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DATA: 17/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/17/camara-aprova-fila-preferencial-a-pacientes-
de-quimioterapia-e-hemodialise/ 
 

[Sessão] 
Câmara aprova fila preferencial a pacientes de 
quimioterapia e hemodiálise 
Proposta ainda precisa passar por uma segunda votação no plenário do Legislativo 
antes de ser enviada ao prefeito e virar lei no município 

17 jun 2020 – 10h05 

 
Presidente da Câmara de Paulínia, Loira (DC), acompanha debate por meio de conferência (Foto: Divulgação) 

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (16), em primeira discussão, garantia de 
atendimento preferencial a pessoas que passam por tratamentos quimioterápico, radioterápico, 
hemodiálise, ileostomia, urostomia, gastrostomia e traqueostomia, além daquelas que utiliza bolsa de 
colostomia. 

A proposta ainda precisa passar por nova análise na Câmara antes de ser enviada ao prefeito. Se 
virar lei, será obrigatória fila de prioridade em bancos, casas lotéricas, supermercados, 
hipermercados e outros estabelecimentos, além de assentos no transporte coletivo. Os pacientes 
nessas situações também terão direito de usar vagas de estacionamento destinadas a idosos e pessoas 
com deficiência ou dificuldade de locomoção. 

O Projeto de Lei 33/2020 é assinado pelo presidente da Câmara, Loira (DC). A medida é 
importante, segundo o autor, por reconhecer as dificuldades de quem passa por procedimentos 
ligados a determinadas doenças. 
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“É notório que os tratamentos de hemodiálise, radioterapia, quimioterapia, ileostomia, urostomia, 
gastrostomia, traqueostomia e de colostomia são excruciantes e estafantes para os pacientes e para os 
seus acompanhantes, ressalvadas as devidas proporções”, justifica Loira. Os vereadores 
consideraram a proposta dentro da legalidade, por unanimidade, e ainda precisam apreciar os 
detalhes (mérito). 

Também em primeira discussão, avançou um projeto de lei da Prefeitura com o objetivo de 
ampliar o número de representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, incluindo 
representantes de órgãos públicos e da sociedade civil na área da Educação. 

Foram aprovadas ainda iniciativas para abrir crédito adicional no Orçamento 2021; licenciar a 
atividade de cervejaria artesanal; instituir o Dia de Conscientização e Combate à Violência Contra a 
Pessoa Idosa (em 15 de junho) e criar a Semana Municipal de Conscientização e Apoio aos 
Portadores de Doenças Autoimunes (como lúpus e esclerose múltipla), sempre em maio. 

Os vereadores também discutiram e se posicionaram a favor da flexibilização das atividades no 
município, inclusive da volta das celebrações presenciais em templos e igrejas, durante a pandemia 
do novo coronavírus. Vários parlamentares pediram para que a população tenha cautela ao sair de 
casa. 

A 8ª sessão ordinária contou com 58 Indicações (sugestões à Prefeitura e a outros órgãos públicos) 
e 39 Requerimentos (cobrança de informações ou medidas). 
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DATA:  
18/06/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA  
LIBERAL 
ASSUNTO:  
CÂMARA  
MUNICIPAL/  
8ª SESSÃO  
ORDINÁRIA 
PÁGINA: 5  
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DATA: 17/06/2020  
VEÍCULO: BLOG DA ROSE 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 8ª SESSÃO ORDINÁRIA  
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/camara-de-paulinia-aprova-fila-preferencial-para-
pacientes-de-quimioterapia-e-hemodialise/ 
 
 

Câmara de Paulínia aprova fila preferencial para 
pacientes de quimioterapia e hemodiálise 

 

A Câmara de Vereadores de Paulínia aprovou, em primeira discussão, garantia de atendimento 
preferencial a pessoas que passam por tratamentos quimioterápico, radioterápico, hemodiálise, 
ileostomia, urostomia, gastrostomia e traqueostomia, além daquelas que utiliza bolsa de colostomia. 

A proposta, aprovado ontem (16/06), ainda tem de passar por uma segunda votação. Se for 
sancionada pelo prefeito Du Cazzelato (PL), será obrigatória fila de prioridade em bancos, casas 
lotéricas, supermercados, hipermercados e outros estabelecimentos, além de assentos 
no transporte coletivo. 

Além disso, os integrantes deste grupo terão direito de usar vagas de estacionamento destinadas a 
idosos e pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. 

A proposta é de autoria do vereador Antonio Miguel Ferrari, o Loira (DC). “É notório que os 
tratamentos de hemodiálise, radioterapia, quimioterapia, ileostomia, urostomia, gastrostomia, 
traqueostomia e de colostomia são estafantes para os pacientes e para os seus acompanhantes”, 
justifica. 
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DATA: 13/06/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO:  CÂMARA MUNICIPAL/ TESTE CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  7 

 

  

DATA:  
12/06/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CÂMARA MUNICIPAL/  
TESTE CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6 
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DATA: 11/06/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TESTE CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6 
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DATA:  
09/06/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO:  
CÂMARA  
MUNICIPAL/  
TESTE  
CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 6, 
COM CHAMADA 
NA CAPA 
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DATA: 08/06/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TESTE CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/funcionarios-da-camara-de-paulinia-passam-por-testagem-
da-covid-19/ 
 
 

Funcionários da Câmara de Paulínia passam por 
testagem da Covid-19 
Por Redação 

7 de junho de 2020 
 

 
 

Para reabertura dos trabalhos da Câmara de Paulínia, servidores, assessores, terceirizados, 

colaboradores e vereadores do Legislativo, foram testados para a Covid-19 na manhã deste 

sábado (6/6). Os que não conseguiram fazer na data de hoje, farão o exame durante a 

manhã de segunda-feira (8/6) na Prefeitura. 

A medida faz parte da ação que tem ocorrido parcialmente devido à necessidade de 

isolamento, uma das principais armas no combate a pandemia. Os testes foram colhidos 

por uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde. O prazo médio para os resultados 

saírem é de dois dias úteis. 

Com o resultado dos exames será analisada a melhor alternativa do retorno dos trabalhos. 

A testagem no Legislativo é importante, pois parlamentares e assessores atuam 

indiretamente na linha de frente, através do trabalho fiscalizatório exercido pelos 

vereadores, o que ajudará inclusive no mapeamento dos casos na cidade. 
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Os testes também permitirão que as famílias dos eventuais servidores que apresentarem a 

covid-19 e estão assintomáticos também possam se submeter aos testes. “A testagem na 

Câmara ajudará ainda a reduzir o índice de contágio, uma vez que os eventuais positivos 

ficarão em isolamento”, observou o presidente do Legislativo, Antônio Miguel Ferrari – o 

Loira (DC). 

Medidas do Legislativo 

Fora os testes, a Câmara de Paulínia tem adotado várias medidas de segurança, como o 

uso de máscaras, álcool em gel espalhados pelo prédio. Funcionários que apresentam ou 

apresentarem qualquer um dos sintomas relacionados ao novo coronavírus são orientados 

a procurarem imediatamente o serviço público de saúde para que receba as devidas 

orientações médicas. 

Desde 23 de março, o atendimento ao público na Câmara foi suspenso, e a maior parte dos 

servidores trabalha em regime home office. Já os vereadores participam das sessões 

virtuais.  Funcionários do considerado grupo de risco deverão continuar afastados. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  12 

 

  

DATA: 17/06/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ECONOMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/igrejas-templos-e-paulinia-shopping-iniciam-terceira-etapa-
de-retomada-das-atividades/ 
 

Igrejas, templos e Paulínia Shopping iniciam terceira 
etapa de retomada das atividades 
Por  Redação 

17 de junho de 2020 

 

O Paulínia Shopping poderá abrir de segunda a sábado em horário reduzido das 

16h às 20h, com 30% de sua capacidade; praça de alimentação, lazer e cinema 

ainda não podem funcionar  

Paulínia iniciará a partir de sábado, dia 20, a terceira etapa da reabertura consciente das 

atividades locais, incluindo as religiosas. Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar 

na retomada gradativa de suas atividades dfunceverão obedecer ao protocolo de higiene, 

distanciamento, restrições da disseminação do coronavírus (Covid-19) e aderir às condutas 

gerais de funcionamento, além do uso obrigatório de máscaras. 

