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DATA: 07/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/secretario-de-saude-explica-a-diferenca-de-numeros-da-
covid-19-divulgados-pelo-estado-e-municipio/ 
 

Secretário de Saúde explica a diferença de números 
da COVID-19 divulgados pelo Estado e município 
Por Redação 

7 de agosto de 2020 

 

 
 

A discrepância entre os números divulgados sobre os casos da COVID-19 pelo Governo 

do Estado e pelo município tem chamado a atenção de algumas autoridades locais e 

principalmente da população de Paulínia. 

Para responde esta e outras perguntas, a Câmara de Paulínia convidou nessa sexta-feira 

(7/8), o secretário municipal de Saúde, o médico Fábio Luiz Alves. A reunião virtual foi 

coordenada pelo presidente e vice-presidente da Câmara, Antônio Miguel Ferrari (DC) e 

Fábio Valadão (PL), respectivamente. Também participaram vereadores e membros do 

Conselho Municipal de Saúde. 

O médico afirmou que essa discrepância divulgados entre números divulgados pelo 

município e pelo Estado não é comum nem somente em relação a Paulínia, mas ocorre 

em todos os municípios brasileiros. 
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Nesta sexta, enquanto o município apontava 2.306 e 45 mortes, o Estado, em seu 

boletim diário informava que a cidade tem 3.380 e 47 mortes. “O governo paulista soma 

registros de outras cidades, quando as pessoas dizem morar em Paulínia, e há casos que 

podem estar em duplicidade”. 

O aumento no número de casos, segundo ele, é causado pelo aumento de testes: os 

exames em massa já cobriram 20% da população paulinenses, ou seja, dos 109,424 mil 

pessoas, mais de 21 mil já realizam o teste rápido. Ele disse que isso explica a baixa 

taxa de letalidade na cidade (1,55%). 

Alves defendeu as ações tomadas desde janeiro, quando Paulínia foi a primeira cidade 

da região a registrar suspeita de coronavírus. “Hoje, todos os nossos munícipes estão 

sendo atendidos aqui. Desde a última semana não transferimos mais ninguém para São 

Paulo, um resultado importante do nosso planejamento”, disse. 

As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 80% no município. O número de pacientes 

internados é de 28, sendo 16 em enfermaria e 8 em unidades de terapia intensiva, 2 na 

clínica cirúrgica, 1 na clínica médica e 1 na pediatria, conforme dados das 9h30 de hoje. 

De acordo com o secretário, o governo acertou ao adotar boletins diários, afastar 

servidores em risco, contratar emergencialmente novos funcionários e adaptar a 

capacidade de atendimento da rede municipal. 

 

 
Vereador e presidente da Câmara de Paulínia, Loira e o secretário municipal de Saúde, o médico Fábio Luiz Alves 
 
 

O secretário comprometeu-se a responder perguntas não abordadas por falta de tempo, 

inclusive da população que acompanhou as redes sociais da Câmara. 
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DATA: 10/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/10/atraso-da-prefeitura-em-relacao-a-boletim-do-governo-
federal-e-de-11-mil-casos/ 
 

 

Atraso da Prefeitura em relação a boletim do 
governo federal é de 1,1 mil casos 
Boletim municipal desta 2ª-feira soma 2.398 contaminados e 46 mortes pela 
doença em Paulínia; Ministério da Saúde conta 3.503 infectados e 50 óbitos 

10 ago 2020 – 13h34 

 
Profissional de saúde avalia exame durante atendimento em hospital de São Paulo 

 (Foto: Divulgação) 

A diferença do total de pessoas infectadas pela Covid-19 em Paulínia existente entre os boletins da 
Prefeitura e do governo federal chegou nesta segunda-feira (10) a 1.105 casos. Para a Administração 
municipal, até as 9h30, a cidade tinha 2.398 contaminados (+9) e 46 mortes pela doença. Mas, 
segundo o Ministério da Saúde, já eram 3.503 (+45) moradores testados positivos para o novo 
coronavírus e 50 óbitos até o início da noite de domingo (9). 

A Prefeitura alega que o atraso de seus números em relação às estatísticas oficiais do Ministério da 
Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde ocorre por causa da demora de ser notificada pelo estado 
de casos de moradores da cidade atendidos em outros municípios; e da eventual duplicidade de 
notificações de atendidos em outras cidades e também em Paulínia. A Secretaria de Estado da Saúde 
informou que confere todas notificações e realiza as atualizações sempre que necessárias. 
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De acordo com os dados do boletim epidemiológico diário da Prefeitura, o número de recuperados 
subiu de 2.104 para 2.114 (+10) de domingo para esta segunda-feira. Excluídos os recuperados e 
mortos (46) do total de contaminados, há, pelas estatísticas municipais, 238 pacientes com a doença 
ativa na cidade – 218 em isolamento social e 15 internados no Hospital Municipal de Paulínia 
“Vereador Antônio Orlando Navarro”. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde ainda acompanham 
976 pessoas que aguardam resultados de exames para detecção da Covid-19 – 976 em casa e 13 em 
leitos da rede municipal. 

Na manhã desta segunda-feira, o hospital municipal tinha 28 pacientes positivos e suspeitos do 
novo coronavírus – três a mais em relação a domingo. Nove deles estavam na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), um a mais que o verificado nas últimas 24 horas. Segundo servidores da linha de 
frente do combate à pandemia, há 14 vagas instaladas de terapia intensiva no local e oito que podem 
receber doentes de quaisquer complicações devido ao número reduzido de funcionários. A Prefeitura 
garante que são 10 e deu início neste mês à contratação temporária de 85 profissionais de saúde, por 
meio de processo seletivo emergencial concluído, o que permitirá a ampliação desse atendimento na 
rede municipal da cidade. 

Os internados em razão do novo coronavírus no hospital municipal de Paulínia estavam nesta 
segunda-feira: 

 nove na UTI – apesar de ter recebido 10 respiradores no último dia 15 de junho 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 (um novo processo foi aberto no último dia 7 de julho e o reforço 
profissional está em fase de contratação); 

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

podem ser ampliados sempre que necessário; e 
 três na Clínica Médica. 
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DATA: 14/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 6 

 
 

 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia registra a 55ª morte por COVID-19 
DATA: 13/08/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-a-55a-morte-por-covid-19/ 
 

Novo coronavírus segue sua escalada e mata o 55º morador de Paulínia 
 

DATA: 13/08/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/13/novo-coronavirus-segue-sua-escalada-e-mata-o-55o-
morador-de-paulinia/ 
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DATA: 13/08/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
PÁGINAS: CAPA (MANCHETE) E 9 
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DATA: 11/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-confirma-5-mortes-por-covid-19-o-maior-numero-
em-um-dia-desde-o-inicio-da-pandemia/ 
 
 

Paulínia confirma 5 mortes por COVID-19, o maior 
número em um dia desde o início da pandemia 
Por Redação 

11 de agosto de 2020 

 
 

 
 
 

A Secretaria Municipal de Saúde informa nesta terça-feira, 11, mais 5 mortes por 
COVID-19 em Paulínia. As novas vítimas fatais tinham idade entre 55 e 82 anos, 
3 eram homens e 2 eram mulheres. Entre as vítimas, 4 estavam internadas no 
hospital municipal e uma em hospital privado. As mortes aconteceram de 27 de 
julho a 10 de agosto. 

