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DATA: 21/08/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 12ª SESSÃO ORDINÁRIA/ SERVIDORES/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3 
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DATA: 28/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 13, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 26/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ TCE-SP/ GASTOS PÚBLICOS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/26/camara-de-paulinia-e-a-20a-mais-cara-
entre-644-do-estado-de-sao-paulo/ 
 

 

[TCE-SP] 
Câmara de Paulínia é a 20ª mais cara entre 
644 do estado de São Paulo 
Estudo do Tribunal de Contas do Estado ainda aponta que o Legislativo 
paulinense tem o maior custo por habitante entre as 20 cidades da RMC 

20 ago 2020 – 21h 

 
Sede da Câmara Municipal de Paulínia ‘Prédio Ulysses Guimarães’: gastos no estado  

(Foto: Divulgação) 

A Câmara de Paulínia, com 15 vereadores para 109 mil habitantes, é a 20ª que mais gasta com 
pessoal e custeio entre as 644 existentes no estado de São Paulo, excetuando a da Capital, segundo 
levantamento divulgado nesta quarta-feira (26) pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) e que 
compreende o período de maio 2019 a abril de 2020. 

Composta por 33 parlamentares, a Câmara de Campinas foi a que apresentou maiores custos, 
ultrapassando a marca de R$ 108 milhões no intervalo de 12 meses. Já o Legislativo de Guarulhos, o 
maior plenário entre os 644 municípios paulistas estudados, com 34 vereadores, consumiu R$ 100 
milhões no período. 
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Câmara de Vereadores de Paulínia lidera custo por habitante entre as 20 cidades da RMC 

 (Arte: Reprodução) 

Os dados do TCE-SP têm como base os gastos empregados no custeio e no pagamento de pessoal 
efetuados pelas Câmaras Legislativas dos 644 municípios fiscalizados pela Corte paulista entre maio 
de 2019 e abril de 2020. Os números compõem a ferramenta “Mapa das Câmaras”, disponível no site 
da Corte pelo link www.tce.sp.gov.br/camarasmunicipais. 

As 644 Câmaras Municipais paulistas, com plenários que vão de nove a 33 parlamentares, abrigam 
6.921 vereadores e representam os interesses de uma população estimada em 33.667.026 habitantes, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O custo do Poder Legislativo nos 
municípios, no período de 12 meses, atingiu um montante de R$ 2.890.383.896,39 – o que representa 
uma média per capita de R$ 85,85 por habitante. 

Entre as 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Paulínia contabiliza o maior 
valor despendido por número de habitantes para custear a Câmara Municipal e o 59º do estado. O 
Legislativo paulinense gastou R$ 28.771.491,32 no período, frente aos recursos próprios arrecadados 
pelo município da ordem de R$ 253.764.113,44 – basicamente, oriundos do recolhimento de 
impostos (IPTU, IRRF, ISSQN e ITBI) e da cobrança de taxas, Contribuição de Melhoria e 
Contribuição de Iluminação Pública (CIP/COSIP). A média per capita, neste caso, foi de R$ 262,94 
para cada cidadão. 

Segundo o balanço do período, 39 Câmaras Municipais têm despesas que excedem o montante de 
recursos próprios arrecadados pelos municípios. Essas cidades, que mantêm o número mínimo de 
vereadores (9) e têm população entre 837 e 5.853 habitantes, não estariam em funcionamento sem os 
repasses oriundos dos governos estadual e federal. 

A cidade de Aspásia, localizada na região noroeste do Estado, é a que tem o maior déficit de 
arrecadação municipal quando comparado com as despesas da Câmara de Vereadores. Neste caso, o 
gasto Legislativo – que totaliza R$ 723.795,96 – é 202,5% maior que a arrecadação do município. 
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Com 837 moradores, o município de Borá contabiliza o maior custo por habitante: R$ 867,90. A 
Câmara Municipal gastou R$ 726.431,16 com pessoal e custeio entre maio de 2019 e abril de 2020. 
A arrecadação própria do município no mesmo período foi de R$ 482.429,16. 

Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) em conjunto com a Divisão 
de Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo (Audesp), o “Mapa das Câmaras” tem como 
principal objetivo tornar públicos os recursos utilizados por vereadores e o impacto que o Poder 
Legislativo causa frente aos orçamentos dos municípios. 