O Paulínia Shopping poderá abrir de segunda a sábado em horário reduzido das 16h às 

20h, com 30% de sua capacidade. A praça de alimentação, lazer e o cinema continuam 

proibidos de atuarem. 

Os lojistas deverão preencher a “Declaração de Comércio Responsável”, disponível no site 

da Prefeitura de Paulínia. 
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Igreja São Bento 

Já as igrejas e templos, poderão realizar missas e cultos com 30% das respectivas 

capacidades. Outras atividades seguem proibidas, como a realização de atividades festivas, 

culturais e educativas presenciais. 

 

Idosos, crianças com até 12 anos, pessoas com doenças crônicas ou condições de risco, 

não estão permitidas a participarem das atividades religiosas em igrejas ou templos. 

Enquanto que os comércios e serviços poderão funcionar aos sábados das 10h às 14h, mas 

aos domingos e feriados os comércios e serviços estão proibidos de funcionarem. 

 

Igrejas, templos e o Paulínia Shopping deverão respeitar o distanciamento social, oferecer 

álcool gel aos respectivos públicos e todos devem usar máscaras. 

 

A Administração segue recomendando que as pessoas saiam somente para atividades 

necessárias. Todas as medidas poderão ser revistas caso os dados sejam adversos. 

 

O Decreto Municipal 7.824 de 17 de junho está publicado na edição extra do Semanário 

Municipal 1.503 de mesma data. 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Decreto libera celebrações em igrejas, reabertura de shopping e a volta de 
servidores 
DATA: 17/06/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/17/decreto-libera-celebracoes-em-igrejas-reabertura-de-
shopping-e-a-volta-de-servidores/ 
 

Prefeito de Paulínia pretende autorizar missas e cultos a partir de 20 de 
junho 
 

DATA: 17/06/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
https://tribunaliberal.com.br/?p=26123 

 

Paulínia amplia medidas de flexibilização da quarentena 
 

DATA: 06/06/2020 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  |  PÁGINA:  
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2550 
 
Prefeitura de Paulínia determina regras para abertura de comércios, 
serviços, imobiliárias e escritórios em geral 
 

DATA: 06/06/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-determina-regras-para-abertura-de-comercios-
servicos-imobiliarias-e-escritorios-em-geral/ 
 

Paulínia inicia segunda etapa do Plano SP; veja o que abre 
 

DATA: 08/06/2020 | VEÍCULO: EPTV: BOM DIA CIDADE  |  PÁGINA:  
https://globoplay.globo.com/v/8609664/ 
 

Prefeitura reabre para atendimento ao público a partir de segunda-feira, 8 
 

DATA: 07/06/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-reabre-para-atendimento-ao-publico-a-partir-de-segunda-feira-
8/ 
 

A partir desta segunda-feira (8), Pauliprev volta a atender das 8 às 16h30 
 

DATA: 08/06/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/a-partir-desta-segunda-feira-8-pauliprev-volta-a-atender-das-8-as-16h30/ 
 

Em Paulínia, número de casos de covid-19 dispara após reabertura do 
comércio 
 

DATA: 09/06/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/em-paulinia-numero-de-casos-de-covid-19-dispara-apos-reabertura-do-
comercio/ 
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DATA: 17/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/17/paulinia-tem-a-sexta-morte-e-passa-de-400-
contaminados-pela-covid-19/ 

 

[Evolução] 

Paulínia tem a sexta morte e passa de 400 
contaminados pela Covid-19 
 

Números são do Ministério da Saúde e confirmados pela Secretaria de Estado da 
Saúde; boletim epidemiológico da Prefeitura traz 355 casos confirmados 

17 jun 2020 – 15h40 

 
Estado vem ampliando a capacidade de exames para diagnóstico do novo coronavírus (Foto: Agência Brasil) 

Paulínia já registrou seis mortes em decorrência da Covid-19 e passou de 400 moradores 
contaminados desde o início da pandemia, segundo números do Ministério da Saúde, confirmados 
pela Secretaria de Estado da Saúde. O boletim diário desta quarta-feira (17) da Prefeitura confirmou 
o sexto óbito na cidade, mas trouxe o total de 355 pessoas infectadas. Número de internações 
chegaram a 27 no hospital municipal. 

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus informou que a sexta morte da Covid-19 
em Paulínia se trata de uma mulher de 61 anos, portadora de diabetes, doenças crônicas 
cardiovascular e renal. A paciente foi internada no Hospital Celso Pierro, da PUC-Campinas, no 
último dia 4, e faleceu no domingo passado, dia 14. 

De acordo com a Prefeitura de Paulínia, os familiares da mulher que morreu irão passar por teste 
rápido para detecção do novo coronavírus em uma das 10 Unidades Básica de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde. “A Administração municipal se solidariza com os familiares e amigos”, 
informou a nota do governo. 
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A Prefeitura voltou a destacar que é essencial que todos sigam as orientações do Comitê de 
Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus e reforçou “a necessidade do isolamento domiciliar, 
saindo somente para necessidades extremas, nunca deixando de usar máscara e higienizando as mãos 
sempre que possível”. 
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A diferença nos números dos boletins estadual e municipal, segundo o governo municipal, pode 
ocorrer pela demora de ser notificado pelo estado de caso de morador da cidade atendido em outro 
município e por eventual duplicidade de notificação de caso atendido em outra cidade e também na 
rede municipal de Paulínia. 

A Secretaria de Estado da Saúde informou que toda notificação, feita pelos próprios municípios 
levando em conta o endereço residencial dos pacientes, passa por investigação das equipes técnicas e 
eventuais atualizações ocorrem por meio das divulgações oficiais da Secretaria de Estado da Saúde. 

 

Conforme o boletim da Prefeitura, as internações em razão da Covid-19 voltaram a subir nas 
últimas 24 horas no Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro”: de 25 
para 28. Embora tenha recebido na segunda-feira (15) mais 10 respiradores do governo estadual, 
ainda não houve o anúncio da ampliação de leitos. 

Dos 27 pacientes suspeitos e positivos para Covid-19 no hospital municipal: 

 sete estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – o hospital tem 14 leitos de UTI: 10 reservados a pacientes 
da Covid-19 e quatro para outras complicações (a Prefeitura não revelou quantos desses estão livres); 

 quatro seguem na Unidade Respiratória, que possui sete leitos; 
 12 são atendidos na Enfermaria Respiratória, que conta com oito leitos, mas que, segundo a Prefeitura, podem 

ser ampliados sempre que necessário; e 
 quatro na Pediatria. 
  

O número de curados da Covid-19 em Paulínia também cresceu nas últimas 24 horas, de acordo 
com o boletim da Prefeitura: de 140 para 171 (+31). A cidade não tem mais óbito em investigação. 
Os casos suspeitos aumentaram de 435 para 457 (+22) e os descartados, de 395 para 438 (+43). O 
total de resultados de testes rápidos aplicados na rede municipal de saúde que aparece nas estatísticas 
municipais é 382: 199 positivos e 183 negativos. 
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A Região Metropolitana de Campinas (RMC) registrou mais 26 mortes pela Covid-19 e outros 594 
casos confirmados nas últimas 24 horas. Até as 11h desta quarta-feira, as 20 cidades do bloco 
regional somavam 332 óbitos pela doença e 7.736 moradores testados positivos para o novo 
coronavírus. Os curados totalizam 5.235. O número de pessoas com a doença ativa era de 2.169. 

 

Campinas sozinha registrou 404 dos 594 casos novos da Covid-19 na RMC, das 11h de terça-feira 
para esta quarta. A cidade mais populosa da região metropolitana, com cerca de 1,2 milhão de 
habitantes, passou com folga dos 4 mil infectados e também confirmou 15 dos 26 óbitos anunciados 
nas últimas 24 horas (já tem 164), o maior número verificado no município em um só dia. 
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“Estamos vivendo um momento difícil, com aumento na utilização dos leitos e de toda a estrutura 
de saúde. Mais do que nunca é muito importante que a população mantenha seu isolamento social e, 
se possível, saia somente quando for necessário, já que a quarentena não acabou e estamos vivendo 
um momento de grande apreensão e necessidade dos serviços de saúde”, disse o secretário de Saúde, 
Carmino de Souza. 