47° caso: Mulher de 76 anos, com antecedentes de doença cardiovascular, 
obesidade e doença respiratória crônica. Iniciou os sintomas respiratórios no dia 
19 de julho, dando entrada já em óbito no dia 1º de agosto no Hospital Municipal 
de Paulínia (HMP). Foi realizado diagnóstico laboratorial para a COVID-19 pelo 
exame de SWAB, com resultado positivo. 
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48° caso: Homem de 65 anos, com antecedentes de diabetes mellitus e 
obesidade. Iniciou os sintomas respiratórios em 22 de julho, sendo internado no 
HMP dia 30. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a COVID-19 pelo exame 
de SWAB, com resultado positivo. Faleceu no último dia 31. 

49° caso: Mulher de 82 anos, com antecedentes de doença cardiovascular e 
obesidade. Iniciou os sintomas respiratórios no dia 16 de julho, sendo internada 
no HMP dia 21. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a COVID-19 pelo exame 
de SWAB, com resultado positivo. Faleceu dia 27 de julho. 

50° caso: Homem de 55 anos, sem comorbidade. Iniciou os sintomas 
respiratórios em 19 de junho, sendo internado em hospital privado de Campinas 
dia 28 do mesmo mês. Foi realizado diagnóstico laboratorial para a COVID-19 
pelo exame de SWAB, com resultado positivo. Faleceu nesta segunda-feira, 10. 

51° caso: Home de 70 anos, com antecedentes de doença hematológica e 
pneumopatia crônica. Iniciou os sintomas respiratórios em 7 de julho. Foi 
admitido em hospital público de Campinas no dia 20 do mesmo mês, sendo 
transferido para hospital privado no último dia 22. Foi realizado diagnóstico 
laboratorial para a COVID-19 pelo exame de SWAB, com resultado positivo. 
Faleceu dia 7 de agosto. 

A Prefeitura de Paulínia informa que é essencial que todos sigam as orientações 
do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus e reforça 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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DATA: 11/08/2020  
VEÍCULO: EPTV 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ GUARDA MUNICIPAL 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/08/11/paulinia-tem-maior-indice-de-
guardas-infectados-por-covid-19-entre-maiores-cidades-da-regiao.ghtml 
 
 

Paulínia tem maior índice de guardas infectados 
por Covid-19 entre maiores cidades da região 
 
Ao todo, 40 integrantes da corporação contraíram a doença no município. 
Levantamento foi realizado pela EPTV, afiliada da TV Globo, em dez 
cidades. 
 
Por EPTV 2 

11/08/2020 19h31  Atualizado há 13 horas 
 

 
 
Paulínia (SP) possui o maior índice de oficiais da Guarda Municipal infectados pelo novo 
coronavírus, segundo um levantamento realizado pela EPTV, afiliada da TV Globo, com as 
dez maiores cidades da região de Campinas (SP). De acordo com a administração 
municipal, 40 integrantes da corporação já contraíram a doença. O total representa 17,1% 
do efetivo, composto por 233 guardas. 
 
Em seguida, o ranking aponta Sumaré, com cinco dos 104 oficiais contaminados. Os 
dados ainda apresentam os números dos municípios de Piracicaba (SP), Mogi Guaçu (SP), 
Indaiatuba (SP), Campinas (SP) e Americana (SP).  
 
Valinhos (SP) informou à EPTV que, por questão de segurança, não divulga o número de 
integrantes da corporação que atuam na cidade.  
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A reportagem entrou em contato com as cidades de Limeira (SP) e Hortolândia (SP), mas 
não obteve retorno até esta publicação. 
 
Apesar de todos os cuidados e as medidas de prevenção à doença, o guarda Eduardo 
Santo acabou se contaminando. "A princípio, foi um susto grande devido ao grande 
número de pessoas que faleceram", relembra o GM de Sumaré. 
 
O trabalho de segurança feito pelos guardas causa uma exposição constante ao risco de 
contaminação. Eles também atuam em ações de saúde pública, em busca de conter o 
avanço da Covid-19, algo que aumenta as chances de contaminação. 
 
"Nós temos muito contato com pessoas em situação de rua, usuários de entorpecentes. 
Também temos contato com pessoas que não respeitam as regras de isolamento e que ficam em 
aglomerações", explica Márcio Frizarin, comandante da Guarda Municipal de Campinas. 
 

 
Comandante Márcio Frizarin fala sobre contato de agentes com o vírus — Foto: 

Reprodução/EPTV 
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Segundo o comandante, foi realizada a distribuição de máscaras, luvas, álcool em gel e 
produtos de limpeza para efetuar a desinfecção das viaturas durante a troca de turnos. 
 
As administrações reforçaram que orientam e oferecem equipamentos de proteção e 
higiene aos oficias. E afirmaram que, em caso de notificações suspeitas, os profissionais 
são afastados do serviço. De acordo com as prefeituras consultadas, todos os agentes 
foram ou serão testados para evitar a disseminação da doença. 
 
Mortes causadas pelo coronavírus 
Em 4 de agosto, Hortolândia confirmou o óbito de Alexandre Fernandes dos Reis. Ele 
faleceu um dia após completar 37 anos. 
 
No último domingo (9), Indaiatuba registrou a morte do guarda municipal Ronaldo 
Juventino da Silva, de 54 anos. O agente integrava a corporação desde 1992 e deixou esposa 
e três filhas. 
 
