter recebido 10 respiradores no último dia 15 do governo do 
estado, o município não anunciou o aumento de leitos de UTI na rede; já o processo seletivo 
do final de abril feito pela Prefeitura e que permitiria a contratação de funcionários para o uso 
imediato dos 14 leitos de UTI instalados no hospital municipal foi cancelado pelo governo 
municipal; 

 seis na Unidade Respiratória, que possui sete leitos; 
 12 na Enfermaria Respiratória, que conta com oito leitos, mas que, segundo a Prefeitura, 

podem ser ampliados sempre que necessário; e 
 um na Pediatria. 

O número de curados da Covid-19 voltou a crescer em Paulínia de quinta para esta sexta-feira: de 
490 para 529 (+39). Excluídos os recuperados (529) e mortos (14) do total de infectados (887), 344 
moradores da cidade têm a doença ativa – 15 estão internados no hospital municipal e o restante em 
acompanhamento médico no isolamento domiciliar. Os casos descartados aumentaram de 645 para 
647 e o total que aguardam resultados de exames para confirmar ou descartar a doença subiu de 649 
para 664 (+15). 

Até a tarde de quinta-feira (2), conforme dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde, o 
Departamento Regional de Saúde VII – Campinas (que inclui Paulínia e outras 41 cidades) 
contabilizava 23.119 casos confirmados do novo coronavírus, 912 óbitos pela doença e taxa de 
ocupação de leitos de UTI de 80%. A DRS-VII regrediu nesta sexta-feira para a primeira fase – 
vermelha do Plano SP de reabertura gradual e regionalizada da economia no estado – a mais 
restritiva (podem abrir só comércios e serviços essenciais). 

 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia registra 14º morte por covid-19 e 887 casos 
DATA: 03/07/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1528333,Paulinia+registra+14o+mor
te+por+covid-19+e+887+casos.aspx 
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DATA: 05/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/05/monte-alegre-centro-i-e-joao-aranha-tem-
mais-mortes-pela-covid-19/ 
 

[Mapa] 
Monte Alegre, Centro I e João Aranha têm mais 
mortes pela Covid-19 
Segundo boletim epidemiológico semanal, as regiões dessas três Unidades 
Básicas de Saúde registram 70% dos óbitos pela doença em Paulínia 

5 jul 2020 – 17h08 

 

As regiões das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Monte Alegre, Centro I e João Aranha 
registraram 70% das mortes pela Covid-19 em Paulínia, segundo o boletim epidemiológico semanal 
do Departamento de Vigilância em Saúde, com dados atualizados até o ultimo dia 2. Cada uma delas 
tinha três óbitos – nove do total de 13 confirmados até a última quinta-feira na cidade. 
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A região da UBS Centro I segue na liderança dos casos da Covid-19 em Paulínia, com 153; 
seguida pela Cooperlotes (125); Monte Alegre (122); Planalto (90); e Betel (82). Até o dia 2, a 
cidade registrava 826 moradores com exames positivos para o novo coronavírus e 13 óbitos. Neste 
domingo (5), já são 14 mortes pela doença e 958 casos positivos, segundo a Prefeitura. 

 

As áreas de abrangência das UBSs Monte Alegre (54), Centro I (52) e Planalto (44) são as que têm 
o maior número de moradores com a doença ativa – aqueles que tiveram exames positivos e ainda 
não estão recuperados e são acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde em isolamento 
domiciliar ou internados no Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro”. 

Em sua grande maioria os curados da Covid-19 são das regiões das UBSs Centro I (98), 
Cooperlotes (83), Monte Alegre (65) e Betel (57). Até o dia 1º de junho, Paulínia seguia em segundo 
lugar entre sete municípios vizinhos em incidência de casos a cada 100 mil habitantes. Com taxa de 
706, ficava atrás apenas de Campinas (715), a maior cidade da região e a terceira do estado com 1,2 
milhão de habitantes. 
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Até o dia 29 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde havia aplicado 7 mil dos 20 mil testes 
rápidos comprados pela Prefeitura em servidores da linha de frente do combate à pandemia e na 
população que procurou uma UBS ou o hospital municipal. O boletim epidemiológico diário da 
Prefeitura deste domingo trouxe os resultados de 923 deles: 607 positivos e 316 negativos. 
Confira aqui o boletim semanal completo do Departamento de Vigilância em Saúde. 

Veja abaixo a distribuição dos bairros por UBS em Paulínia: 

 

– UBS Amélia 

 João Aranha 
 Saltinho 
 Leonor II 
 Amélia 
 Pazetti 
 Marieta Dian 

– UBS Betel 

 Betel 
 Parque Brasil 500 
 Alvorada Parque 

– UBS Centro I 

 Boa Esperança 
 Bonfim 
 Jardim dos Calegaris 
 Jardim Fortaleza 
 Jardim Vista Alegre 
 Jardim Ypê 
 Morumbi 
 Nova Paulínia 
 Poço Fundo 
 Santa Cecília 
 Vila Bressani 
 José Paulino Nogueira 
 Jardim São Bento 
 Presidente Médici 
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– UBS Centro II 

 Jardim América 
 Jardim de Itapoan 
 Jardim Nossa Senhora Aparecida 
 Morumbi 
 Parque da Figueira 
 Santa Terezinha 
 Jardim Europa 