 

Pelo segundo dia consecutivo, o estado de São Paulo bateu mais um recorde de óbitos pela Covid-
19 em 24 horas. Com mais 389 óbitos, o estado registrou nesta quarta-feira mais mortes do que terça-
feira, quando os óbitos foram 365. Com isso, o estado soma agora 11.521 óbitos desde o início da 
pandemia da Covid-19. 

Nas últimas 24 horas, o estado contabilizou mais 1.232 casos confirmados do novo coronavírus, 
bem abaixo do que vinha registrando diariamente. Segundo o governo paulista, isso ocorreu por 
problemas no sistema de contabilização, o que deve ser normalizado até quinta-feira (18). Com isso, 
o total de casos confirmados está em 191.517. Segundo o governo, o problema no sistema não afetou 
a contagem de óbitos. 
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A taxa de ocupação de leitos nas unidades de terapia intensiva (UTI) para tratamento do novo 
coronavírus no estado está em 70,6%. Na Grande São Paulo, a ocupação chega a 77,1%. Há 5.257 
pessoas internadas em UTIs de todo o estado em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus e 
8.423 em enfermarias. Até o momento, o estado São Paulo tem 34.559 pessoas curadas da Covid-19 
após receber alta médica. 

O Brasil registrou na terça-feira mais 1.282 mortes pela Covid-19, conforme atualização, até aqui, 
mais recente divulgada pelo Ministério da Saúde. Com isso, o País chegou a 45.241 óbitos em 
função da pandemia do novo coronavírus. O balanço contabiliza também 34.918 novos casos da 
doença, totalizando 923.189. 

 
A atualização diária revela aumento de 3% no número de óbitos em relação ao total de segunda-feira, 
que era de 43.959. Os novos casos confirmados representam acréscimo de 4% sobre o total da última 
atualização, quando os dados do Ministério da Saúde registravam 888.271 pessoas infectadas. 

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 4,9%. A mortalidade 
(falecimentos por 100 mil habitantes) foi de 21,5. Já a incidência (casos confirmados por 100 mil 
habitantes) ficou em 439,3. Do total, 436.219 pessoas estão em observação e 441.729 pacientes se 
recuperaram. Há ainda 4.047 mortes em investigação.
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DATA:  
18/06/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA 
LIBERAL 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS 
PÁGINA:  
5, COM CHAMADA 
NA CAPA  
(MANCHETE) 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia confirma sexta morte por covid-19 na cidade 
DATA: 17/06/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1525053,Paulinia+confirma+sexta+morte+por+covid-19+na+cidade.aspx 
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DATA: 14/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ TESTES 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2554 
 

Paulínia já realizou mais de 4,2 mil testes rápidos, segundo 
SMS 
 
Da Redação 
14/06/2020 19:06:09 
 

 
Até agora, testagem atingiu pouco mais de 4% da população da cidade 

Novo balanço geral da Covid-19 na cidade aponta ainda que, com 33 infectados, Região 

Cooperlotes/Bom Retiro é a 3ª mais afetada 
 
Sexta-feira (12), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Paulínia divulgou que, até o último 
dia 9, 4.228 paulinenses fizeram o teste rápido para o novo coronavírus, o que representa pouco 
mais de 4% da população da cidade. No final de março, o município investiu R$ 
1.780.000,00 em 20 mil testes rápidos, que passaram a ser realizados em casos específicos a partir 
de 11 de abril. Já a testagem em massa da população começou no primeiro dia deste mês.  
 
A SMS também atualizou os registros de casos em cada região da cidade,  entre os dias 6 e 12 
deste mês. De acordo com o levantamento, neste período, os infectados cresceram em todas as 
regiões monitoradas pela Vigilância Sanitária, em comparação aos números do balanço anterior 
(CLIQUE AQUI e veja). 
 
A Região Centro I, a mais afetada pela pandemia, contabilizou mais 28 casos positivos e, agora, 
soma 75 -  a mesma quantidade que as Regiões Planalto, João Aranha, Jardim Amélia e São José 
registraram juntas, no mesmo período. Já a Região do Cooperlotes, que até o último dia 5 aparecia 
em quinto lugar no ranking, com 13 casos positivos, subiu para a terceira posição, com 33 
infectados.  
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Ainda de acordo com a SMS, dos 277 paulinenses que testaram positivo para o novo coronavírus, até 
sexta-feira (12), 85,92% têm menos de 60 anos, 142 são mulheres e 135 homens.  
 
Confira regiões e números de casos (até 12/06/2020) 
 
REGIÃO 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 e 
Presidente Médici. 
Número de casos: 75 
 
REGIÃO BETEL 
Betel, Parque Brasil 500 e Alvorada Parque. 
Número de casos: 36 
 
REGIÃO COOPERLOTES 
Cooperlotes e Bom Retiro 
Número de casos: 33 
 
REGIÃO MONTE ALEGRE 
Jardim Flamboyant, São Bento, Monte Alegre I, II, III, IV e V, Parque dos Servidores e Jardim Primavera. 
Número de casos: 28 
 
REGIÃO PLANALTO 
Alto Pinheiros, Bela Vista, Morro Alto, Jardim Planalto, Residencial Olinda, São Domingos, Vila Nunes, 
Ouro Negro, Jequitibás, Jequitibás I, Patropi, Pq das Arvores e São Luiz. 
Número de casos: 28 
 
REGIÃO CENTRO II 
Jardim América, Jardim de Itapoan, Jardim N. S. Aparecida, Morumbi, Parque da Figueira, Santa Terezinha e 
Jardim Europa. 
Número de casos: 23 
 
REGIÃO JOÃO ARANHA 
João Aranha, Leonor e Vida Nova. 
Número de casos: 18 
 
REGIÃO JARDIM AMÉLIA 
Saltinho, Leonor II, Amélia, Residencial Pazetti e Marieta Dian 
Número de casos: 16 
 
REGIÃO SÃO JOSÉ 
Cascata, São José e São José II 
Número de casos: 13 
 
REGIÃO PARQUE DA REPRESA 
Balneário Tropical, Belvedere do Lago, Jardim Harmonia, Nova Veneza, Parque da Represa e Serra Azul. 
Número de casos: 6 
 
Números de hoje (domingo, 14) 
 
Por meio de testes rápidos ou exames laboratoriais, 289 paulinenses foram diagnosticados com o 
novo coronavírus, desde o início da pandemia - 119 estão curados, 4 morreram, e 166 estão em 
tratamento, sendo 162 em isolamento domiciliar e 4 internados no Hospital Municipal de 
Paulínia (HMP). 
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DATA: 12/06/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ FLEXIBILIZAÇÃO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/mais-de-500-declaracoes-de-estabelecimento-responsavel-
ja-foram-emitidas-em-paulinia/ 
 
 

Mais de 500 declarações de Estabelecimento 
Responsável já foram emitidas em Paulínia 
Por Redação 

12 de junho de 2020 

 

 
 

O responsável pelo estabelecimento deve imprimir o certificado em 
duas vias, que sai na hora, fixar em local visível no estabelecimento 

comercial e entregar outra a fiscalização quando ocorrer 

 Mais de 514 comerciantes já emitiram até quarta (10) o certificado de Declaração de 

Estabelecimento Responsável, documento pelo qual os estabelecimentos assumem o 

compromisso de seguir as regras elaboradas pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao 

Coronavírus (CPEC), que constam no Decreto Municipal 7.821/2020. Para preencher a 

declaração, o interessado deve acessar o portal da Prefeitura de Paulínia, na 

página https://docs.google.com/forms/d/1H4JoXmFozu1bo_-

JE9zMQLJIrre63XEFFyeEPgV4AFI/viewform?edit_requested=true. 
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O site explica e orienta sobre as medidas de prevenção ao controle da pandemia de Covid-

19 e os cuidados a serem seguidos para proteção de funcionários e clientes. Após os dados 

preenchidos, o responsável pelo estabelecimento deve imprimir o certificado em duas vias, 

que sai na hora, fixar em local visível no estabelecimento comercial e entregar outra a 

fiscalização quando ocorrer. Os responsáveis terão até 5 dias para providenciar o 

documento. 

No dia 8 de junho, Paulínia iniciou a segunda etapa de reabertura gradual de algumas 

atividades econômicas do município, conforme consta no “Plano São Paulo”. A cidade se 

enquadra na faixa laranja, onde é permitido o funcionamento de estabelecimentos como 

escritórios em geral, imobiliárias, comércios e serviços das 12h às 16h. 