A ferramenta disponibiliza informações sobre custos e permite a realização de pesquisas e 
comparativos entre os gastos feitos pelos 644 municípios paulistas (exceto a Capital). Todos os 
dados podem ser baixados pelos usuários na forma de planilhas.  

Mais detalhes sobre acesso ao sistema e a atualização dos dados estão disponíveis no 
endereço www.tce.sp.gov.br/camarasmunicipais. 

 

Nota da Câmara de Paulínia 

“A Câmara Municipal de Paulínia atende os tetos de gastos da legislação, conforme o 
último relatório do próprio TCE-SP, referente ao exercício de 2019. 

É importante ressaltar aos leitores que as despesas com folha de pagamento 
representaram 54,03% do valor recebido pela Câmara, enquanto o teto constitucional é de 
70% (art. 29-A, parágrafo 1º, da Constituição Federal). 

A despesa com remuneração dos 15 vereadores corresponde a 0,08% da receita do 
município, embora o limite seja de 5% (art. 29 da Constituição Federal). 

O total da despesa do Poder Legislativo equivale a 2,08% dos repasses (duodécimos), 
quando o teto é de 7% (art. 29-A da Constituição Federal). 

A Presidência da Casa e seus setores internos seguem princípios constitucionais da 
Administração Pública e sempre procuram racionalizar custos.” 
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DATA:  
28/08/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CÂMARA  
MUNICIPAL/  
TCE-SP/  
GASTOS  
PÚBLICOS 
PÁGINA:  
5, COM 
CHAMADA  
NA CAPA 
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DATA: 28/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ PONTE ESTAIADA/ PROJETO DE LEI 
PÁGINA: 19, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 21/08/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ LEIS/ COMÉRCIOS E NEGÓCIOS 
PÁGINA: 5  
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DATA: 26/08/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/26/paulinia-confirma-a-primeira-morte-de-
crianca-pela-covid-19-a-65a-da-cidade/ 
 

 

[Tristeza] 
Paulínia confirma a primeira morte de criança 
pela Covid-19: a 65ª da cidade 
Menina de 10 anos morreu em hospital da rede pública de Campinas; boletim 
desta quarta-feira divulgou mais 34 infectados e 10 internados na UTI 

26 ago 2020 – 15h01 

 
Segundo o Ministério da Saúde, os acasos acumulados por 100 mil habitantes é Paulínia é de 3.873 

(Foto: Agência Brasil) 

A Prefeitura de Paulínia confirmou na tarde desta quarta-feira (26) a primeira morte de uma 
criança em decorrência da Covid-19. Este é o 65º óbito pela doença na cidade desde o início da 
pandemia. O boletim epidemiológico diário divulgou mais 34 infectados, totalizando 2.927. O 
Ministério da Saúde contabiliza 4.238 contaminados no município (+37 em relação a sua última 
atualização) e 65 óbitos. Os curados passaram de 2.685 para 2.705 (+20). 

Conforme o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, a criança de 10 anos tinha 
antecedente de doença alérgica. A paciente iniciou sintomas respiratórios no dia 16 passado e foi 
internada no Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro”, no dia 20.  
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No dia seguinte, a menina foi transferida para hospital da rede pública de Campinas. “Foi realizado 
diagnóstico laboratorial para a Covid-19 pelo exame de swab no mesmo dia com resultado negativo. 
Na mesma data, foi realizado teste rápido, com resultado positivo.” Morreu terça-feira (25). 
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Até as 9h30 desta terça-feira, o número de pessoas internadas em decorrência da Covid-19 voltou 
a crescer na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital municipal de Paulínia: de nove para 10. 
Mas o total de pacientes do novo coronavírus caiu de 27 para 25. A Prefeitura garante que possui 14 
vagas de UTI – 10 leitos reservados para a pandemia e quatro para outras complicações. Neste mês 
começou a contratação temporária de 85 profissionais de saúde, por meio de seleção emergencial 
concluída, o que permitirá a ampliação desse serviço. 

Os internados em razão da Covid-19 no hospital municipal estavam nesta quarta-feira: 

 10 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 
ampliação das 14 vagas de terapia intensiva instaladas no hospital municipal foi cancelado 
pelo governo municipal (um novo processo foi aberto no último dia 7 de julho e o reforço 
profissional está sendo contratado); 

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

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

Há seis meses, no dia 26 de fevereiro, o estado de São Paulo registrava o primeiro caso confirmado 
do novo coronavírus no País, um brasileiro que havia chegado da Itália. No mesmo dia, o governo 
paulista criava o Centro de Contingência do Coronavírus – que, desde então, é o órgão responsável 
pela divulgação de dados e políticas públicas relacionadas à Covid-19. 