Em Limeira, o oficial Edson Aparecido Feliciano morreu no fim de junho. Ele estava na 
corporação há 19 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia é a cidade da região com mais guardas infectados pelo coronavírus 
DATA: 11/08/2020 | VEÍCULO: ZATUM  |  PÁGINA:  
https://www.zatum.com.br/noticia/1512/paulinia-e-a-cidade-da-regiao-com-mais-guardas-contaminados-
pelo-coronavirus 
 

17,1% dos GMs de Paulínia tiveram covid-19, mostra levantamento 
 

DATA: 11/08/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1537525,171+dos+GMs+de+Paulinia
+tiveram+covid-19+mostra+levantamento.aspx 
 
Primeiro balanço de GMs infectados foi divulgado pelo Correio em junho 
 

DATA: 12/08/2020 | VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE  |  PÁGINA:  
http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2581 
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A Prefeitura de Paulínia, por meio das Secretarias de Segurança Pública e Saúde, vem a público 
prestar informações sobre a matéria “Paulínia tem maior índice de guardas infectados por Covid-19 
entre maiores cidades da região”, exibida pela EPTV Campinas na noite de terça-feira, 11. 

1) Todos os agentes que compõem o efetivo da Guarda Municipal foram testados pela Administração 
Municipal e do total do efetivo da corporação, desde março, quando a pandemia teve início, 40 
agentes contraíram Covid-19; 

2) 33 casos de Covid-19 entre os guardas municipais já haviam sido divulgados pela Prefeitura de 
Paulínia no dia 1º de junho e deste período até o presente momento, apenas sete novos casos foram 
registrados; 

3) Os familiares dos agentes que testaram positivo também realizaram o exame, conforme protocolo 
adotado pela Secretaria de Saúde; 

4) Todos os guardas municipais receberam um kit de equipamentos de proteção individuais com 
luvas, álcool em gel e máscaras; 

5) A Secretaria de Segurança Pública elaborou um protocolo para utilização dos epi’s; 

6) Os agentes que pertencem ao grupo de risco foram afastados e assim permanecem desde março; 

7) A Secretaria de Saúde realizou a testagem de todos os policias militares, dos policiais civis e 
funcionários da Delegacia de Polícia e também dos agentes da Defesa Civil, visto que todos atuam na 
linha de frente do combate a pandemia; 

8) Funcionários terceirizados que atuam nas áreas de alimentação e limpeza na sede da Guarda 
Municipal, também realizaram o teste para Covid-19; 

9) Nenhum óbito por Covid-19 foi registrado entre os agentes da Guarda Municipal. 

A Prefeitura de Paulínia segue vigilante e atuante no combate à pandemia do coronavírus. 
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DATA: 13/08/2020  
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/08/13/centro-de-geriatria-de-
paulinia-esta-sem-casos-da-covid-19-entre-moradores-diz-prefeitura.ghtml 
 
 

Centro de Geriatria de Paulínia está sem casos 
da Covid-19 entre moradores, diz prefeitura 
 

Seis idosos residentes na unidade contraíram a doença, sendo que quatro morreram e 
dois estão recuperados. Local não investiga nenhum caso suspeito entre moradores 
nesta quinta-feira. 
 
Por G1 Campinas e região 

13/08/2020 12h39   

 

 
Centro de Geriatria de Paulínia afirma não ter mais casos de Covid-19 entre idosos — Foto: 
Acervo/Prefeitura de Paulínia 

 

A Prefeitura de Paulínia (SP) divulgou nesta quinta-feira (13) que não há mais casos da 
Covid-19 entre os residentes do Centro Municipal de Geriatria. De acordo com a 
administração, os dois últimos idosos moradores que tiveram a doença estão recuperados. 
Eles concluíram o isolamento social nesta quarta (12). 
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O Centro teve, ao todo, seis confirmações de infecções pelo novo coronavírus entre 
residentes, quatro idosos morreram. A prefeitura informou que nenhum caso suspeito é 
investigado entre os moradores nesta quinta. 
 
Cronologia das mortes no Centro 
18/07: Homem, 91 anos. *Data de divulgação do óbito pela prefeitura 
29/07: Homem, de 84 anos, com comorbidade. 
01/08: Mulher, 86 anos, com comorbidade. 
05/08: Homem, 72 anos, com comorbidade. 
 
Após as mortes, o Centro de Geriatria de Paulínia abriga 21 idosos, de acordo com a 
Prefeitura. 
 
Covid-19 entre funcionários 
Parte dos trabalhadores do Centro também contraiu o novo coronavírus. De acordo com a 
administração municipal,, o número de diagnósticos positivos é de nove, sendo que sete já 
estão recuperados. 
 
Nesta quinta, dois casos são considerados suspeitos entre os funcionários. Os 
trabalhadores possivelmente contaminados foram submetidos a exames e aguardam os 
resultados. 
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DATA: 07/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ COMÉRCIO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/07/paulinia-libera-feiras-livres-e-atividades-
religiosas-em-templos-e-igrejas/ 

 
 

[Fase amarela] 
Paulínia libera feiras livres e atividades 
religiosas em templos e igrejas 
Salões de beleza, barbearias, bares, restaurantes e academias também estão 
entre as atividades que podem voltar a funcionar a partir deste sábado 

7 ago 2020 – 20h53 

 
Vista aérea da Igreja São Bento, localizada na região central de Paulínia (Foto: RT Imagens) 

O prefeito Du Cazellato (PL) publicou na noite desta sexta-feira (7) decreto municipal com as 
regras e restrições em Paulínia da fase amarela do Plano São Paulo de retomada gradual e 
regionalizada da economia no estado. Já neste sábado (8), por exemplo, estarão liberadas na cidade 
as atividades religiosas em templos e igrejas, e, a partir de segunda-feira (10), as feiras livres de 
alimentação. 

Paulínia e mais 41 municípios do Departamento Regional de Saúde VII (DRS VII) foram 
reclassificadas nesta sexta-feira pelo governo estadual na fase amarela do Plano São Paulo. Desde o 
último dia 25 estava na laranja. Agora, de acordo com o decreto municipal 7861/2020, publicado na 
edição extra desta sexta-feira do Semanário Oficial, podem funcionar a partir já  deste sábado na 
cidade: 
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 academias de esporte e todas as modalidades e centros de ginásticas com 30% de suas 
respectivas capacidades, por seis horas diárias; 

 salões de beleza, barbearias e congêneres com 40% de suas respectivas capacidades, por seis 
horas diárias; 

 comércios não essenciais e serviços de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, e aos sábados, 
das 8h às 14h; 

 consumo local em bares, restaurantes, padarias e congêneres com até 40% de suas respectivas 
capacidades, por seis horas diárias, das 11h às 17h (serviços de delivery e drive thru seguem 
liberados); 

 o Paulínia Shopping das 16h às 22h, de segunda a sábado (áreas de lazer e cinema seguem 
vedadas); 

 atividades religiosas em igrejas e templos – a participação de menores de 12 anos e maiores 
de 60 anos está proibida, assim como a de pessoas com doenças crônicas ou condições de 
risco, bem como a realização de atividades festivas, culturais e educativas presenciais; e 

a partir de segunda-feira: 

 feiras livres de alimentação. 