Além da afixação do certificado em local visível no estabelecimento, o responsável deve 

zelar pelo cumprimento das recomendações de higiene e distanciamento social como exigir 

o uso de máscaras, por clientes e funcionários; disponibilizar álcool gel e itens de higiene 

para lavar as mãos; manter o ambiente limpo e arejado; marcar o distanciamento no solo; 

coibir aglomerações; limitar o número de clientes; dispensar funcionários que tenham 

sintomas entre outros. 

Primeira Fase – 1° de junho 

– Barbeiros 

– Cabeleireiros 

– Manicures 

– Serviços de consultoria 

– Revenda e concessionaria de carros 

– Pesqueiros (sem restaurante) 

– Óticas 

– Massoterapia e podologia 

– Serviços de jardinagem 

– Loja de aviamento, tecido e costura 

– Oficinas de conserto de eletrodomésticos e eletrônicos 

– Escritórios de Contabilidade e advocacia 

Segunda Fase – 8 de junho 

– Imobiliárias, comércios varejistas (lojas de roupas, calçados, perfumarias, revenda de 

eletro eletrônico, móveis, entre outros) 

– Serviços de consultoria, publicidade, limpeza 
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DATA: 07/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/07/paulinia-tem-a-2a-maior-taxa-de-incidencia-
entre-7-cidades-da-regiao/ 
 

[Covid-19] 
Paulínia tem a 2ª maior taxa de incidência entre 
7 cidades da região 
Boletim epidemiológico deste domingo mostra crescimento nas internações 
decorrentes do novo coronavírus no hospital municipal: de 9 para 11 

7 jun 2020 – 13h42 

 
Servidores da Câmara Municipal, incluindo os terceirizados, fizeram testes rápidos (Foto: 

Divulgação) 

O boletim semanal mais recente do Departamento da Vigilância em Saúde revela que 
Paulínia tem a segunda maior taxa de incidência de caso da Covid-19 a cada 100 mil 
habitantes por município entre sete cidades vizinhas pesquisadas pelo estudo do órgão 
ligado à Secretaria Municipal de Saúde. Fica atrás somente de Campinas. 

Neste domingo (7), o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus divulgou em 
seu boletim diário crescimento, em relação às últimas 24 horas, apenas na ocupação de 
leitos reservados a pacientes do novo coronavírus no Hospital Municipal “Vereador Antônio 
Orlando Navarro” – de nove para 11; e no número de casos suspeitos: de 319 para 321. A 
cidade segue com 178 moradores infectados, três mortes confirmadas e uma quarta em 
apuração. 
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Entre as sete cidades pesquisadas pela Vigilância em Saúde, com dados atualizados até 
a última quinta-feira (4), e portanto sem os números de sexta-feira, sábado (6) e deste 
domingo, Campinas possuía a maior taxa de incidência de caso da Covid-19 a cada 100 
mil habitantes por município, 191; seguida de Paulínia (143), Jaguariúna (108), Sumaré 
(84), Hortolândia (74), Nova Odessa (73), Americana (59) e Cosmópolis (57). 

Na  noite de sábado, a Prefeitura de Paulínia anunciou a segunda etapa de abertura de 
comércios e serviços para esta segunda-feira (8). Poderão funcionar escritórios em geral, 
imobiliárias, lojas de roupas, calçados e perfumarias, além de serviços como consultorias, 
arquiteturas, publicidade, das 12h às 16h e com 20% de sua capacidade de atendimento 
ao público. A autorização segue as determinações constantes na segunda fase do “Plano 
São Paulo”, do governo estadual, onde o município de Paulínia se enquadra na faixa 
laranja. 

 

Com o restabelecimento do horário de funcionamento e atendimento por parte da 
Prefeitura de Paulínia, das 8h às 17h, como parte da segunda fase de flexibilização da 
quarentena no município, o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do 
Município de Paulínia (Pauliprev) também retorna nesta segunda-feira seu expediente ao 
período normal. 

Os servidores aposentados, pensionistas e, igualmente, os casos de servidores ativos 
que necessitem de perícia devem continuar acessando os canais de atendimento do 
instituto para contato. O telefone da autarquia é (19) 3833-7050 e os e-mails de 
atendimento são: contato@pauliprev.sp.gov.br e previdencia@pauliprev.sp.gov.br. 

Para atendimentos presenciais, o instituto atende de segunda a sexta-feira, das 08h às 
16h30, na Avenida dos Pioneiros, 86, no bairro Santa Terezinha. Entretanto, esses 
atendimentos presenciais devem, obrigatoriamente, ser precedidos de agendamento, por 
telefone ou e-mail. 
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No sábado (6), 185 servidores da Câmara Municipal, incluindo vereadores, terceirizados, 
e 35 agentes da Defesa Civil fizeram o teste rápido para Covid-19, conforme anunciou a 
Prefeitura de Paulínia. “Com mais esses exames, todos os funcionários da Segurança 
Pública, da Delegacia de Polícia Civil e Defesa Civil passaram pela testagem”, destacou. 

A testagem na Câmara Municipal faz parte da ação para reabertura dos trabalhos do 
Legislativo. Desde 23 de março, o atendimento ao público na Câmara foi suspenso, e a 
maior parte dos servidores trabalha em regime home office. Já os vereadores participam 
das sessões virtuais. Funcionários do considerado grupo de risco deverão continuar 
afastados. 

Nos próximos dias serão finalizados os exames dos policiais miliares e dos funcionários 
públicos que atuam no Paço Municipal de Paulínia “Palácio Cidade Feliz”. A ação foi 
realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. Entretanto, nenhum resultado desses testes 
rápidos foi divulgado nem adicionado às estatísticas do boletim epidemiológico diário. 
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DATA: 15/06/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ DADOS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/em-paulinia-maior-parte-das-vitimas-da-covid-19-tem-
entre-20-e-39-anos/ 

 
Em Paulínia, maior parte das vítimas da Covid-19 
tem entre 20 e 39 anos 
Por Redação 

15 de junho de 2020 

 
 

A maior parte das vítimas da Covid-19 em Paulínia tem entre 20 e 39 anos. E que mostra o 

último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde neste domingo 

(14). 

Ao todo são 118 casos confirmados ou 42,6%, de acordo com os números contabilizados 

no boletim do dia 12. 

É nesta faixa etária, inclusive, que foi registrado o maior crescimento da doença em uma 

semana – 5 a 12 de junho – de 46 para 118 casos. 

Já entre as pessoas de 40 a 59 anos o aumento foi de 30%, um salto de 83 para 108 

casos. Enquanto de 0 e 5 anos foi de 0,36% (1 caso) e 60 anos ou mais foi de 21% (de 32 

para 39). Entre 6 e 19 anos permaneceu 4% (11 casos). 
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Perfil dos Casos 

Os homens continuam sendo os mais atingidos em Paulínia 142, enquanto as mulheres são 

135 casos. Dos 277 casos confirmados no Município até 12 de junho, 19 pessoas ainda 

estão internadas (6 em UTI e 13 em enfermaria) e 119 se recuperaram, quase metade dos 

casos (42%). 

Testes rápidos 

Até o dia 9, o Município já tinha aplicado 4.228 testes rápidos na população, isso equivale a 

quase 25% dos 20 mil testes comprados pela prefeitura. O objetivo da Secretaria Municipal 

de Saúde é realizar 1.000 testes por semana. Servidores de diversos serviços, 

principalmente os que trabalham em linha de frente no combate à pandemia fizeram 

o teste rápido. 

O novo coronavírus chegou nas 10 regiões de Paulínia. Em todas as regiões da cidade há 

moradores infectados pela covid-19. O vírus chegou na cidade pela região de Betel e foi se 

espalhando pelos 40 bairros paulinenses. A região do centro I tem 75 infectados 

confirmados. Já Betel, tem 36 confirmados e a terceira região mais afetada, é o 

Cooperlotes, com 33 casos. 

“Isso quer dizer que já estamos com o vírus espalhado por todos os cantos e que ele é 

democrático, não escolhe idade, classe social, muito menos bairro”, alerta um médico da 

Rede Municipal de Saúde. 