Nesses seis meses, o estado paulista já registrou 776.135 casos confirmados da Covid-19 (doença 
causada pelo novo coronavírus), com 10.465 deles confirmados nas últimas 24 horas. Do total de 
infectados, 592.537 estão recuperados. O estado tem agora 29.194 óbitos, com 282 mortes ocorridas 
nas últimas 24 horas. 

Há 4.987 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva  de todo o estado em casos suspeitos 
ou confirmados do novo coronavírus, além de 6.355 internadas em enfermarias. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI está em 54,9% no estado e em 52,9% na Grande São Paulo. 

 
 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia registra primeira morte de criança por Covid-19 
DATA: 26/08/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-primeira-morte-de-crianca-por-covid-19/ 
 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  13 

 

 

DATA: 28/08/2020 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/em-3-dias-paulinia-registra-96-novos-casos-de-coronavirus/ 
 

Em 3 dias, Paulínia registra 96 novos casos de coronavírus 
Por  Redação 

28 de agosto de 2020 

 

Paulínia registrou em 3 dias consecutivos, 96 novos casos de coronavírus em moradores da 

cidade. Com isso, 2.957 moradores de Paulínia já testaram positivo para a Covid-19 desde 

o início da pandemia, em 19 de março. 

Nesta quinta-feira (27), mais 30 novos casos confirmados da doença. Destes, 20 por testes 

RT-PCR (amostras coletadas por meio de swabs – cotonetes/nariz/garganta) e 10 por 

exames sorológicos (testes rápidos). 

Até agora, 2.717 pessoas se recuperam da doença, sendo que 77 deles se curaram após 

alta hospitalar. Há ainda outros 1.156 casos em investigação, aguardando resultado de 

exames. 
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O município registra 65 mortes em decorrência da doença. Das vítimas fatais 43 são 

homens e 22 são mulheres, sendo uma menina de 10 anos. Desde o início da pandemia, 

2.558 foram descartados como caso da covid-19. 

Entre os casos confirmados, 25 pacientes estão internados no Hospital Municipal de Paulínia 

(HMP), sendo 10 deles em UTI. 

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: 28/08/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/27/paulinia-esta-com-100-de-ocupacao-de-
leitos-de-uti-para-covid-19/ 
 

[Segundo dia] 

Paulínia está com 100% de ocupação de leitos 
de UTI para Covid-19 
Boletim epidemiológico da Prefeitura desta quinta-feira confirmou mais 30 
moradores infectados; Ministério da Saúde contabiliza 4,3 mil contaminados 

27 ago 2020 – 13h54 

 
Profissionais de saúde com amostra para exame de detecção do novo coronavírus (Foto: Divulgação) 

Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados para Covid-19 estão 100% ocupados 
nesta quinta-feira (27) no Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro”, pelo 
segundo dia consecutivo. A informação, com base nos dados até as 9h30, é do boletim 
epidemiológico diário da Prefeitura, que divulgou mais 30 moradores infectados pela doença, 
totalizando 2.957 casos confirmados e 65 mortes. Para o Ministério da Saúde, o total de 
contaminados é de 4,3 mil no município (+62 em relação à sua última atualização) e 66 óbitos. 

De acordo com o boletim epidemiológico diário, também pelo segundo dia seguido na cidade, 25 
pessoas estão internadas positivas e suspeitas da Covid-19 no hospital municipal de Paulínia – 10 
delas na UTI. A Prefeitura garante que possui 14 vagas na Unidade de Terapia Intensiva – 10 leitos 
reservados para os pacientes do novo coronavírus e quatro para doentes de outras complicações. 
Neste mês começou a contratação temporária de 85 profissionais de saúde, por meio de seleção 
emergencial concluída, o que permitirá a ampliação desse serviço à população. 
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Os internados em razão da Covid-19 no hospital municipal estavam nesta quinta-feira: 

 10 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 
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Prefeitura e que permitiria a contratação de funcionários para ampliação das 14 vagas de terapia intensiva 
instaladas no hospital municipal foi cancelado pelo governo municipal (um novo processo foi aberto no último 
dia 7 de julho e o reforço profissional está sendo contratado); 

 três 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; 
 dois na Pediatria; e 
 um na Clínica Cirúrgica. 
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DATA: 22/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/covid-19-paulinia-tem-queda-no-numero-de-infectados-
pela-3a-semana-seguida/ 
 