Todas as normas e regras estão no Decreto Municipal 7861/2020, publicado na edição extra 1.523 
do Semanário Oficial desta sexta-feira (clique aqui para acessar o documento completo). “O Comitê 
de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19 reforça que aglomerações seguem proibidas, o uso de 
máscara é obrigatório e caso os dados sejam adversos, as regras poderão ser revistas”, informou a 
Prefeitura. 
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DATA: 14/08/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ COMÉRCIO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 08/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ COMÉRCIO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/comercio-de-paulinia-pode-abrir-ate-6-horas-por-dia/ 
 

 

Comércio de Paulínia pode abrir até 6 horas por dia 
Por Redação 

8 de agosto de 2020 

 
 

 
 

Igrejas, templos, bares, restaurantes e academias, entre outros também 

foram contemplados nesta fase; feiras livres somente a partir do dia 10 

Em Paulínia, comércio e serviços, shopping, bares, restaurantes e similares 
(padarias e pizzarias), salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, 
academias de esportes de todas as modalidades e centros de ginástica, igrejas e 
templos e feiras livres foram liberados para funcionamento na Fase Amarela, do 
Plano São Paulo, do governo do Estado. 

Cada ramo de atividade tem horários definidos após a décima atualização do 
Plano São Paulo de enfrentamento ao coronavírus. A quarentena foi prorrogada 
até o dia 23 de agosto, mas a reabertura gradual e faseada da economia já está 
em curso. 
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Comércio e serviços 
– Na nova fase, o comércio e os serviços (inclusive galerias) passam a funcionar 
seis horas por dia, antes eram quatro. Será das 10h às 16h, de segunda a 
sexta-feira, e das 8h às 14h, aos sábados. A capacidade de atendimento passa 
de 20% para 40%. 

 
 

Shopping 
– O shopping de Paulínia também passam a funcionar por seis horas por dia, 
antes eram quatro. Ficou definido o funcionamento, todos os dias, das 16h às 
22h, inclusive a praça de alimentação. A capacidade passa a ser 40% para 
todos. Cinema e teatro não estão autorizados ainda. 

Bares, restaurantes e similares (padarias e pizzarias) 
– Poderão abrir por seis horas diárias com atendimento presencial e consumo 
no local, para atendimento sentado, em locais ao ar livre ou em áreas arejadas. 
O horário, corrido ou fracionado, poderá ser definido entre as 11h e 17h. Se 
esses estabelecimentos estiverem dentro de shoppings ou galerias deverão 
obedecer ao horário do funcionamento dos estabelecimentos comerciais. 
Capacidade de 40%. 

Salões de beleza, barbearias, clínicas de estética 
– Poderão abrir seis horas diárias. Podem definir o horário de atendimento, 
desde que sem ambiente de espera ou filas e com a adoção dos protocolos 
sanitários necessários. Os que estiverem dentro dos shoppings e galerias 
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devem obedecer aos horários de funcionamentos desse estabelecimentos, 
com capacidade de 40%. 

Academias de esportes de todas as modalidades e centros de ginástica 
– Permitido abrir por seis horas diárias, com capacidade de 30% e 
agendamento, em atividades ou práticas esportivas individuais, seguindo as 
medidas sanitárias. Não poderá ter atividades em grupos. Recomendado que 
menores de 14 e de maiores de 60 anos e pessoas com comorbidades não 
participem. 

Igrejas e templos 
– Igrejas e templos poderão realizar atividades religiosas. Recomendado que 
menores de 12 anos e maiores de 60 anos não frequentem, assim como a de 
pessoas com doenças crônicas ou em condições de risco, bem como a 
realização de atividades festivas, culturais e educativas presenciais. 

Feiras livres 
– As feiras livres de alimentação estarão liberadas para retornarem a partir de 
segunda-feira, 10. 

Todas as normas e regras estão no Decreto Municipal 7861/2020, publicado na 
edição extra 1523 do Semanário Oficial desta sexta-feira, 7. 

Para acessar o documento completo basta clicar aqui: 
http://www.paulinia.sp.gov.br/upl…/semanarios/1523-EXTRA.pdf 
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DATA: 09/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/cooperlotes-supera-outras-regioes-de-paulinia-em-casos-
de-coronavirus/ 
 
 

Cooperlotes supera outras regiões de Paulínia 
em casos de coronavírus 
Por Redação 

9 de agosto de 2020 

 

 
 
 

A região do Cooperlotes, com bairros como Bom Retiro, Cooperlotes e Parque dos 
Servidores concentra a maior parte dos infectados por COVID-19 em Paulínia. 
São 357 dos 2.262 casos confirmados no boletim epidemiológico do dia 6/8. É a 
primeira vez em 18 boletins publicados que região assume a liderança. Em 
segundo aparece a região do Monte Alegre, com 354 (1° lugar na semana 
passada, com 324 casos) e em terceiro Centro I, com 337 (3° lugar na semana 
passada, com 306). O Cooperlotes tinha 322. 

Em seguida, vem a região do Planalto, com 259 casos. Nesta região estão bairros 
como Morro Alto, Ouro Negro, Alto de Pinheiros, entre ouros. Já a região do João 
Aranha, onde fica, por exemplo, o Jardim Leonor, são 232 casos. A região do São 
José tem 230 casos confirmados. 
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Recuperados 
A região da UBS (Unidade Básica de Saúde) Cooperlotes, também apresenta o 
maior número de pessoas recuperadas do novo coronavírus (COVID-19). São 260 
moradores recuperados, seguindo por Monte Alegre, 258; Centro I, 238; Planalto, 
177; João Aranha, 163 e São José, 184 pessoas recuperadas. 

Na região da UBS (Unidade Básica de Saúde) Betel, haviam sido detectados 122 
pacientes recuperados de coronavírus. Na região da UBS Amélia 89 pessoas, na 
região da UBS Centro II foram 82 recuperados e na região do Parque da Represa 
64 recuperados da COVID-19. 

 
 
 

Acompanhamento 
Em números de acompanhamentos, a região do Cooperlotes também aparece em 
1° lugar, com 93 pessoas monitoradas, seguida por Monte Alegre, 91; Centro I, 
90; Planalto, 77; João Aranha, 62 e São José, 45 pessoas em isolamento. 