Os dados constam no 10° Boletim Epidemiológico da Covid-19 divulgado pela Secretaria de 

Saúde nesse domingo, 14. A análise compreende o período de 17 de março, quando houve 

o primeiro caso confirmado da doença em Paulínia, até 12 de junho. 
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DATA: 07/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ LEVANTAMENTO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2551 
 

Novo balanço geral da SMS mostra que pandemia já afetou 
todas as regiões de Paulínia 
 
Da Redação 
07/06/2020 15:06:45 
 
 

 
Região do Parque da Represa era a única que não registrava casos 

 

Até sexta-feira (5), Centro I, Monte Alegre, Betel e Centro II registraram 115 dos 173 casos 

de coronavírus na cidade; veja também os números de hoje (7) 
 
Neste domingo (7), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Paulínia divulgou mais 
um balanço do novo coronavírus em todas as regiões da cidade. Composta por quatorze bairros, a 
região Centro I (veja no final da matéria todas as regiões e o número de casos em cada uma 
delas), que no último boletim (CLIQUE AQUI e veja) concentrava 24 dos 103 casos confirmados 
até 28 do mês passado, agora aparece com 47 dos 173 notificados até sexta-feira (5).  
 
Na sequência, aparecem as regiões de Betel, Monte Alegre e Centro II com 27, 22 e 19 casos 
confirmados, respectivamente. Sem nenhum caso registrado, até então, a Região do Parque da 
Represa tem agora três infectados. Também, no balanço de hoje aparece o primeiro caso de 
morador de rua infectado pelo novo coronavírus. Ainda de acordo com a SMS,  pessoas com 
menos de 60 anos representam 81,5% dos contaminados notificados até a última sexta-feira (5). 
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Confira regiões e números de casos ((até 05/06/2020) 
 
REGIÃO 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 e 
Presidente Médici. 
Número de casos: 47 
 
REGIÃO BETEL 
Betel, Parque Brasil 500 e Alvorada Parque. 
Número de casos: 27 
 
REGIÃO MONTE ALEGRE 
Jardim Flamboyant, São Bento, Monte Alegre I, II, III, IV e V, Parque dos Servidores e Jardim Primavera. 
Número de casos: 22 
 
REGIÃO CENTRO II 
Jardim América, Jardim de Itapoan, Jardim N. S. Aparecida, Morumbi, Parque da Figueira, Santa Terezinha e 
Jardim Europa. 
Número de casos: 19 
 
REGIÃO COOPERLOTES 
Cooperlotes e Bom Retiro 
Número de casos: 13 
 
REGIÃO PLANALTO 
Alto Pinheiros, Bela Vista, Morro Alto, Jardim Planalto, Residencial Olinda, São Domingos, Vila Nunes, 
Ouro Negro, Jequitibás, Jequitibás I, Patropi, Pq das Arvores e São Luiz. 
Número de casos: 13 
 
REGIÃO JARDIM AMÉLIA 
Saltinho, Leonor II, Amélia, Residencial Pazetti e Marieta Dian 
Número de casos: 11 
 
REGIÃO SÃO JOSÉ 
Cascata, São José e São José II 
Número de casos: 11 
 
REGIÃO JOÃO ARANHA 
João Aranha, Leonor e Vida Nova. 
Número de casos: 6 
 
REGIÃO PARQUE DA REPRESA 
Balneário Tropical, Belvedere do Lago, Jardim Harmonia, Nova Veneza, Parque da Represa e Serra Azul. 
Número de casos: 3 
 
Boletim diário 
No boletim deste domingo (7), a SMS de Paulínia informou 96 pessoas curadas, 79 em tratamento e três 
mortes de Covid-19 na cidade, totalizando 178 casos confirmados da doença, desde o início da pandemia. 
Outros 321 paulinenses, que podem ter contraído o coronavírus (os chamados casos suspeitos), aguardam 
resultado de exames, e 318 testaram negativo (os chamados casos descartados), até o momento. 
 
Do total de casos confirmados, dois estão internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 
do HMP (Hospital Municipal de Paulínia), e dos suspeitos nove estão sendo tratados no setor respiratório do 
hospital. Nas últimas 24 horas, a cidade não registrou nenhum novo infectado pelo coronavírus.  
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DATA: 13/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/13/centro-i-cooperlotes-planalto-e-joao-
aranha-tem-maiores-altas-da-covid/ 

 
[Mapa] 
Centro I, Cooperlotes, Planalto e João Aranha 
têm maiores altas da Covid 
Registros de novos casos da doença cresceram até 200% nessas regiões de 
abrangência das Unidades Básicas de Saúde de Paulínia 

13 jun 2020 – 16h46 

 

As regiões de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBS) Centro I, 
Cooperlotes, Planalto e João Aranha tiveram esta semana as maiores altas nos registros 
de novos casos de moradores contaminados com a Covid-19, em Paulínia. Nessas áreas o 
crescimento da pandemia do novo coronavírus variou entre 60% e 200%, conforme boletim 
epidemiológico semanal do Departamento de Vigilância em Saúde. 
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O boletim semanal da Vigilância em Saúde foi divulgado neste sábado (13) e traz dados 
atualizados até sexta-feira (12), quando o município contabilizava 277 casos confirmados, 
quatro mortes (uma quinta em investigação) e 119 curados. Até as 9h30 desta manhã, 
apenas o número de moradores testados positivos para a Covid-19 sofreu alteração no 
município em relação ao período das últimas 24 horas: de 277 para 282 (+5). 

 

Do boletim semanal com dados atualizados até o último dia 5 para este do dia 12, a 
disseminação da doença ocorreu da seguinte forma nas regiões de abrangência das 10 
UBSs de Paulínia: 

 Centro I – de 47 para 75 (+28), variação de 60%; 
 Cooperlotes – de 13 para 33 (+20), variação de 154%; 
 Planalto – de 13 para 28 (+15), variação de 116%; 
 João Aranha – de 6 para 18 (+12), variação de 200%; 
 Betel – de 27 para 36 (+9), variação de 33%; 
 Monte Alegre – de 22 para 28 (+6), variação de 28%; 
 Amélia – de 11 para 16 (+5), variação de 46%; 
 Centro II – de 19 para 23 (+4), variação de 21%; 
 Parque da Represa – de 3 para 6 (+3), variação de 100%; 
 São José – de 11 para 13 (+2), variação de 19%; e 
 Sem residência fica – de 1 para 1 (+0), sem variação. 

As três regiões das UBSs com maior número de ocorrências confirmadas do novo 
coronavírus em Paulínia são Centro I (75), Betel (36) e Cooperlotes (33). Depois vêm 
Monte Alegre (28), Planalto (28), Centro II (23), João Aranha (18), Amélia (16), São José 
(13), Parque da Represa (6) e sem residência fixa (1).  
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Dos casos positivos, a maior incidência da doença se deu no sexo masculino (142) e na 
faixa etária entre 20 e 39 anos – 42,6%, ou 118 infectados. 

Em comparação a sete cidades da região pesquisadas pelo Departamento da Vigilância 
em Saúde, com dados atualizados até quinta-feira (11), Paulínia era a terceira em números 
absolutos de casos da Covid-19 confirmados desde o início da pandemia, atrás de 
Campinas e Sumaré. Mas quando a comparação é pela taxa de incidência da doença a 
cada 100 mil habitantes por município, passa a ser a segunda, perdendo apenas para 
Campinas. 
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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 

– 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 
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DATA: 15/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ RESPIRADORES 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/15/governo-de-sao-paulo-entrega-10-
respiradores-ao-hospital-de-paulinia/ 
 
 

[Recursos] 
Governo de São Paulo entrega 10 respiradores 
ao hospital de Paulínia 
Rede municipal de Saúde passa a contar com 29 aparelhos reforçando a 
estrutura para atendimento de pacientes do novo coronavírus 

15 jun 2020 – 19h17 

 
Aparelhos foram entregues a Paulínia sob escolta da Tropa de Choque da Polícia Militar 

 (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura de Paulínia recebeu na tarde desta segunda-feira (15) 10 respiradores do 
governo de São Paulo. Com mais esses ventiladores pulmonares, a rede municipal de 
Saúde passa a contar com 29 aparelhos. 

De acordo com o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, os novos respiradores 
serão distribuídos dentro do Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando 
Navarro”, garantindo a ampliação dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
exclusivos para pacientes da Covid-19. 