 

Covid-19: Paulínia tem queda no número de 
infectados pela 3ª semana seguida 
Por Redação 

22 de agosto de 2020 

 

 
Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, região Central de Paulínia 

 

Paulínia voltou a apresentar queda no número de infestados pelo novo 
coronavírus pela terceira semana consecutiva. Na semana passada, de 16 a 22 
de agosto, a 33ª semana epidemiológica, o município teve 203 casos novos da 
covid-19. Na semana anterior haviam sido contabilizados 234 casos. Os números 
constam no boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde divulgado neste 
sábado, 22. 

Até este momento, Paulínia contabiliza 2.839 casos confirmados do novo 
coronavírus, sendo que 66,2%, ou seja, 1.881 deles foram notificados por meio 
de exames sorológicos (testes rápidos), enquanto 33,7% ou 958 ocorreram por 
meio de exame RT-PCR (amostras coletadas por meio de swabs – 
cotonetes/nariz/garganta). O total de recuperados soma 2.609, sendo que 70 
deles se curaram após alta hospitalar. 
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Nas últimas 24 horas foram confirmados 32 novos casos, sendo 23 meio de 
exames sorológicos (testes rápidos) e 9 RT-PCR (amostras coletadas por meio de 
swabs – cotonetes/nariz/garganta). A cidade também apresentou a sua menor 
taxa de letalidade, que aponta a gravidade da doença calculando a proporção de 
óbitos sobre o total de casos. A taxa está agora em 1,5%, a menor desde o início 
da pandemia. 

Paulínia tem, até este momento, 64 óbitos pela covid-19 [a doença provocada 
pelo novo coronavírus], sendo 1 deles registrados nas últimas 24 horas. 

Há 6 pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em casos 
confirmados ou suspeitos do novo coronavírus, além de 21 internados em 
enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Hospital Municipal de Paulínia 
(HMP) está em 60%. 

A cidade também apresentou a sua menor taxa de letalidade, que aponta a 
gravidade da doença calculando a proporção de óbitos sobre o total de casos. A 
taxa está agora em 1,5%, a menor desde o início da pandemia. 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia e Jaguariúna apresentam tendência de estabilidade em número  
de mortes 
 

DATA: 26/08/2020 | VEÍCULO: EPTV > “BOM DIA CIDADE”  |  PÁGINA:  
https://globoplay.globo.com/v/8805171/ 
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DATA: 25/08/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: A4, COM CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 24/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-atualiza-plano-sao-paulo-e-bares-restaurantes-e-
saloes-de-beleza-podem-reabrir-ate-as-22h/ 
 
 

Paulínia atualiza Plano São Paulo e bares, restaurantes 
e salões de beleza podem reabrir até às 22h 
Por Redação 

24 de agosto de 2020 

 

 
Comércio e serviços podem funcionar das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira 

(horário delimitado) e aos sábados das 8h às 16h (horário exclusivo) 

Paulínia atualizou a Fase Amarela do Plano São Paulo e bares, restaurantes e salões 

de beleza podem reabrir com 40% da capacidade, além de academias com 30% de 

vagas, por oito horas por dia, mas sem ultrapassar o horário das 22h. A 

reclassificação de sexta-feira (21) é a terceira numa escala de cinco etapas de 

isolamento social e restrições de atividades para prevenção e combate ao 

coronavírus.  

Comércio e serviços 

Funcionamento das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira (horário delimitado) e aos 

sábados das 8h às 16h (horário exclusivo); 
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Paulínia Shopping 

Horário delimitado das lojas e dos estabelecimentos comerciais do meio dia às 20h, 

da praça de alimentação das 11h às 15h e das 18h à 22h, todos limitados de 

segunda a sexta-feira, sendo que aos sábados e domingos o horário ficará 

delimitado do meio dia às 20h. Atividades e eventos culturais e de lazer seguem 

proibidas. 

Bares, restaurantes e similares 

Limitada à capacidade de 40% do estabelecimento, com o horário delimitado de 8h 

de funcionamento ao dia, podendo a jornada se contínua ou fracionada, porém com 

o horário máximo de funcionamento até às 22h. 