– UBS João Aranha 

 João Aranha 
 Leonor 
 Vida Nova 

– UBS Monte Alegre 

 Jardim Flamboyant 
 São Bento 
 Vila Monte Alegre I 
 Vila Monte Alegre II 
 Vila Monte Alegre III 
 Vila Monte Alegre IV 
 Vila Monte Alegre V 
 Parque dos Servidores 
 Jardim Primavera 

– Cooperlotes 

 Cooperlotes 
 Bom Retiro 

– UBS Parque da Represa 

 Balneário Tropical 
 Belvedere do Lago 
 Jardim Harmonia 
 Nova Veneza 
 Parque da Represa 
 Serra Azul 

– UBS Planalto 

 Alto Pinheiros 
 Bela Vista 
 Morro Alto 
 Jardim Planalto 
 Residencial Olinda 
 São Domingos 
 Vila Nunes 
 Ouro Negro 
 Jequitibás 
 Jequitibás 
 Patropi 
 Parque das Árvores 
 São Luiz 

– UBS São José 

 São José I 
 São José II 
 Cascata 

 
 
 

 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Veja quais regiões de Paulínia que registram mais casos e maior avanço da 
Covid-19 
DATA: 07/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/veja-quais-regioes-de-paulinia-que-registram-mais-casos-e-maior-avanco-
da-covid-19/ 
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DATA: 07/07/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-passa-de-mil-casos-confirmados-da-covid-19-126-
pessoas-testam-positivo-de-ontem-para-hoje/ 
 
 

Paulínia passa de mil casos confirmados da Covid-
19; 126 pessoas testam positivo de ontem para hoje 
Por Redação 

7 de julho de 2020 

 
 

 
 
 

Paulínia registou um novo recorde de casos da Covid-19 nesta terça-feira (7/7). De ontem 

para hoje foram 126 novos casos confirmados de infecção pelo coronavírus – o total de 

confirmações na cidade é, agora, de 1.093, segundo boletim epidemiológico da Secretaria 

Municipal de Saúde.  

Além das 14 mortes confirmadas até agora, 9 mortes foram descartadas para Covid-19. 

Há, também, 641 pacientes recuperados da doença, 669 casos suspeitos e 685 

descartados. 

Entre os diagnosticados com a doença, 26 estão internados, sendo 9 em UTIs (Unidades de 

Terapias Intensiva) do Hospital Municipal. Duas crianças estão na pediatria e 14 na 

enfermaria respiratória. 
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Confira a evolução dos casos de coronavírus em Paulínia. 
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DATA: 09/07/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: B6  
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DATA: 10/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: A4 
 
 
 

 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Hospital de campanha do Ibirapuera vai receber pacientes da região 
DATA: 08/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/08/hospital-de-campanha-do-ibirapuera-vai-receber-pacientes-da-regiao/ 
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DATA: 05/07/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ ISOLAMENTO SOCIAL 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-45-de-indice-de-isolamento-social-no-
sabado-4-minimo-deve-ser-55/ 
 
 
 

Paulínia registra 45% de índice de isolamento 
social no sábado, 4; mínimo deve ser 55% 
Por Redação 

5 de julho de 2020 

 

 
 
 

Autoridades de saúde recomendam índice mínimo de 55% 

Paulínia registrou 45% de isolamento social no último sábado (4/7), apontou o Sistema de 

Monitoramento Inteligente (SIMI-SP), do Governo de São Paulo. O número ainda 

representa uma baixa adesão dos paulinenses. De acordo com a recomendação das 

autoridades de saúde, o índice mínimo deve ser 55%. 

O isolamento social ainda é a principal recomendação para conter a disseminação do 

coronavírus. Mesmo com a reabertura em Paulínia, a cidade segue monitorando 

isolamento social, internações, casos, óbitos, e ocupação de leitos. 

A exigência do isolamento social continua, sobretudo para as pessoas de grupos de risco 

(como maiores de 55 anos, portadores de doenças cardíacas e/ou crônicas e pacientes 

imunodeprimidos ou em tratamento oncológico). 
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No  último boletim pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foi registrado 958 casos 

confirmados e 14 óbitos pela doença. Outros 713 casos estão em investigação. Por isso que 

as pessoas devem colaborar ficando dentro de casa. 

SIMI-SP  

 
 

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 Governo de São Paulo possa consultar informações agregadas sobre 

deslocamento no Estado. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar 

a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as 

medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus. 
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DATA: 07/07/2020  
VEÍCULO: G1/EPTV  
ASSUNTO: PANDEMIA/ PROCESSO SELETIVO 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/concursos-e-
emprego/noticia/2020/07/07/paulinia-abre-processo-seletivo-emergencial-para-85-vagas-na-
saude-salarios-vao-ate-r-54-mil.ghtml 

 
Paulínia abre processo seletivo emergencial 
para 85 vagas na saúde; salários vão até R$ 
5,4 mil 
 
Contratações temporárias têm como objetivo reforçar o quadro da 
rede municipal diante do estado de calamidade pública provocado pela 
pandemia da Covid-19. 
 
Por G1 Campinas e Região 

07/07/2020 16h23  Atualizado há 18 horas 

 

Paulínia (SP) abre processo seletivo emergencial para 85 vagas na área da saúde nesta 
terça-feira (7) — Foto: MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO 

 
Paulínia (SP) abriu nesta terça-feira (7) um processo seletivo emergencial para a 
contratação temporária de 85 profissionais para a área da saúde. Segundo a 
administração, o objetivo é reforçar o quadro da rede municipal diante do estado de 
calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19. 
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De acordo com o edital do processo, os salários variam entre R$ 3.461,99 e R$ 
5.431,99, mais benefícios e adicionais. Do total, 47 vagas são para técnicos de 
enfermagem, 15 para enfermeiros e 11 para médicos plantonistas com formação 
em clínica geral. Há oportunidades para pessoas com deficiências (PCD). 
 
Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever pelo site 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até este domingo (12). Além disso, é 
necessário realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 25 diretamente 
à FGV via boleto bancário. 

 
Vagas disponíveis: 
 
Analista clínico (a) - 1 vaga; 

Enfermeiro (a) - 15 vagas, sendo uma exclusiva para PCD; 

Farmacêutico (a) - 1 vaga; 

Fisioterapeuta - 3 vagas; 

Médico (a) plantonista com formação em clínica geral - 11 vagas, sendo uma exclusiva para PCD; 

Médico (a) plantonista intensivista - 5 vagas; 

Técnico (a) de enfermagem - 47 vagas, sendo duas exclusivas para PCD; 

Técnico (a) em análises clínicas - 1 vaga; 

Motorista de veículos de emergência - 1 vaga. 
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DATA: 08/07/2020  
VEÍCULO: EPTV: BOM DIA CIDADE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ PROCESSO SELETIVO 
LINK: https://globoplay.globo.com/v/8682129/ 
 

 

 
 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia lança novo processo seletivo emergencial para Saúde 
DATA: 05/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/06/paulinia-vai-fazer-nova-selecao-para-contratar-85-
profissionais-da-saude/ 
 

Paulínia vai fazer nova seleção para contratar 85 profissionais da saúde  
DATA: 06/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-lanca-novo-processo-seletivo-emergencial-para-saude/ 
 

Paulínia abre processo seletivo para contratação de profissionais de saúde 
DATA: 08/07/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1529078,Paulinia+abre+processo+seletiv
o+para+contratacao+de+profissionais+de+saude.aspx 
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DATA: 09/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: EMPREGO/ RMC  |  PÁGINA: A6 
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DATA: 08/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ FRENTE NACIONAL DOS PREFEITOS 
VEÍCULO: A6 
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DATA: 09/07/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ POLÍTICA 
VEÍCULO: A10 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  30 

 

 

DATA:  
10/07/2020  
VEÍCULO:  
TODO DIA 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS/ REGIÃO 
PÁGINA: 3, COM 
CHAMADA NA CAPA 
(MANCHETE)  
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DATA: 09/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2567 

 

Recreação virtual reforça vínculo com alunos na 
pandemia 
 

Da Redação 
09/07/2020 18:07:35 

 

Brincadeira da caixa tem participação especial de Harry 

Professoras como Roberta Carvalho, da Creche “Felipe Macedo de Barros”, têm levado 

alegria para as crianças nesses dias de isolamento social 
 

Mais de 17 mil alunos da rede municipal de Paulínia estão sem aulas desde o dia 19 de março, 
quando a cidade confirmou o primeiro caso do novo coronavírus e foi obrigada a adotar medidas de 
restrição para conter a propagação da doença. De lá para cá, alunos e professores têm vivido uma 
nova e desafiadora rotina escolar, marcada pelo distanciamento social imposto pela pandemia.  

As aulas passaram a ser remotas, através da plataforma Google Drive, onde as atividades escolares, 
antes desenvolvidas presencialmente, são colocadas à disposição dos estudantes, de acordo com 
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Segundo a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP), 
alunos sem acesso à internet estão retirando nas escolas o material de estudo impresso. 
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Mas, além de ensinar ou aprender à distância, professores e alunos estão aproveitando o 
ambiente virtual com diversas atividades recreativas, que têm deixado esses dias de pandemia um 
pouco mais alegres.  A professora Roberta Carvalho, por exemplo, tem protagonizado vídeos 
divertidos para os alunos da Creche “Felipe Macedo de Barros”, onde ela trabalha.  
 

No mês passado, Roberta produziu a série de três vídeos “Festa Junina em Casa” para celebrar 
o São João, uma das mais tradicionais manifestações da cultura popular brasileira.  No primeiro, a 
professora contou a história “A menina da lanterna”. No segundo, vestida a caráter, ela ensinou e 
relembrou brincadeiras típicas como o “jogo das argolas” e a “corrida de 
saco”. No último vídeo, Roberta aparece dentro de uma “Barraca do Beijo” virtual, dançando ao 
som de um dos hinos juninos: Ai que saudade D’ocê (Zeca Baleiro).  
 

 

“A nossa diretora, Rosemeire Gomes de Abreu, sempre nos ressaltou a importância de mandar 
vídeos para que possamos manter o vínculo com as crianças”, disse ela, e complementou:  

“Assim, estamos nos atualizando, aprendendo a usar novos aplicativos , estudando, sorrindo, 
contando histórias para alegrar e deixar esse período com um pouco mais de alegria”.  
 

No último dia 5, mais um vídeo de Roberta divertiu e encantou os alunos da Creche “Felipe”. A 
brincadeira foi “O Que Será Que Tem Dentro Dessa Caixa?” (CLIQUE AQUI e assista), de onde a 
professora tirou alguns bichinhos de pelúcia e, no final, o seu cachorrinho de estimação, Harry. A 
ideia é despertar nas crianças o amor pelos animais. 
 