Seguindo o Plano de Contingência Regional, a ampliação da capacidade da UTI 
permitirá “o credenciamento junto ao Ministério da Saúde, para que o governo federal 
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possa fazer o custeio dos leitos, aumentando a capacidade de salvamento da cidade e 
minimizando o impacto financeiro do município relacionados ao novo coronavírus”, 
destacou a Prefeitura. 

Os aparelhos foram entregues sob escolta da Tropa de Choque da Polícia Militar 
diretamente no hospital municipal de Paulínia. A Prefeitura não informou até a publicação 
deste texto a partir de quando os aparelhos estarão disponíveis na rede municipal de 
Saúde nem quantos leitos de UTI a cidade passará a ter para a Covid-19 com os novos 
equipamentos. Nesta segunda-feira, o hospital municipal estava com 21 pacientes do novo 
coronavírus. 

“Salvar vidas sempre foi prioridade desta gestão e todos os esforços possíveis foram e 
estão sendo feitos”, disse o secretário municipal de Saúde, Fábio Luiz Alves. 
“Agradecemos ao estado pelos equipamentos e seguimos trabalhando para reforçar o 
Sistema Único de Saúde municipal, principalmente com investimentos permanentes.” 

Na quinta-feira (11), a empresa Boehringer Brasil doou ao município um respirador, que 
foi integrado a uma ambulância do Atendimento Pré-Hospitalar (APH), depois que os 
servidores do departamento foram treinados para uso do equipamento. 

A farmacêutica, que mantém uma planta em Paulínia, também doou mil kits de testagem 
para Covid-19, duas mil unidades de 100ml de álcool etílico glicerinado 80% e mil unidades 
de 100ml de álcool em gel. 

 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia recebe 10 novos respiradores doados pelo Governo de São Paulo 
DATA: 15/06/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-recebe-10-novos-respiradores-doados-pelo-governo-de-sao-
paulo/ 
 

Paulínia recebe 10 novos respiradores, totalizando 29 aparelhos 
 

DATA: 15/06/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA ONLINE  |  PÁGINA:  
https://pauliniaonline.blogspot.com/2020/06/paulinia-recebe-10-novos-respiradores.html 
 
Governo envia 140 respiradores ao interior e RMSP; 10 são para Paulínia 
 

DATA: 16/06/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
https://tribunaliberal.com.br/?p=26056 
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DATA: 16/06/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
LINK: https://blogdarose.band.uol.com.br/homem-de-69-anos-e-a-5a-morte-por-coronavirus-em-
paulinia/ 
 

 
 

Deputados aprovam projeto coletivo de medidas 
contra a pandemia do coronavírus 
 

Por  Redação 

16 de junho de 2020 

O deputado e 

presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris (PSDB), durante votação do projeto 

coletivo com medidas de combate à pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) 

Projeto agora precisa ser sancionado pelo governador João Doria 

O projeto de lei coletivo com medidas de combate à pandemia causada pelo novo 

coronavírus (Covid-19) foi aprovado nesta terça-feira (16) pelos deputados da Assembleia 

Legislativa de São Paulo. As ações tratam desde assuntos econômicos, passando pela 

saúde, funcionalismo, transparência, entre outros. 

O projeto coletivo, que recebeu sugestões de diversos deputados, foi defendido desde o 

início pelo presidente do Parlamento, deputado Cauê Macris (PSDB). “Demonstramos que 

os deputados estão alinhados e unidos no combate à pandemia e também em criar 

melhores condições para os paulistas”, disse o presidente. 
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Entre as medidas, destacam-se a autorização para o exercício da telemedicina na rede 

pública estadual e o atendimento remoto em farmácias e drogarias. Já os profissionais de 

saúde que lidam com a Covid-19 poderão se hospedar em hotéis ou alojamentos para não 

contaminar os familiares em casa. 

O governo do Estado também fica autorizado a adotar providências para que não haja 

suspensão, por inadimplência, do fornecimento de energia, gás, água e tratamento de 

esgoto, uma vez que são serviços essenciais em meio a uma crise sanitária. 

O projeto suspende, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, os prazos de 

validade de concursos públicos já homologados. O pagamento de dívidas tributárias com o 

Estado também fica suspenso e com direito a parcelamento futuro. Além disso, novas 

inscrições no cadastro de inadimplentes ficam suspensas. 

As vítimas de violência doméstica também foram atendidas no projeto. Elas podem receber 

abrigo especial ou optar pelo recebimento de um auxílio no valor de, no mínimo, R$ 300 

mensais não cumulativo com outros benefícios relacionados à pandemia de Covid-19. 

O governo do Estado também fica obrigado a dar transparência total sobre a pandemia, 

como informações sobre a doença (casos confirmados, óbitos, número de leitos disponíveis, 

pacientes internados, entre outros). O texto aprovado segue agora para sanção do 

governador João Doria (PSDB). 
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DATA: 16/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ CULTURA 
PÁGINA: A6 
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DATA: 12/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO/CONTRATO EMERGENCIAL 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2553 
 
 

Com licitação suspensa pela Justiça e pelo TCE, transporte 
público tem “contrato emergencial” renovado 
 
Da Redação 
12/06/2020 18:06:49 
 
 

 
A empresa de ônibus está em Paulínia desde janeiro deste ano 

Segundo informações da PMP, a Terra Auto Viação apresentou preço fixo mensal de R$ 1,4 

milhão e continuará operando por mais seis meses 
 
Prevista para acontecer dia 30 de abril, a licitação da Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) para 
contratar, por dez anos, uma nova empresa de transporte público de passageiros foi suspensa dois 
dias antes por decisão da juíza Marta Brandão Pistelli, da 2ª Vara Cível da cidade. No dia seguinte 
(29), a PMP publicou a segunda suspensão determinada pelo Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-SP), desde que o processo licitatório foi iniciado em novembro de 2018, por supostas 
irregularidades no edital da concorrência pública.   
 
Na esfera judicial, a licitação foi suspensa a pedido da ITT Itatiba Transportes Ltda, que contestou 
o horário marcado para entrega (09h) e abertura (10h) dos envelopes (documentos e propostas de 
preço) pelas empresas participantes.  
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A ITT argumentou que pelo Decreto 7.773, de 19 de março de 2020, o horário oficial de 
funcionamento da PMP passou a ser das 12h às 17h, em razão da pandemia do novo coronavírus. 
Portanto, segundo a empresa, a entrega e abertura dos envelopes ocorreriam fora do novo expediente 
do Paço Municipal, o que poderia comprometer a lisura dos atos administrativos.   
 
“Ora, é de conhecimento público as várias medidas governamentais adotadas a fim de se tentar 
evitar a propagação do coronavírus, a exemplo da própria Prefeitura Municipal de  Paulínia, ao 
editar o Decreto Municipal nº 7.773, de 19 de março de 2020. Justamente estas medidas podem 
comprometer os princípios da publicidade e dever de transparência do certame, bem como 
obstaculizam o acesso dos interessados às informações relevantes, sejam para oferecimento de 
lance, seja para fiscalização da legalidade do procedimento. Em último caso, colocaria 
interessados, munícipes e servidores em situação de exposição à patologia que assola o 
mundo”, ressaltou a magistrada, e concluiu: “Isto posto, presentes os requisitos do art. 300, do 
CPC, defiro a tutela de urgência para que o réu (a PMP) suspenda a Concorrência Pública nº 
02/2018 (outorga do serviço de transporte coletivo de passageiros), até segunda ordem deste 
juízo”. 
 
Com as novas suspensões da licitação e o contrato da Terra Auto Viação para terminar no início 
deste mês, a PMP abriu cotações para um novo contrato emergencial no transporte público de 
passageiros da cidade, por até 180 dias, visando garantir a continuidade do serviço essencial à 
população.  
 
Segundo a PMP, a Terra foi recontratada por ter sido a única empresa que apresentou uma proposta 
comercial com valor fixo mensal de R$ 1.410.550,73 (hum milhão, quatrocentos e dez mil, 
quinhentos e cinquenta reais e setenta e três centavos). O novo emergencial custará R$ 
8.463.304,20 aos cofres públicos municipais, quase R$ 132 mil mais barato em comparação ao valor 
do contrato – R$ 8.594.929,80 - que vigorou até o último dia 3. 
 