Salões de beleza, barbearias e semelhantes 

Limitada a capacidade de 40% do estabelecimento, com horário delimitado 

de 8h, de funcionamento ao dia, podendo a jornada ser continua ou fracionada. 

Academias de esporte e centros de ginásticas e dança 

As academias de esporte e todas as modalidades e centros de ginásticas e dança, 

limitada a capacidade de 30% do estabelecimento, com horário delimitado de 8h de 

funcionamento ao dia, podendo a jornada ser contínua ou fracionada. 
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Atividades religiosas 

Igrejas e templos ficam proibidos as participações de crianças de até 12 anos de 

idade e de pessoas com mais de 60 anos de idade, pessoas com doenças crônicas 

ou condições de risco, bem como a realização de atividades festivas, culturais e 

educativas presenciais. 
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O governo paulista atualiza o Plano São Paulo a cada 15 dias, observando os dados 

obtidos em uma semana na comparação com a semana anterior. Mas caso ele 

observe uma grande piora nos dados, o plano é atualizado a qualquer momento. 

O Plano São Paulo é dividido em cinco fases que vão do nível máximo de restrição 

de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle 

(laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado 

(azul). O Plano São Paulo também é regionalizado, ou seja, o estado foi dividido 

em 17 regiões [com a região metropolitana dividida em cinco sub-regiões] e cada 

uma delas é classificada em uma fase. 

Também na sexta (21), o Governo de São Paulo prorrogou a quarentena em todo o 

estado até o dia 6 de setembro. A recomendação de autoridades da Saúde é que as 

pessoas permaneçam em casa se puderem, principalmente idosos e portadores de 

doenças crônicas. O uso de máscaras em locais de acesso público e no transporte 

coletivo é obrigatório. 

O Decreto Municipal 7.868/2020 está publicado na edição extra 1.529 do 

Semanário Oficial de Paulínia de sexta-feira, 21 

(http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/semanarios/1529-EXTRA.pdf). 
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DATA: 28/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 4 
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DATA: 27/08/2020 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/08/27/retomada-gradual-de-consultas-exames-e-
cirurgias-comeca-na-rede-publica/ 
 

Retomada gradual de consultas, exames e 
cirurgias começa na rede pública 
Primeira etapa de programa da Secretaria Municipal de Saúde atenderá pacientes de 
maior risco clínico das doenças crônicas, informou a Prefeitura 

27 ago 2020 – 22h03 

 
Unidade Básica de Saúde Cooperlotes: pacientes são contatados via telefone pela equipe da Saúde (Foto: Divulgação) 

Os serviços das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Especialidades, Hospital e Apoio Diagnóstico 
começaram nesta quarta-feira (26) a agendar os pacientes de maior risco clínico das doenças crônicas 
para retomada de consultas e todos os cuidados de continuidade de acompanhando da Saúde. “Após 
o momento de maior risco da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Paulínia está lançando o 
Programa de Retomada Gradual de Consultas, Exames e Cirurgias”, informou o governo municipal. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes são contatados via telefone pela 
equipe e reagendados automaticamente. “Portanto, não há a necessidade de o paciente comparecer às 
unidades”, destacou a Prefeitura. Conforme o secretário municipal de Saúde de Paulínia, Fábio Luiz 
Alves, os serviços de Teleatendimento, Regulação, Agendamento e Acolhimento também serão 
usados nos serviços do SUS Paulínia “para melhor comodidade, facilidade e agilidade dos usuários e 
familiares”. 
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“Esse retorno se fará com prioridades para os que mais necessitam, respeitando todos os 
protocolos e cuidados para evitar a contaminação do novo coronavírus”, afirmou o secretário de 
Saúde. “Essa é mais uma iniciativa da Administração para diminuir os impactos negativos da 
pandemia, restabelecendo com segurança o atendimento à população.” 

O programa que será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde inclui o retorno de 
agendamento de cirurgias oncológicas, urológicas, oftalmológicas e ortopédicas. A ampliação das 
consultas do Centro de Especialidades também faz parte da nova etapa de atendimento. 