 

Segundo ela, outras professoras da rede também produzem e publicam vídeos recreativos para 
seus alunos. “Na nossa creche nos revezamos e quase todas em algum momento 
gravam“, afirmou. Um dos vídeos produzidos por Roberta foi publicado terça-feira (7) nas redes 
sociais do programa Mais Caminhos, da EPTV Campinas, afiliada de Rede Globo.  

 

Foto: Reprodução 
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: SABESP/ CONTRATO PÚBLICO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2565 
 
 

Após mais de uma década sem contrato, Sabesp assina 
com PMP 
 
Da Redação 
03/07/2020 21:07:44 
 

 
A assinatura da nova concessão de água e esgoto foi assinada hoje, virtualmente 

Companhia deve investir R$ 116 milhões em Paulínia, revitalizar a Lagoa do João 

Aranha, e destinar ao município R$ 2,3 milhões por ano, entre outras contrapartidas 
 
A falta de contrato entre a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) e a Sabesp chegou 
ao fim nesta sexta-feira (3), quando foi assinado o novo convênio para abastecimento de 
água, coleta e tratamento de esgoto até 2048. Firmado em 23 de novembro de 1978, 
o primeiro contrato da companhia com o município terminou no mesmo dia e mês de 
2008. De lá para cá, a Sabesp vinha operando sub judicie. Atualmente, os índices de 
cobertura da empresa no município são: 98% água, 99% coleta de esgoto e 100% do 
esgoto coletado tratado. 
 
De acordo com o novo contrato, a Sabesp deve investir R$ 116 milhões no 
município, nos próximos 30 anos. A construção de cinco novas estações elevatórias 
de esgoto (Betel, Bela Vista I e II, Santa Terezinha II e Cascata), conclusão da rede de 
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esgoto da região do Parque da Represa, mais de 48 novos quilômetros de rede 
coletora e mais de 20 mil novas ligações estão entre os investimentos previstos.  
No período em que atuou sem contrato, a companhia afirma ter investido quase R$ 
100 milhões na cidade. 
 
Segundo a PMP, além de segurança jurídica, a nova concessão da Sabesp garante 
para o município contrapartidas financeiras importantes.  “A companhia se comprometeu 
em destinar 4% da receita líquida ao município - o equivalente a R$ 2,3 milhões ao 
ano -, além de abater a dívida de R$ 44 milhões existentes entre as partes e conceder 
desconto de 25% na fatura de prédios públicos”, diz nota encaminhada ao Correio pela 
assessoria de imprensa da Prefeitura.  Ainda segundo a assessoria, com o desconto que 
receberá na fatura de água, a cidade deve economizar cerca de R$ 2 milhões por ano.  
 
Outra contrapartida prevista em contrato é a revitalização e manutenção da Lagoa do 
João Aranha (Praça Waldemar Perissinotto). De acordo com a PMP, além de iniciar os 
estudos de desassoreamento, a Sabesp já mediu a profundidade da lagoa, visando à 
retirada de sedimentos (terra, areia, argila, detritos, entre outros) do local.  
 
"Esse é mais um avanço da Administração Pública, no sentido de colocar as coisas 
em ordem. A assinatura deste contrato traz inúmeros benefícios para o município, 
por meio de investimentos da companhia, que refletem diretamente na 
população", comentou o prefeito Du Cazellato (PL), por meio da assessoria de imprensa. 
Em razão da pandemia do novo coronavírus, o ato de assinatura do novo contrato foi 
virtual.  Além de Cazellato, participaram o secretário Estadual de Meio Ambiente e 
Infraestrutura, Marcos Penido,  e o diretor presidente da Sabesp, Benedito Braga. 
 
ERRATA (LEGENDA DA FOTO): Leia-se: "A nova concessão de água e esgoto  foi 
assinada hoje, virtualmente.  
 
Foto: Sabesp/Paulínia 
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DATA: 10/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SABESP/ CONTRATO PÚBLICO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 10/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: SABESP/ CONTRATO PÚBLICO 
PÁGINA: A7 
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DATA: 05/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: SABESP/ CONTRATO PÚBLICO 
PÁGINA: A6 
 

 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia e Sabesp assinam contrato com investimentos de R$ 116,5 milhões 
DATA: 04/07/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
https://tribunaliberal.com.br/?p=27130 

 

Prefeitura assina contrato de concessão de 30 anos com a Sabesp  
DATA: 04/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/04/prefeitura-assina-contrato-de-concessao-de-30-anos-com-a-sabesp/ 
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DATA: 08/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SABESP/ MANUTENÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/08/sabesp-comeca-a-nivelar-tampoes-de-ruas-
e-avenidas-de-oito-bairros/ 
 

[Manutenção] 
Sabesp começa a nivelar tampões de ruas e 
avenidas de oito bairros 
Novo contrato também prevê investimentos de R$ 116,5 milhões para em 30 
anos ampliar a oferta de água, coleta e tratamento de esgoto 

8 jul 2020 – 19h37 

 
Expectativa da empresa é nivelar cerca de 50 tampões de poços de visita neste ano  

(Foto: Divulgação) 

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deu início aos trabalhos de 
nivelamentos de tampões de poços de visita, localizados em ruas e avenidas dos bairros Vila 
Bressani, Jardim Vista Alegre, Jardim América, Bela Vista, Itapoan, Residencial Olinda e Bom 
Retiro. A expectativa da empresa é atender 50 pontos neste ano, segundo informou o gerente da 
Sabesp na cidade, João Paulo Gabrielli, durante a assinatura do novo contrato com a Prefeitura de 
Paulínia. 