Foto: Divulgação/Terra 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Contrato emergencial com empresa de ônibus urbano vence em Paulínia  
DATA: 06/06/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/06/contrato-emergencial-com-empresa-de-onibus-
urbano-vence-em-paulinia/ 
 

Prefeitura faz novo emergencial com a Terra para o transporte coletivo  
 

DATA: 11/06/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/11/prefeitura-faz-novo-emergencial-com-a-terra-para-o-
transporte-coletivo/ 
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DATA: 12/06/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PÁGINA: 3 
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DATA: 12/06/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/vacinacao-contra-a-gripe-e-prorrogada-para-30-de-junho/ 
 
 

Vacinação contra a gripe é prorrogada para 30 de 
junho 
Por Redação 

12 de junho de 2020 

 

 
 
 

Paulínia prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe até o dia 30 de 

junho, conforme orientação do Ministério da Saúde.  Até o dia 4, a Secretaria Municipal de 

Saúde, já havia vacinado 27.110 pessoas. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o baixo índice de vacinação de grupos prioritários em 

algumas regiões motivou a prorrogação da campanha. Os grupos prioritários da terceira 

fase são formados por pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, 

gestantes, puérperas, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade. 

Das 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Paulínia, apenas na UBS João Aranha não 

haverá vacinação. Os moradores da região poderão procurar as unidades Jardim Amélia ou 

São José para serem vacinados. 
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Poderão se vacinar nas UBS’s, os seguintes públicos: 

 –  Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias (pais ou responsáveis devem levar a 

Carteira de Vacinação); 

– Adultos acima de 55 anos; 

– Puérperas e gestantes; 

– Pessoas com deficiência; 

– Profissionais da Saúde, Segurança (Pública e Privada) e Salvamento (devem apresentar 

comprovante de profissão); 

– Pessoas com doenças crônicas e situações clínicas especiais independentemente da idade 

(levar receita médica dos últimos 6 meses ou declaração médica); 

– Caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus; 

– Professores; 

– Funcionários dos cemitérios. 

Importante, a vacina contra influenza não tem eficácia contra o novo coronavírus, porém, 

neste momento, ajuda os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a covid-

19, já que os sintomas são parecidos. E, ainda, ajuda a reduzir a procura por serviços de 

saúde, já bastante demandados por conta da epidemia do novo coronavírus. 

Informações: 156 das 12h às 17h ou 3874- 5652 das 8h às 17h. 
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DATA:  
17/06/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO:  
ELEIÇÕES 2020 
PÁGINA: 7 
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DATA: 10/6/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2552 
 

Após romper com o MDB de Moura, Republicanos fecha com 
o Cidadania de Tuta 
 
Da Redação 
10/06/2020 18:06:25 
 

 
 

Legendas se unem para a disputa eleitoral 2020 

“Pela construção de uma proposta diferenciada para Paulínia”, diz presidente da legenda, em 

nota ao Correio 
 
Nesta quarta-feira (10), o partido Republicanos de Paulínia anunciou, por meio de nota 
ao Correio, aliança com o Cidadania (antigo PPS) para as eleições municipais deste ano. 
Segundo o presidente municipal da legenda, Clayton Santos Souza, a decisão de apoiar 
definitivamente Tuta Bosco (Cidadania) na disputa pela Prefeitura da cidade foi tomada 
em conjunto com os pré-candidatos republicanos a vereador, durante reunião segunda-
feira (8).   
 
No dia 15 de abril, o partido declarou apoio ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro) 
na corrida para prefeito deste ano. “No momento é a melhor opção para a cidade de 
Paulínia”, disse o presidente republicano, na época. Em 12 de maio, ou seja, menos de 
um mês depois, o Republicanos rompeu com a legenda liderada pelo ex-prefeito Edson 
Moura, alegando “desapontamento” com os emedebistas. No dia seguinte, o MDB postou 
nota sobre o rompimento e, entre outros pontos, destacou não ter “espaço para o 
ultrapassado toma lá, dá cá”. 
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“A convivência com o pessoal do MDB , deixou de ser tranquila a partir do momento 
que costumes antigos e vícios de conduta, hoje repudiados, começaram a se 
manifestar, como a falta de democracia nas relações”, afirma Clayton, na nota de hoje, 
e enfatiza: “O Republicanos é um partido que tem como característica, o 
descompromisso com o erro e está sempre disposto a rever seus posicionamentos 
para acertar na construção de seus projetos políticos”. 
 
A nota republicana segue dizendo que o partido “está empenhado pela construção de 
uma proposta diferenciada para Paulínia”. Para Clayton,  a aliança firmada com 
o Cidadania representa “a possibilidade de construir um projeto que atenda as 
demandas do povo”, e sintonizado com a atual realidade do município. “Pelo fato de 
Tuta nunca ter ocupado cargos políticos e trazer a experiência corporativa para o 
campo político, ele abre amplas possibilidades para a construção de algo 
novo”, conclui o presidente. 
 
O Correio não conseguiu ouvir Jurandir Matos, presidente municipal do partido 
Cidadania, nem o empresário Tuta Bosco que, segundo informações, ainda se recupera 
da Covid-19. 
 
 
Foto: Reprodução 
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DATA: 11/06/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CAMPANHA DO AGASALHO 
PÁGINA: 7 
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DATA: 17/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/17/aupacc-renova-termo-de-cooperacao-
tecnica-para-atendimento-pelo-sus/ 

Aupacc renova termo de cooperação técnica 
para atendimento pelo SUS 
Serviço é prestado a pacientes com câncer, moradores de Paulínia, voluntariamente 
pela entidade sem fins lucrativos de saúde e assistência social 

17 jun 2020 – 22h42 
 

 
Piquenique Outubro Rosa realizado pela Aupacc no Paque Zeca Malavazzi, em 2018 (Foto: Divulgação) 

A entidade sem fins lucrativos de saúde e assistência social Amigos Unidos por Amor contra o Câncer 
(Aupacc) renovou com a Prefeitura o termo de cooperação técnica que garante o atendimento a pacientes 
com câncer e seus familiares, residentes em Paulínia, atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Por meio dessa cooperação técnica, os serviços são oferecidos pela Aupacc nas áreas de Assistência 
Social, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Assessoria Jurídica. 
Todos os atendimentos são prestados de forma voluntária pela entidade, sem ônus para o município. O 
trabalho é acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Conforme a Prefeitura, o número de atendimentos disponibilizados pela Aupacc ao SUS Paulínia por 
mês é de 160 na área de Assistência Social; 160, na de Fisioterapia; 240, Nutrição; 160, Psicologia; 80, 
Terapia Ocupacional; e 80, na de Fonoaudiologia. Para a presidente da Aupacc, Maria Elizabete Schivavi 
Gioacomassi, a renovação da parceria é de fundamental importância para a continuidade das atividades 
da instituição. 

“Precisamos desse termo de cooperação para obter certificações importantes para a Aupacc, 
garantindo, assim, um melhor atendimento à população”, disse Maria Gioacomassi. “Com a renovação do 
termo de cooperação, buscamos oferecer a melhoria da qualidade de vida às pessoas acometidas de 
câncer, bem como às suas famílias e comunidades”, disse o prefeito Du Cazellato (PL). 
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DATA: 10/06/2020  
VEÍCULO: FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL 
ASSUNTO: ESPORTE  
LINK: http://www.futebolpaulista.com.br/Noticias/Detalhe.aspx?Noticia=15314 

 
'Berço' de Fabinho: Paulínia Futebol Clube 
comemora 16 anos de fundação 

Sem participações de competições nos últimos cinco anos, equipe de Paulínia se 
destacava pelo investimento na base 

 

Fundado no dia 10 de junho de 2004, o Paulínia Futebol Clube completa 16 anos nesta 
quarta-feira. Com foco nas categorias de base em seu início, o time homônimo de sua cidade 
coleciona o acesso à Série A3, em 2010, além de ser o berço do volante Fabinho, atual 
campeão do mundo com o Liverpool, da Inglaterra. 
 

 
 
História 
Francisco Almeida Bonavita Barros, com a colaboração de cerca de quarenta outros sócios, 
fundou no dia 10 de junho de 2004, o Paulínia Futebol Clube. Em 17 de dezembro do mesmo 
ano, teve sua filiação regularizada na Federação Paulista de Futebol e antes de chegar à 
fundação do time profissional, o clube adotou uma postura de desenvolvimento nas 
categorias de base. Assim, as atividades do clube tiveram início em março de 2005 com 60 
garotos da equipe Sub-13. 
 