Em seguida aparece Betel, com 41 pessoas acompanhadas pela Secretaria de 
Saúde, Centro II tem 32 pessoas, Amélia tem 30 e Parque da Represa 22 pessoas 
sendo acompanhadas por equipe da Saúde. 

Mortes 
Já em número de mortes, o Centro I lidera, com 9 vítimas, seguida por João 
Aranha, com 7 vítimas, Monte Alegre e Planalto, com 5 vítimas cada, Cooperlotes 
e Betel, com 4 mortes cada, Amélia 3, Betel 2 e São José e Parque da Represa, 
com 1 vítima cada. 
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Do total de 41 vítimas: 27 são homens, entre 38 a 98 anos e 14 são mulheres, 
entre 57 a 91 anos. Os dados constam no 18° boletim epidemiológico da 
Secretaria de Saúde, publicado dia 6 de agosto. 

 
 
 
Idade 
Quando analisados o total de casos confirmados, 50,7% são do gênero feminino 
e 49,3% do gênero masculino. Em relação a idade dos casos confirmados, a 
faixa etária entre 40 e 59 anos possui o maior número de confirmados no 
município, totalizando 39,7% dos casos, Ademais, 84,97% possuem idade 
inferior a 60 anos. 
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DATA: 09/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/09/regiao-do-cooperlotes-passa-monte-alegre-
e-e-a-primeira-em-casos-de-covid-19/ 
 

[Paulínia] 
Região do Cooperlotes passa Monte Alegre e é a 
primeira em casos de Covid-19 

Prefeitura adicionou 25 infectados a seu boletim epidemiológico diário deste 
domingo; Ministério da Saúde contabiliza 3.458 casos e 50 óbitos 

9 ago 2020 – 12h42 

 
Profissional de saúde trabalha em unidade hospitalar do estado de São Paulo (Foto: Divulgação) 

A região da Unidade Básica de Saúde (UBS) Cooperlotes passou a Monte Alegre no número de 
casos da Covid-19, em Paulínia. Neste domingo (9), a Prefeitura registrou mais 25 casos da doença 
em seu boletim epidemiológico diário, totalizando e 2.389 contaminados na cidade e 46 mortes desde 
o início da pandemia. O Ministério da Saúde, porém, já contabilizava 3.458 moradores do município 
infectados pela doença (+78 em relação à sexta-feira, dia 7) e 50 (+3) óbito até o início da noite de 
sábado (8). 

A região de saúde de Paulínia de abrangência da UBS Cooperlotes passou a do Monte Alegre em 
número de casos da Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico semanal do Departamento 
de Vigilância em Saúde, divulgado neste domingo pela Prefeitura. Esses dados estão atualizados até 
as 9h30 da última quinta-feira (6), quando o município ainda tinha, conforme as estatísticas 
municipais, 2.262 moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus e 41 mortes desde o início 
da pandemia. 
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As regiões com maior número de casos da Covid-19 são Cooperlotes (357), Monte Alegre (354) e 
Centro I (337). Os bairros da UBS Cooperlotes também lideram a incidência de mortes pela doença 
com 93 óbitos, seguidos pelos da UBS Monte Alegre (91) e Centro I (90). As comorbidades 
predominantes nos pacientes que faleceram são diabetes, hipertensão e outras doenças 
cardiovasculares. O boletim semanal aponta ainda que 65,85% das mortes pelo novo coronavírus na 



   RESUMO DA SEMANA  |  28 

 

  

cidade são do gênero masculino e 34,15%, do feminino. Todas as regiões de saúde do município já 
possui, pelo menos, um óbito em razão da Covid-19. 

 

 

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 
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DATA: 14/08/2020  |  VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  |  PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 

 

DATA: 14/08/2020  
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DATA: 13/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/13/tse-aprova-resolucoes-com-novas-datas-
para-o-processo-eleitoral-2020/ 
 

[Calendário] 

TSE aprova resoluções com novas datas para o 
processo eleitoral 2020 
Devido à pandemia da Covid-19, Congresso Nacional adiou o pleito municipal para 
escolha de prefeito e vereadores para o dia 15 de novembro 

13 ago 2020 – 15h01 

 
Pleito ocorre no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e o segundo turno no dia 29 de novembro (Foto: Agência 
Brasil) 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta quinta-feira (13) os ajustes em suas resoluções 
com as novas datas dos eventos eleitorais e votações das eleições municipais deste ano. Devido à 
pandemia da Covid-19, o Congresso Nacional aprovou emenda constitucional adiando o pleito para o 
dia 15 de novembro, em primeiro turno, e o segundo turno para 29 de novembro. Originalmente, as 
eleições acontecem no mês de outubro. 

O plenário do TSE aprovou ainda quatro resoluções, que tratam, respectivamente, das regras gerais 
de caráter temporário; de uma alteração pontual na resolução que dispõe sobre o cronograma do 
cadastro eleitoral; de mudança na resolução dos atos gerais do processo eleitoral e do novo 
calendário eleitoral de 2020, que teve 297 marcos temporais definidos. 

Além da data das votações, também foi adiado o período das convenções partidárias, para 
deliberar sobre escolha de candidatos e coligações, que deverão ser realizadas de 31 de agosto a 16 
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de setembro. Já o prazo para o registro de candidaturas, que terminaria em 15 de agosto, foi 
transferido para 26 de setembro. Os partidos terão até as 19h do dia 26 para realizar o procedimento 
no cartório eleitoral, mas será possível enviar o requerimento, via internet, até as 8h. 

A propaganda eleitoral, inclusive na internet, será permitida a partir de 27 de setembro, após o fim 
do prazo de registro de candidatura. Já a diplomação dos candidatos eleitos deverá ocorrer até o dia 
18 de dezembro em todo o país. A data da posse, 1º de janeiro de 2021, não sofreu alteração. 

O TSE também poderá solicitar ao Congresso Nacional a marcação de novas datas de eleições em 
estados ou municípios em que a situação sanitária coloque em risco os eleitores, mesários e 
servidores da Justiça Eleitoral. Nesses casos, o prazo final para que essas votações ocorram vai até 
27 de dezembro. 

Confira as principais datas do novo calendário eleitoral 2020, estabelecidas pela Resolução do 
TSE, aprovada em sessão administrativa desta quinta-feira: 

– 11 de agosto 

 Data a partir da qual é vedado às emissoras de rádio e de televisão transmitir programa apresentado ou 
comentado por pré-candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 45, § 1º). 

– 31 de agosto a 16 de setembro 

 realização de convenções partidárias para definição de coligações e escolha dos candidatos. As convenções 
podem ser feitas de forma virtual. 