A Sabesp e a Prefeitura de Paulínia assinaram no último dia 3 o contrato para a prestação dos 
serviços de água e esgoto do município. O acordo prevê investimentos de R$ 116,5 milhões para 
ampliar a oferta de água, além da coleta e do tratamento de esgoto, pelos próximos 30 anos. 
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As principais obras estão previstas nos primeiros 10 anos de contrato, o que vai proporcionar 
melhorias nos sistemas e manter os índices de 100% na cobertura de água e esgoto na área atendível. 
Até 2022, a expectativa de investimentos é de R$ 6,5 milhões em abastecimento, R$ 28,2 milhões 
em sistemas de esgoto e R$ 860 mil em outros investimentos, somando R$ 35,5 milhões do montante 
previsto. 

A médio prazo, entre 2023 e 2035, serão investidos R$ 25,6 milhões em água, R$ 30,9 milhões em 
esgoto e 2,8 milhões em outros investimentos. E, de 2036 a 2048, os valores são de R$ 15,6 milhões, 
R$ 3,1 milhões e 2,8 milhões, respectivamente. 

Em abastecimento, a Sabesp fará obras, como melhorias no sistema de captação do Rio Jaguari, 
execução de 5,5 mil metros de reforço de adutora de água tratada entre a Estação de Tratamento de 
Água e o Centro de Reservação Castelo; implantação de reservatório de 1 milhão de litros na região 
do Parque da Represa, além da execução de aproximadamente 17 quilômetros de redes de 
distribuição. 

Quanto ao tratamento de esgoto, a Sabesp informou que vai ampliar a Estação de Tratamento de 
Esgotos de Paulínia, somada à execução de mais de 48 quilômetros de rede coletora, incluindo o 
atendimento aos bairros Núcleo Betel, Bela Vista I e II, Região do Parque da Represa, Santa 
Terezinha II e Cascata. 

“O saneamento tem que estar presente dentro da gestão no mesmo nível que a saúde e a educação. 
Porque é um item fundamental para garantir a saúde. Hoje, a gente registra um momento importante 
de investimento naquilo que é fundamental: qualidade de vida para a população”, afirmou o 
secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Marcos Penido. 

Para o diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga, o marco legal do saneamento recém-
aprovado no Congresso vai possibilitar, dentro do novo contrato, a atuação em áreas de 
vulnerabilidade social em Paulínia. “Com a promulgação do novo marco, teremos a oportunidade, 
inclusive, de atender a população mais carente do município. Hoje temos alguma dificuldade de ir, 
por exemplo, em áreas irregulares, temos a dificuldade legal de prestar o serviço, mas com o novo 
marco vai haver a possibilidade de atender também essas áreas”, disse. 
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DATA: 06/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: PARQUE ECOLÓGICO 
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/parceria-com-estre-deve-revitalizar-parque-ecologico/ 

 

Parceria com Estre deve revitalizar Parque 
Ecológico 
6 de julho de 2020 

 

 
 

Na manhã desta sexta-feira, 3, o prefeito Du Cazellato assinou o termo de cooperação com 

a Estre Ambiental, que será responsável pela execução da primeira fase de transformação 

do Parque Ecológico em Parque Natural Armando Muller, e não trará custos para a cidade 

nesta etapa. 

O projeto desenvolvido pela bióloga Jeanette Miachir e pela veterinária Wanessa Batista, 

ambas da Secretara Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, visa a 

reabertura do “bosquinho” fechado desde 2014, porém focado na educação ambiental 

como novos espaços e preservando o bem estar animal, atendendo todos os requisitos 

exigidos pelos órgãos ambientais. 

“Iniciamos este projeto de transformação em janeiro de 2019, enquanto estive como 

prefeito interino e agora damos mais um passo importante na reabertura deste local 

especial de nossa cidade”, comentou o prefeito de Paulínia, Du Cazellato. 
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As fases dois e três do projeto serão realizadas pela Prefeitura de Paulínia. 

Estiveram presentes na reunião o gerente regional de operações, Rafael Silveira; o gerente 

de CGR de Paulínia, Luiz Catanhede, ambos representando a Estre, o secretário de Defesa 

e Desenvolvimento do Meio Ambiente, Leonardo Viu e o vereador Fábio Valadão, em nome 

da Câmara Municipal. 
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DATA: 07/07/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: PARQUE ECOLÓGICO 
PÁGINA: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  43 

 

 

DATA: 10/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PARQUE ECOLÓGICO 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 07/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: LIMPEZA/ CONTRATO PÚBLICO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/07/prefeitura-prorroga-pela-segunda-vez-contrato-com-a-unica/ 

 
[Gestão] 
Prefeitura prorroga pela segunda vez contrato 
com a Única 
Permanência de empresa responsável pela limpeza das unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde por mais um ano vai custar R$ 9,5 milhões 

7 jul 2020 – 10h30 

 
Única limpa e fornece produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos  

(Foto: Divulgação) 

O prefeito Du Cazellato (PL) extendeu por mais um ano o contrato com a Única, empresa 
responsável pela limpeza de todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde. O valor é de R$ 9,5 
milhões – ou cerca de R$ 1 milhão a mais que a primeira prorrogação também de 12 meses assinada 
em 2019 pelo então prefeito interino Loira (DC), hoje presidente da Câmara de Vereadores, e que 
venceu no último dia 11 de junho. 