Na mesma temporada, o Paulínia organizou a sua primeira equipe Sub-20, para participação 
nos Jogos Regionais de Araras, onde terminou na quinta posição. No ano seguinte, o clube 
passou a contar com 150 jogadores distribuídos em cinco categorias: Sub-12, Sub-13, Sub-
14, Sub-15 e Sub-17, estreando nos Campeonatos Paulistas Sub-15 e Sub-17 da FPF. 
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Reformulação 
Em 2007, o então presidente Francisco Almeida Bonavita Barros pediu afastamento do clube 
para assumir a presidência da Câmara Municipal de Paulínia, dando lugar ao advogado Fabio 
de Paula Valadão, que passou a comandar o clube como presidente. Naquela oportunidade, a 
equipe do interior contou com a novidade de estrear no Campeonato Paulista da Segunda 
Divisão Sub-20. 
 
Apesar da mudança em sua administração, o bom desempenho nas competições das 
categorias de base colocou o Paulínia mais uma vez entre os melhores clubes formadores de 
atletas do estado. As equipes Sub-12, Sub-13 e Sub-15 ficaram entre as quatro mais bem 
colocadas do estado, enquanto as demais categorias apresentaram bom desempenho ao longo 
do ano. 
 
No início de 2008, o Paulínia participou da 39ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, 
da qual foi sede. A temporada também marcou a estreia da equipe profissional, na disputa da 
Segunda Divisão Sub-23 do Campeonato Paulista. 
 
O ápice profissionalmente aconteceu em 2010, quando ascendeu à Série A3. No ano 
seguinte, retornou ao Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão. Por questões 
administrativas, o clube não disputou competições profissionais em 2012 e 2013. Somente 
em 2014 retomou, mas foi seu último ano com atividades profissionais. Em 2015 aina 
disputou a Copa São Paulo de Futebol de Júnior. 
 
Fabinho 
Nascido em Campinas, o atual campeão da Liga dos Campeões e do Mundial da FIFA, 
Fabinho, iniciou a sua trajetória no Paulínia Futebol Clube. Aos 12 anos, o polivalente 
jogador chegou ao clube em 2005, um ano após a sua fundação. Ainda nas categorias de base 
se transferiu para o Fluminense e posteriormente ao futebol europeu para defender o Rio 
Ave-POR, Real Madri-ESP, Mônaco-FRA e Liverpool, clube inglês. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  55 

 

  

 

NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 05 a 17/06/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara aprova fila preferencial a pacientes de quimioterapia e hemodiálise 
17 de junho de 2020  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta terça-feira (16/6), em primeira discussão, garantia de 
atendimento preferencial a pessoas que passam por tratamentos quimioterápico, radioterápico, 
hemodiálise, ileostomia, urostomia, gastrostomia e traqueostomia, além daquelas que utiliza bolsa de 
colostomia. A proposta ainda precisa passar por nova análise na Câmara antes de ser enviada ao 
prefeito. […] 

 

 

Audiência pública virtual discutirá contrato da Prefeitura com a Sabesp 
17 de junho de 2020  

A Prefeitura vai promover audiência pública na próxima segunda-feira (22/6), às 15h, para apresentar 
e discutir a minuta do contrato de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade. O 
convênio com a Sabesp já foi autorizado em março, por lei, mas durante a discussão da proposta foi 
firmado o compromisso de um debate público […] 
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Flávio Xavier sugere programas contínuos de habitação e cestas básicas 
16 de junho de 2020  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) defende um programa habitacional que amplie oportunidades 
de moradias para a população de baixa renda. Segundo a Indicação 387/2020, Paulínia poderia contar 
com um modelo contínuo e autossustentável […] 

 

Xandynho Ferrari solicita faixas de pedestres e guias rebaixadas em dois pontos 
da cidade     16 de junho de 2020  

De acordo com a Indicação 359/2020, do vereador Xandynho Ferrari (Podemos), ciclistas e 
munícipes, que pedalam e fazem caminhada pela ciclovia que interliga as Avenidas Paulista e Fausto 
Pietrobom, têm reclamado a falta de faixa de pedestres e guia rebaixada no trecho recém-reformado 
em frente ao Fontanário Municipal. […] 

 

José Soares propõe abrigos para idosos com Alzheimer e mulheres vítimas de 
violência     15 de junho de 2020  

A necessidade de políticas públicas específicas para idosos, especialmente os acometidos pelo mal de 
Alzheimer (Estágio 3), e mulheres vítimas de violência doméstica provocou duas Indicações do 
vereador José Soares (Republicanos) ao Chefe do Executivo […] 
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Marcelo D2 sugere atendimento multidisciplinar para crianças autistas e velório 
no Cemitério Parque das Palmeiras 
15 de junho de 2020/  

“O Transtorno Espectro Autista (TEA), é um quadro complexo que envolve o paciente como um 
todo e não possui causa conhecida. Com sintomas físicos, psicológicos e comportamentais, o autismo 
pode interferir nas habilidades de comunicação, de aprendizagem e sociais. […] 

 

Violência doméstica na pandemia faz Fábia solicitar “Patrulha Maria da Penha” 
12 de junho de 2020  

A quarentena causada pelo coronavírus gerou, em determinados lares, uma triste realidade: mulheres 
vítimas de violência doméstica obrigadas a uma convivência ainda mais estreita com agressores, 
durante o confinamento. É o que afirma a vereadora Fábia Ramalho (Podemos) […] 

 

Tiguila reivindica mais estrutura para servidores da linha de frente no combate 
ao Covid-19    10 de junho de 2020  

Com o objetivo de identificar com mais exatidão e de se obter dados mais precisos sobre o nível de 
circulação do novo coronavírus entre os profissionais que atuam na linha de frente no combate à 
pandemia, o vereador Tiguila Paes (Cidadania) solicita através da Indicação 371/2020 […] 
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Alagamentos no bairro São José I fazem Marcelo Souza pedir providências 
9 de junho de 2020  

Moradores do bairro São José I enfrentam muitos transtornos causados por alagamentos, com 
invasão da água nas casas e prejuízos. É o que afirma o vereador Marcelo Souza (PSB) ao solicitar 
que a Prefeitura tome medidas para resolver o problema […] 

 

Zé Coco pede sistema que agilize atendimento na saúde e bases comunitárias de 
segurança     9 de junho de 2020  

O vereador José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PSB) através da Indicação 377/2020 solicita que o 
Executivo implante um sistema para agilizar o atendimento na rede pública de Saúde no município, 
que priorize o encaminhamento do usuário e que cada unidade regule internamente sua demanda. O 
parlamentar acredita que a gestão adequada da […] 

 

João Mota cobra convênio com empresas para contratação de bolsistas e pista de 
caminhada na Osvaldo Piva  8 de junho de 2020  

O vereador João Mota (DC) através do Requerimento 233/2020 cobra do Executivo medidas para a 
realização de convênio com empresas privadas e implantar o Programa Estagiário de Casa, que visa a 
contratação de alunos estudantes contemplados com bolsa de estudos ofertadas pelo município. […] 
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Vereadores e funcionários da Câmara passam por testagem do Covid-19 
8 de junho de 2020  

Vereadores, servidores, assessores e terceirizados da Câmara de Paulínia foram testados para a 
Covid-19 na manhã de sábado (6/6). A medida faz parte da ação para reabertura dos trabalhos do 
Legislativo que tem ocorrido parcialmente devido à necessidade de isolamento, uma das principais 
armas no combate a pandemia. Os testes foram colhidos por uma equipe […] 

 

Filhos da Fruta cobra tratamento odontológico e remarcação de consultas 
adiadas     8 de junho de 2020  

O vereador Manoel Filhos da Fruta (Solidariedade) solicita melhorias no atendimento odontológico, 
principalmente para tratar canal, nos centros especializados da cidade. Ele afirma que Paulínia já foi 
referência em toda a Região Metropolitana de Campinas, com bons serviços […] 

 

No Dia do Meio Ambiente, Danilo alerta para importância de mudar hábitos 
5 de junho de 2020  

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado internacionalmente nesta sexta-feira (5/6), é uma 
oportunidade para todos os seres humanos refletirem suas ações. É o que defende o vereador Danilo 
Barros (PL) na Moção 12/2020, aprovada pela Câmara na 7ª Sessão Ordinária. […] 