– 26 de setembro 

 Último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem à Justiça Eleitoral, até as 19h, o 
requerimento de registro de seus candidatos, sendo possível a transmissão via internet até as 8h (Lei nº 
9.504/1997, art. 11, caput). 

– 27 de setembro 

 Início da Propaganda Eleitoral, inclusive na internet. 

– 09 de outubro a 12 de novembro 

 período da veiculação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno. 

– 13 de novembro 

 Último dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral e a reprodução, na internet, 
de jornal impresso com propaganda eleitoral relativa ao primeiro turno (Lei nº 9.504/1997, art. 43, caput). 

– 14 de novembro 

 Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8h e as 22h 
(Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 3º e 5º, I); Último dia, até as 22h, para a distribuição de material gráfico, 
caminhada, carreata ou passeata, acompanhados ou não por carro de som ou minitrio (Lei nº 9.504/1997, art. 
39, §§ 9º e 11). 
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– 15 de novembro 

 1º turno das eleições. 

– 29 de novembro 

 2º turno das eleições. 

– 15 de dezembro 

 Último dia para entrega, por candidatos e partidos, das prestações de contas referentes ao primeiro e segundo 
turnos. 

– 18 de dezembro 

 Prazo final para diplomação dos eleitos. 

– Data-limite para realização do pleito 

 A Emenda Constitucional e a Resolução do TSE definem o dia 27 de dezembro como data-limite para a 
realização do pleito, no caso de as condições sanitárias de estado ou munícipio não permitirem a realização 
das eleições nas datas convencionais (15 e 29 de novembro). 
 

– Confira aqui o novo Calendário Eleitoral de 2020 (sem revisão). 
– Confira aqui a Resolução que altera os Atos Gerais do Processo Eleitoral (sem revisão). 
– Confira aqui a Resolução que altera o Cronograma Geral do Cadastro Eleitoral (sem revisão). 
– Confira aqui a Resolução que promove ajustes normativos nas resoluções das Eleições 
2020 (sem revisão). 
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DATA: 10/08/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2580 
 

Paulínia tem 430 eleitores entre 16 e 17 anos e seis com 100 
ou mais 
 
Da Redação 
10/08/2020 20:08:36 

 

 

De 2016 para cá, foram emitidos mais de 10 mil novos títulos 

Levantamento do TSE aponta ainda que mulheres lideram eleitorado paulinense apto ao voto 

nas eleições deste ano 
 
 
Dos 79.885 eleitores paulinenses aptos ao voto nas eleições municipais deste ano, 41.506 
(52%) são mulheres. É o que aponta o último levantamento pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) sobre o perfil do eleitorado brasileiro. 
 
Consolidados e divulgados na semana passada, os números indicam também 
que Paulínia tem 52 eleitores com 16 anos e 378 com 17 anos – nessas faixas etárias o 
voto não é obrigatório.  Eleitores entre 70 e 99 anos, que também não são obrigados a 
votar, somam 4.945. A cidade possui ainda seis eleitores com 100 anos ou mais. Já os 
votantes entre 18 e 20 anos são 3.784.  
 
No mapa estatístico do TSE, o grau de escolaridade do eleitorado paulinense foi 
consolidado assim: 25.818 (32,32%) eleitores concluíram o ensino 
Médio e 9.523 (11,92%) não; 15.076 (18,87%) o Superior e 5.675 (7,1%) 
não; 5.498 (6,88%) o Fundamental e 14.926 (18,68%) não; 2.193 (2,75%) sabem lê e 
escrever: e 1.176 (1,47%) são analfabetos. 
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Casados representam 45,1% dos eleitores e solteiros 44,7%. Deficientes físicos, auditivos, 
visuais, entre outros, somam 477. Seis paulinenses que solicitaram a inclusão de 
seus nomes sociais no titulo eleitoral também estão aptos ao voto. Nome social é aquele 
pelo qual pessoas transexuais, travestis ou qualquer outro gênero preferem ser chamadas 
no cotidiano e não pelo o de batismo, que não reflete sua identidade de gênero.  
 
Em comparação à última eleição regular, o número de eleitores em Paulínia cresceu 
quase 15%: de 69.520 em 2016 para os atuais 79.885 – 10.365 a mais. Segundo o 
TSE, 66.184 fizeram o cadastro biométrico e 13.701 não. Entretanto, em razão da 
pandemia do novo coronavírus o voto biométrico foi excluído do pleito eleitoral deste ano.  
 
Foto: Ilustração 
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DATA: 14/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CÂMARA  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/14/inscricoes-para-programa-de-estagio-da-
prefeitura-comecam-nesta-sexta/ 

 

[Oportunidade] 

Inscrições para programa de estágio da 
Prefeitura começam nesta sexta 
São até mil vagas disponíveis para estudantes de educação superior, profissional, 
especial, ensinos Médio e Fundamental; bolsa é de R$ 998 

14 ago 2020 – 6h 

 
Carga horária será de 20 ou 30 horas semanais, a ser dividida igualmente entre segunda e sexta-feira (Foto: Divulgação) 

As inscrições para até mil vagas de estágio na Prefeitura de Paulínia começam nesta sexta-feira 
(14). Metade delas tem direito a bolsa-auxílio de R$ 998, além de benefícios como auxílio transporte 
no valor de R$ 44 e seguro contra acidentes pessoais. 

Os interessados deverão se candidatar ao Programa Municipal de Estágio da Prefeitura por meio 
do site do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) – portal.ciee.org.br  –, entidade que está à 
frente de todo o processo seletivo. 

Conforme o governo municipal, poderão participar do programa estudantes regularmente 
matriculados em cursos de educação superior, profissional, especial, ensinos Médio e nos anos finais 
do Fundamental, na modalidade profissional de jovens e adultos. 

“Todo processo será online e até 1.000 estudantes poderão ser contratados, sendo que 500 serão 
remunerados (cursos com estágios não obrigatórios) e 500 não serão remunerados (cursos com 
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estágios obrigatórios)”, destacou a Prefeitura. “Do total de vagas, 100 serão destinadas para pessoas 
com deficiência.” 

A carga horária será de 20 ou 30 horas semanais, a ser dividida igualmente entre segunda e sexta-
feira. Os estágios terão previsão de duração mínima de um ano, com férias de 30 dias, e não deverão 
passar de dois anos. 

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos é responsável pelo Programa Municipal de Estágio. 
O convênio com o Ciee foi assinado pelo prefeito de Paulínia, Du Cazellato (PL), na modalidade 
dispensa do procedimento licitatório (sem concorrência pública), no dia 24 de julho. Tem validade de 
12 meses e custo global de R$ 660 mil. 