O extrato de prorrogação do contrato com aditamento (reajuste) foi publicado na edição extra desta 
segunda-feira (6) do Semanário Oficial de Paulínia. “O valor atualizado da presente prorrogação é 
de R$ 9.508.604,73 (nove milhões, quinhentos e oito mil, seiscentos e quatro reais e setenta e três 
centavos), tendo a sua vigência iniciada a partir de 11 de junho de 2020”, informou a Prefeitura de 
Paulínia. 
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O governo municipal não justificou o reajuste e destacou que o valor do aditamento é de “R$ 
748.261,16 (setecentos e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos), 
referente a 8,77% do valor original da última prorrogação”. Mas a primeira extensão do contrato 
assinada por Loira foi de R$ 8.532.054,31, conforme extrato publicado no Semanário Oficial, de 4 
de julho de 2019 – uma diferença de quase R$ 1 milhão (R$ 976.550,42). 

A Única entrou na Prefeitura de Paulínia no dia 12 de maio de 2017 por meio de um emergencial 
de seis meses feito pelo prefeito cassado Dixon Carvalho (PP). A empresa ficou no lugar da Corpus 
Saneamento e Obras. Depois, venceu licitação pública e assinou contrato no dia 11 de junho de 2018, 
pelo prazo também de 12 meses, por R$ 8.119.988,44. Agora, seguirá prestando serviços ao 
município até o dia 11 de junho de 2021 através de uma segunda prorrogação dos termos já R$ 
1.388.616,29 mais cara que o contrato original. 
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DATA: 06/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: SEGURANÇA/ GUARDA MUNICIPAL 
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/canil-da-guarda-municipal-volta-a-funcionar-desativado-desde-2012/ 

 
Canil da Guarda Municipal volta a funcionar, 
desativado desde 2012 
6 de julho de 2020 

 
O canil da Guarda Municipal de Paulínia, denominado Departamento de Operação com Cães, 

está sendo reativado. Atualmente, três cães da raça pastor de malinois passam por treinamento 

de faro e proteção, que terá duração de cerca de um ano. A expectativa é de que os cães 

entrem em operação até o início do próximo ano. 

Voltado ao policiamento preventivo e comunitário, o objetivo da corporação é fazer com que o 

canil atue na proteção dos bens, serviços, instalações e na proteção sistêmica da população. 

“O canil também é importante para dar apoio à Polícia Civil na busca de armas e entorpecentes, 

na contenção de suspeitos, localização de pessoas desaparecidas, além de desenvolver ações de 

cunho educativo e social”, explicou Maick Lucizano, secretário de Segurança Pública de Paulínia. 

Segundo Lucizano, passados os meses de treinamento, e comprovada a capacidade de atuar 

nesse serviço, o cão é condecorado como parte da corporação e inicia a parceria como agente. 

O canil da GM de Paulínia estava desativado desde 2012. 
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DATA:  
10/07/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
SEGURANÇA 
PÁGINA: 5,  
COM CHAMADA 
NA CAPA 
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DATA: 08/07/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRÂNSITO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-153-acidentes-de-janeiro-a-maio-de-2020/ 

 
Paulínia registra 153 acidentes de janeiro a maio de 
2020 
Por Redação 

8 de julho de 2020 

 

 

Relatório aponta que cidade registrou 7 mortes, contra duas do mesmo período do ano passado. Do 

total de ocorrências, 17 aconteceram na rodovia que passa pela cidade,  com duas mortes 

Paulínia apresentou 153 acidentes não fatais (apenas danos materiais) de janeiro a 

maio de 2020. O mês de janeiro teve 36 ocorrências, fevereiro 33, março e maio, 31 

cada e abril 22. Uma redução de 9,46% em comparação ao mesmo período de 2019, 

que teve 169, de acordo com levantamento da Infosiga SP, sistema de dados do 

Governo de São Paulo gerenciado pelo programa Respeito à Vida. 

Do total de ocorrências, 17 foi registrado em trecho da rodovia Professor Zeferino 

Vaz (SP-332) que corta a cidade, onde  aconteceram duas mortes na rodovia. Os 

demais locais são: Avenida José Paulino: 16 acidentes e 1 morte; Avenida presidente 

Juscelino Kubitscheck: 8 acidentes, com duas mortes; Avenida João Aranha: 8 
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acidentes; Avenida Antônio Batista Piva: 8 acidentes; Avenida Prefeito José Lozano 

Araújo: 6 acidentes; Avenida Oswaldo Piva 5 acidentes; Avenida Fausto Pietrobom: 

4 acidentes e Avenida Paulista: 4 acidentes. 

 

Os períodos e dias da semana com maior incidência é manhã e noite de sexta-feira 

e noite de segunda-feira, com 10 acidentes cada, seguido pela manhã de domingo 

(9) e tarde de sábado, com 9 acidentes cada. 

Dos acidentes, três tipos chamam atenção: colisão (22 ocorrências), choque (5) e 

atropelamento (3). Na estatística, 8 aparecem como não definido no registro. 

Dos 153 acidentes, 135, ou seja, 88,24% aconteceram em perímetro urbano (ruas 

ou avenidas) da cidade. Já 9,8%, em rodovia e 1,96% não disponível. 