Quando o projeto de lei que criou o Programa Municipal de Estágio deu entrada na Câmara 
Municipal no dia 1º de agosto de 2019, a previsão de despesa da Prefeitura com estagiários era de R$ 
2,6 milhões em 2019, R$ 6,5 milhões em 2020 e R$ 6,8 milhões em 2021. 
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DATA: 12/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PAULIPREV 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/12/pauliprev-fecha-acordo-de-r-72-milhoes-
com-a-prefeitura-de-paulinia/ 
 

[Débitos] 

Pauliprev fecha acordo de R$ 72 milhões com 
a Prefeitura de Paulínia 
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município vai receber 
dívida de gestões passadas, que deixaram de fazer repasses patronais 

12 ago 2020 – 18h41 

 
Sede do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia (Foto: 

Divulgação) 

O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia (Pauliprev) e a 
Prefeitura fecharam um acordo nesta terça-feira (11), ao assinarem parcelamento da dívida municipal 
com a autarquia no valor de R$ 72 milhões. O débito foi contraído por gestões municipais passadas e 
havia recomendação do Ministério Público e apontamentos do Tribunal de Contas Estadual (TCE-
SP) para esse acordo. 

De acordo com o Pauliprev, a dívida da Prefeitura de Paulínia com o instituto de previdência teve 
origem na ausência de repasses por parte de administrações municipais passadas de valores da 
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contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamentos e do auxílio-doença concedidos aos 
servidores municipais entre os anos de 2014 a 2016. 

“O montante original era de R$ 52 milhões e com juros e correções foi fechado em R$ 72 milhões, 
dinheiro que a Administração deixará de investir em outras áreas para cumprir com recomendação do 
Ministério Público e apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”, destacou o 
prefeito Du Cazellato (PL). 

A dívida será paga em duas plataformas de parcelamento, a primeira delas objeto de Processo 
Administrativo Previdenciário (PAP), junto à Secretaria Nacional de Previdência, e a segunda em 
fase de tratativas administrativas. Pelo acordo de pagamento, cujas parcelas começam a ser pagas no 
mês de setembro, estão previstos 200 (duzentos) meses para a quitação integral do débito, cujos 
trâmites já se encontram no site CadPraev, da Subsecretaria Nacional dos Regimes Próprios de 
Previdência Social (SRPPS), ligada ao Ministério da Economia. 

A correção mensal das parcelas, em conformidade com a legislação aplicável, será feita pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), vinculado ao Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e utilizado para a medição da inflação no País, e juros de 6% ao ano, 
garantindo a atualização monetária e o poder aquisitivo constante dos montantes acordados. 

“Outra importante conquista nesses novos acordos foi a vinculação dos valores ao FPM – Fundo 
de Participação dos Municípios, o que impedirá a inadimplência futura, pois o Instituto poderá 
solicitar o bloqueio dos recursos equivalentes junto ao Banco do Brasil, agente financeiro 
responsável por essa operação”, ressaltou o Pauliprev. 

“Esse acordo é muito importante para a autarquia previdenciária porque permite garantir a meta 
atuarial nesses recursos, visando o pagamento de benefícios futuros, além de não desequilibrar as 
finanças municipais dado o prazo estendido de parcelamento, objetivando o equilíbrio das contas 
públicas, que têm a necessidade de investimentos em outras áreas de atenção da cidade”, destacou a 
nota do Pauliprev. 

Para o presidente do Pauliprev, Marcos André Breda, “esse parcelamento atende aos interesses não 
só da autarquia, mas também dos servidores ativos e aposentados porque vai contribuir para 
equilibrar as contas do instituto e permitir o pagamento de benefícios futuros, sem onerar a 
municipalidade, além da sua capacidade de pagamentos”. 

Na avaliação de Cazellato, o acordo “é mais um passo para garantir o futuro dos servidores atuais, 
e, também daqueles que já contribuíram com Paulínia”. Para ele, “o próximo passo é regularizar a 
dívida da Administração com o Pauliprev causada pela anulação, em 2019, das aposentadorias dos 
guardas municipais concedidas no ano de 2018, depois que o Tribunal de Justiça considerou 
inconstitucional a lei municipal de aposentadoria especial da categoria, publicada em 2017”. 
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DATA: 14/08/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: PAULIPREV  
PÁGINA: 6 
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DATA: 14/08/2020  |  VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PAULIPREV  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 14/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: PAULIPREV  
PÁGINA: 12 
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DATA: 14/08/2020   
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SERVIDORES  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA:  
14/08/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
SERVIDORES/ 
PRECATÓRIOS 
PÁGINA: 12, 
COM CHAMADA 
NA CAPA 
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DATA: 14/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SERVIDORES/ PRECATÓRIOS  
PÁGINA: 16, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

 
 

 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Rescisões de ex-funcionários do Caco e AIJ começaram a ser pagas, diz governo 
DATA: 13/08/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/rescisoes-de-ex-funcionarios-do-caco-e-aij-comecaram-a-ser-pagas-diz-governo/ 
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DATA: 11/08/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: EMPREGO 
PÁGINA: A6 
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DATA: 14/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO  
PÁGINA: 7 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  48 

 

 

DATA: 14/08/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: IDOSOS  
PÁGINA: 5  
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DATA: 12/08/2020  
VEÍCULO: TV GLOBO: PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES NEGÓCIOS 
ASSUNTO: COMÉRCIO/ EMPREENDEDORISMO 
LINK: https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2020/08/12/filho-
moderniza-negocio-da-familia-e-aumenta-faturamento-em-80percent-era-isso-ou-nada.ghtml 
 
 

Filho moderniza negócio da família e aumenta 
faturamento em 80%: “Era isso ou nada” 
 
Loja de material para artesanato não tinha nenhuma operação online e 
precisou se reinventar para sobreviver à crise gerada pela pandemia. 
 
12/08/2020 19h30  Atualizado há 16 horas 
 
 
A transformação digital salvou um negócio na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo. 
Com a quarentena e o fechamento do comércio, o filho assumiu a loja de material para 
artesanato dos pais e conseguiu aumentar o faturamento em 80%. 
 
César Pietrobom está no ramo de tecidos há 14 anos e é dono de uma franquia de material 
para artesanato junto com a esposa. A loja fechou no começo da quarentena e a família 
enfrentou o drama de milhões de empresários: como manter o faturamento sem 
atendimento? 
 
Foi aí que Ítalo, arquiteto e filho mais novo do casal, assumiu o negócio e fez uma 
transformação. Ele levou o mundo digital para dentro da loja, que não tinha qualquer tipo 
de operação online. 
 
 

 

Pai e filho se uniram para salvar empresa da família durante a pandemia — Foto: Reprodução 
TV Globo 
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“O meu pai, como não é um grande fã de redes sociais, tinha um pé atrás. Mas aí 
conversamos, implementamos e arriscamos, tivemos que arriscar. Porque era isso ou 
nada”, diz o empresário Ítalo Pietrobom. 
 
A empresa passou a se comunicar com os clientes por aplicativos de mensagens, investiu 
em divulgação pelas redes sociais e criou logística para separar pedidos e fazer entregas. 
Resultado da transformação digital: hoje, mesmo com a loja física reaberta, as vendas 
online representam cerca de 40% do faturamento do negócio. 

 
Ítalo também propôs a diversificação dos produtos e a loja passou a vender também tecido 
antiviral e outros materiais para confecção de máscaras. 
O resultado dessa verdadeira revolução foi que, em junho, o faturamento do negócio subiu 
80% em relação ao mesmo mês do ano passado. “Foi muito bom ele ter aparecido na loja”, 
comemora o pai. 
 
Veja a reportagem completa: 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 07 a 14/08/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Paulínia define critérios e selo de excelência para cerveja artesanal 
14 de agosto de 2020  

Com o crescimento do mercado de cervejarias artesanais no país, Paulínia fixou regras para o 
licenciamento da fabricação em pequena escala e venda desse tipo de produto. A Lei 3.772/2020 
pretende estimular a atividade, de forma sustentável, despertar o interesse turístico no setor e garantir 
a segurança sanitária aos consumidores. […] 

 

 

Xandynho Ferrari reivindica melhorias na iluminação de praça no João 
Aranha 
14 de agosto de 2020  

“Mediante visitas no João Aranha, recebemos inúmeras reclamações de moradores e pessoas que 
transitam pelo bairro, no que tange a precária iluminação e a falta de segurança da referida praça”, 
afirma o vereador Xandynho Ferrari (Podemos), na Indicação 566/2020, sobre a Praça Nossa 
Senhora Aparecida, instalada no bairro. […] 
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Zé Coco propõe construção de ciclovia na entre as avenidas José Lozano Araújo 
e Osvaldo Piva     13 de agosto de 2020  

Atendendo à solicitação de muitos moradores, o vereador José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco 
(PSB) propõe através da Indicação 596/2020 a construção de passeio público e ciclovia na extensão 
das avenidas Prefeito José Lozano Araújo e Osvaldo Piva. […] 

 

João Mota solicitou reforma e manutenção de Posto de Saúde do São José 
13 de agosto de 2020  

As obras de reforma e manutenção iniciadas no mês de julho na UBS (Unidade Básica de Saúde) do 
São José é motivo de comemoração e sensação de dever cumprido para o vereador João Mota (DC), 
que em duas oportunidades somente nesse ano formulou uma indicação e um requerimento […] 

 

Vida Nova precisa de melhorias de transporte, segurança e lazer, diz Fábia 
12 de agosto de 2020  

A vereadora Fábia Ramalho (Podemos) solicita uma série de medidas envolvendo a infraestrutura do 
bairro Vida Nova. Ela pede, por exemplo, ampliação dos horários de transportes coletivos e 
cobertura dos pontos de ônibus, para maior conforto dos passageiros que esperam em dias de sol ou 
chuva. Os moradores, segundo a Indicação 536/2020, querem também […] 
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José Soares quer ampla testagem do Covid para profissionais da educação antes 
da retomada das aulas    12 de agosto de 2020  

O vereador José Soares (Republicanos) quer que todos os profissionais da Educação passem por uma 
ampla testagem de Covid-19 antes em profissionais da educação antes do retorno das aulas. De 
acordo com o Requerimento 396/2020 o objetivo é proteger e evitar contágio de coronavírus […] 

 

Marcelo D2 sugere lavatórios em pontos de ônibus contra a propagação do novo 
coronavírus e UBS’s 24 horas  11 de agosto de 2020  

Estudos para que as UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) passem a ofertar atendimento 24 horas é 
solicitação de Marcelo D2 (DC). No Requerimento 389/2020, o vereador pede que a Administração 
Municipal elabore estudos para fornecer esse tipo de serviço […] 

 

Valadão cobra medidas contra desemprego e aplicação de lei sobre auxílios 
11 de agosto de 2020  

A grande procura por trabalho atualmente fez o vereador Fábio Valadão (PL) questionar a Prefeitura 
quais medidas têm sido tomadas para direcionar paulinenses e minimizar o desemprego, na tentativa 
de melhorar o cenário pós-pandemia. “Sabemos que o programa ‘Emprega Paulínia’ cadastra os 
munícipes e os encaminham para vagas através de parcerias com empresas da cidade […] 



   RESUMO DA SEMANA  |  54 

 

  

 

Marcelo Souza pede semáforos sonoros e restrição de caminhões perto de portal 
10 de agosto de 2020  

O vereador Marcelo Souza (PSB) sugere estudos do governo municipal para restringir a circulação 
de caminhões na avenida Antonio Baptista Piva, próxima ao portal Greco Romano de Paulínia. 
Muitos munícipes consideram a medida necessária, segundo ele, para garantir a segurança […] 

 

Desinfeccção nas escolas do município é solicitação de Tiguila Paes 
10 de agosto de 2020  

O possível retorno as aulas motivou o Requerimento 410/2020, de autoria de Tiguila Paes 
(Cidadania) no qual ele pede que a Prefeitura realize a desinfecção das unidades escolares no 
município. No documento ele afirma a necessidade de serem tomadas medidas […] 

 

Loira quer residência Inclusiva para pessoas com deficiência e situação de 
dependência     7 de agosto de 2020  

Com o objetivo de atuar no resgate e acolhimento de pessoas com deficiência e situação de 
dependência, o vereador e presidente da Câmara de Paulínia Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC) 
propõe através da Indicação 580/2020 que a Administração Municipal implante uma Residência 
Inclusiva para acolhimento desse público. […] 
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Secretário de Saúde fala sobre ações contra a Covid e retorno de igrejas e 
salões de beleza 
7 de agosto de 2020  

O combate ao coronavírus foi tema de reunião virtual nesta sexta-feira (7/8) entre vereadores, 
conselheiros e o secretário municipal de Saúde, Fábio Luiz Alves. O responsável pela pasta 
descreveu as medidas adotadas e apontou quais atividades serão retomadas a partir da próxima 
semana: academias, salões de beleza, bares e igrejas devem ser autorizados a reabrir, […] 

 

 