 

Os horários com mais acidentes de trânsito em Paulínia de janeiro a maio de 2020 

continuaram sendo os considerados de pico: 6h, com 12 ocorrências; 11h, com 12; 

17h, com 14; 18h com 12 e 19h com 14 ocorrências. 
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Mortes – Paulínia registrou 7 mortes de janeiro a maio de 2020. Foram 1 em janeiro, 

2 em fevereiro, 1 em março, 1 em abril e 2 em maio. Em relação ao ano passado, o 

município aumentou em 250% as vítimas fatais. Em 2019, no mesmo período, foram 

registradas 2 vítimas. Das vítimas fatais, quatro sofreram auto lesão, 2 em carros e 

1 em caminhão. A grande maioria, 90%, era do sexo masculino. 

Paulínia registrou 2 acidentes fatais em 2019. Um aconteceu em janeiro e ou outro 

em abril. O primeiro envolveu um carro de passeio e o outro um ônibus. Foram dois 

óbitos envolvendo homens. 

 

 
 
Perfil da vítima 
No mês de maio, jovens com idade entre 40 e 44 anos representaram 28,47% das 
vítimas. Entre os motociclistas, essa proporção sobe para 71,42%, dos 7 acidentes 
fatais, 5 foi com moto. Em 57,14% dos casos, as vítimas fatais são os próprios 
condutores dos veículos. Homens seguem como as principais vítimas dos acidentes 
(85,71% do total), e as ocorrências estão concentradas nos finais de semana 
(51,7%) e no período noturno (54,8%). Cerca de 100% das vítimas faleceram nos 
hospitais. 
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DATA: 03/07/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: SAÚDE/ DENGUE 
PÁGINA: 7 
 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Ações contra mosquito derrubam casos de dengue em Paulínia 
DATA: 04/07/2020 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  |  PÁGINA:  
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2566 



   RESUMO DA SEMANA  |  52 

 

 

DATA:  
10/07/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
SOCIAL 
PÁGINA: 6 
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DATA: 10/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE  
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 08/07/2020  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: REPLAN 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/07/08/replan-retoma-operacao-em-
duas-unidades-e-volta-a-bater-recorde-na-producao-de-oleo-para-navios.ghtml 
 
 

Replan retoma operação em duas unidades e 
volta a bater recorde na produção de óleo para 
navios 
 
Com o retorno das unidades, a refinaria volta a ter capacidade de processar 69 milhões 
de litros de petróleo por dia, 'a maior do parque de refino da Petrobras'. 
 

Por G1 Campinas e Região 

08/07/2020 18h08  Atualizado há 14 horas 
 
 

 
Refinaria de Paulínia (Replan), a maior em capacidade de processamento da Petrobras — Foto: 

Reprodução / EPTV 
 
 
O aumento na demanda por derivados de petróleo fez a Refinaria de Paulínia (Replan), a 
maior unidade de processamento da Petrobras, retomar as operações de duas unidades da 
planta em junho. Paralelamente a isso, a Replan bateu, pelo segundo mês seguido, 
o recorde na produção de Bunker 2020, óleo combustível usado em motores de navio. [veja 
mais detalhes abaixo] 
A retomada das unidades de destilação (U-200A) e craqueamento catalítico (U-220) ocorre 
após a refinaria registrar, em maio, o menor volume processado para o mês desde 2010. 
 
Segundo a Petrobras, com o retorno das unidades, a refinaria volta a ter capacidade de 
processar 69 mil m³ (milhões de litros) de petróleo por dia, "a maior do parque de refino da 
Petrobras". 
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O G1 apurou que as unidades estavam em parada para manutenção - a de destilação, por 
exemplo, desde janeiro -, e demoraram para voltar ao funcionamento devido a queda na 
demanda durante a pandemia do novo coronavírus. 
 
Na Replan são produzidos derivados como gasolina, diesel, querosene de aviação, gás 
liquefeito de petróleo (GLP), óleo combustíveis, asfalto e bunker, entre outros. 
 
Os produtos produzidos em Paulínia atendem os seguintes mercados: 
Interior de São Paulo 
Sul de Minas 
Triângulo Mineiro 
Mato Grosso 
Mato Grosso do Sul 
Rondônia 
Acre 
Goiás 
Brasília (DF) 
Tocantins 

 
Novo recorde 
 
A Replan registrou, pela segundo mês seguido, recorde na produção de Bunker 2020, óleo 
combustível usado em motores de navios. Segundo a companhia, foram produzidos 148 
milhões de litros em junho, volume 20% superior ao de maio, que foi de 123 mil m³. 
De acordo com a Petrobras, o Bunker possui baixo teor de enxofre e atende aos critérios 
da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (Marpol), que 
estabelece que todo combustível para navios comercializado no Brasil e em mais de 170 
países deve possuir teor de 0,5% de enxofre. 
"No primeiro semestre, a Replan produziu mais de 470 milhões de litros do produto, que é 
transportado por dutos até o Terminal de Barueri, onde é armazenado para ser enviado, 
também por dutos, ao Porto de Santos", informa a companhia. 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Replan tem recorde de produção de combustível para navio; unidades 
voltam após parada 
DATA: 08/07/2020 | VEÍCULO: TERRA  |  PÁGINA:  
https://www.terra.com.br/economia/replan-tem-recorde-de-producao-de-combustivel-para-navio-
unidades-voltam-apos-parada,c87bc9934124e8b322f4c2ec38c0b1d2qebmkpkb.html 
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DATA: 29/06/2020  
VEÍCULO: TRIBUNAL DE CONTAS  DO ESTADO 
ASSUNTO: LICITAÇÕES 
LINK: https://www.tce.sp.gov.br/6524-tribunal-contas-usara-robo-para-encontrar-irregularidades-
editais-licitacao 

 

Tribunal de Contas usará robô para encontrar 
irregularidades em editais de licitação 
 

 

29/06/2020 – SÃO PAULO – A partir de julho, uma nova ferramenta de tecnologia passará a auxiliar 
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) na busca por irregularidades em licitações de 
modo a aprimorar as contratações públicas no território paulista. 

O Sistema Análise de Licitações e Editais – batizado de robô ALICE – identificará, por meio de 
análises automatizadas inteligentes, os editais de licitações que possam ter eventuais inconsistências 
ou irregularidades. 

A ferramenta de fiscalização é fruto de cooperação firmada com a Rede Nacional de Informações 
Estratégicas para o Controle Externo (Infocontas), que congrega diversas Cortes de Contas do país. 

Por meio do Comunicado SDG nº 29/2020, veiculado na edição de sexta-feira (26/6) do Diário Oficial 
do Estado, a Secretaria-Diretoria Geral do TCE informou os jurisdicionados sobre a operação do novo 
sistema a partir do dia 1º de julho. 

. Como funcionará 

O sistema funcionará junto aos trabalhos desenvolvidos pelo coletor de dados da Divisão de Auditoria 
Eletrônica (Audesp). Os editais, que deverão ser remetidos até 48 horas da data de publicação, serão 
analisados diariamente pela ferramenta. 
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O robô ALICE analisará editais de licitações e atas de registro de preços publicados pelas 
administrações e pelos órgãos públicos do Estado e dos municípios, além de coletar informações do 
Diário Oficial e do sistema de Compras Eletrônicas Governamentais. A partir do cruzamento de dados, 
o sistema elaborará um documento prévio e aponta possíveis indícios de irregularidades. 

A ferramenta, que foi desenvolvida pela Controladoria Geral da União (CGU), com apoio técnico 

dos TCs, tem se mostrado muito eficiente para uso pelas diversas Cortes de Contas que aderiram ao 

termo de cooperação. Mais informações podem ser obtidas no manual de orientação disponível por 

meio do link https://www.tce.sp.gov.br/audesp/documentacao 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 03 a 09/07/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

 

Marcelo D2 sugere Unidade de Castramóvel e manutenção nas poltronas 
para acompanhantes do HMP 
9 de julho de 2020  

Para prevenir problemas de saúde entre os animais, bem como reduzir o número de abandonados 
pelas ruas do município, o vereador Marcelo D2 (DC) propôs ao Executivo a aquisição de um 
Castramóvel – Unidade Móvel de Castração de Animais Domésticos. “A maioria das cidades do país 
enfrenta problemas com o número de animais de rua. […] 

 

 

Defesa Civil deve criar canal de informações pelo WhatsApp, sugere Fábia 
9 de julho de 2020  

A vereadora Fábia Ramalho (Podemos) pede que as equipes de Defesa e Proteção Civil do município 
disponibilizem serviço de informações por WhatsApp. Ela reconhece a importância do atendimento 
pelo telefone 199, já existente, mas avalia que ampliar as possibilidades de comunicação facilitaria o 
acesso à população. […] 
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Zé Coco pede programa para prevenção e combate à obesidade 
8 de julho de 2020/  

Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) aponta a obesidade como um dos maiores 
problemas de saúde no mundo, em especial a mórbida que causa o agravamento da saúde nas 
pessoas. E diante dessa situação, o vereador José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PSB) […] 

 

Filhos da Fruta cobra ações para tratar dependência química em Paulínia 
7 de julho de 2020  

O vereador Manoel Filhos da Fruta (Solidariedade) questiona a Prefeitura quais procedimentos têm 
sido praticados na cidade para tratar a dependência química. Segundo o Requerimento 314/2020, é 
necessário entender a efetividade das políticas públicas de saúde destinadas à prevenção […] 

 

Loira sugere a criação de Bancos de Materiais de Construção e de 
Arrecadação Humanitária 
7 de julho de 2020  

A criação de um Banco Municipal de Materiais de Construção pelo Executivo, com doações de 
empresas e particulares é objeto da Indicação 466/2020, de autoria do presidente da Câmara, o 
vereador Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC). […] 
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Xandynho Ferrari pede retirada de entulhos no São José I e caçambas para 
o Primavera 
6 de julho de 2020  

As Indicações 425 e 427/2020, apresentadas pelo vereador Xandynho Ferrari (Podemos), apontam 
problemas na limpeza pública dos bairros São José I e Jardim Primavera. De acordo com o 
parlamentar, o consórcio responsável pelo serviço no município […] 

 

Valadão propõe “Corujão da Saúde” e pulseira de emergência para idosos 
6 de julho de 2020  

O aumento constante da população idosa e os casos de acidentes envolvendo as pessoas da terceira 
idade exigem cuidados de prevenção e acompanhamento. É o que afirma o vereador Fábio Valadão 
(PL) ao propor projeto de teleassistência para idosos que residem sozinhos. […] 

 

Reativação do canil da Guarda Civil é vista com bons olhos por João Mota 
3 de julho de 2020  

A Guarda Municipal de Paulínia deve contar em breve com um reforço em seu efetivo para tirar 
drogas de circulação, além de outros produtos de crime. Tudo porque nessa semana, foi divulgado 
pela Administração Municipal, a reativação do canil da corporação […] 