Cadeiras 

Nesta quarta-feira, o Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro” 
recebeu 40 cadeiras de rodas para serem utilizadas pela população que necessitar do equipamento. 
Elas serão distribuídas dentro dos departamentos que compõem a unidade. Em maio, o local ganhou 
cadeiras de banho.  “A troca das poltronas que ficam disponíveis para os acompanhantes deverá 
ocorrer em breve”, garantiu a Prefeitura. “A Administração comprou 136 poltronas que vão substituir 
as atuais”.  O investindo é de R$ 91,5 mil. 
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DATA: 28/08/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 23/08/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  
ASSUNTO: SAÚDE/ CONSELHO MUNICIPAL/ ELEIÇÃO 
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/eleicao-para-conselho-municipal-de-saude-acontecera-no-
paco-municipal/ 
 
 

Eleição para Conselho Municipal de Saúde 
acontecerá no Paço Municipal 
23 de agosto de 2020 

 

 
 
 

Marcadas para acontecer no sábado, 29, a eleição para escolha do novo 
Conselho Municipal de Saúde (CMS) será realizada no Paço Municipal e não 
mais na sede do antigo CACO. 
 
Os munícipes que forem até o local para votar deverão levar um documento 
com foto (RG ou CNH) e título de eleitor ou comprovante de votação. 
No total serão eleitos 10 conselheiros titulares e 10 conselheiros suplentes, para 
atuarem no biênio 2020/2022 e divididos pelas regiões Centro, Monte Alegre, 
Planalto e São José. 
 
A mudança de local foi aprovada pelos atuais membros do CMS na noite de 
quarta-feira, 19. 
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O Paço Municipal, sede da Prefeitura de Paulínia, está localizado na Avenida 
José Lozano de Araújo, 1551, no Parque Brasil 500. 
Eleição dos trabalhadores 
 
Entre os trabalhadores da saúde municipal, o pleito ocorrerá no dia 2 de 
setembro e os servidores votarão em seus respectivos locais de trabalho.] 
 
Das 6h30 às 20h, haverá votação no Hospital Municipal e no Centro de 
Geriatria. 
 
Nos demais serviços de saúde a votação será das 11h às 14. 
Será necessário apresentar um documento com foto (CNH ou RG) e número da 
matrícula funcional. 
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DATA: 25/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ CONSELHO MUNICIPAL 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-inaugura-sede-do-conselho-municipal-de-saude/ 
 

 

Paulínia inaugura sede do Conselho Municipal de 
Saúde 
Por Redação 

25 de agosto de 2020 

 

 
 
 

Há 6 dias para eleição dos novos conselheiros municipais de saúde de Paulínia 
para o biênio 2020/2022, a secretária adjunta de Saúde, Tânia Mara Cunha 
Romano Capellini, entregou o novo espaço para o funcionamento do Conselho 
Municipal de Saúde. O prédio, localizado no Paulínia Shopping, pertence à 
Prefeitura e passou por reformas para viabilizar o funcionamento do órgão. 

Também estiveram presentes o vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, 
Gilberto Alves de Godoy; Iria Onira Silva, Rodrigo Jaquet, Silvana Cassimiro, 
Plísio Machado Junior e Maria Micaela Benício, entre outros. 

O espaço passou por uma reforma, recebeu pintura nova, instalação do adesivo, 
instalação de telefone, internet e reparo na parte elétrica, viabilizada com mão 
de obra da própria Prefeitura. 
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O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado, de natureza permanente, 
de caráter deliberativo, normativo, fiscalizador e consultivo. Entre seus objetivos 
estão estabelecer, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução da política 
municipal de saúde, nas estratégias e na promoção do processo de controle 
social. 

 

 
Da esq./dir.: Maria Micaela Benício, Plísio Machado Junior, Silvana Cassimiro, Iria Onira Silva, Rodrigo 

Jaquet, Gilberto Alves de Godoy e Tânia Mara Cunha Romano Capellini 
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DATA: 22/08/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  35 

 

 

DATA: 27/08/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SERVIÇOS/ TRÂNSITO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/detran-em-paulinia-retoma-atendimento-presencial-com-
agendamento/ 
 
 

Detran em Paulínia retoma atendimento presencial, 
com agendamento 
Por Redação 

27 de agosto de 2020 

 

 
 

O atendimento presencial na Unidade do Detran em Paulínia, no Paulínia Shopping, 

acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, mediante agendamento prévio, porém 

com restrições, obedecendo aos protocolos de distanciamento social e às recomendações 

sanitárias. O uso de máscara de proteção facial tanto por parte dos funcionários quanto por 

parte dos visitantes é item obrigatório. Os agendamentos são feitos pelo portal do 

Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) ou aplicativo do Poupatempo. 

O atendimento presencial ao cidadão é oferecido apenas para aqueles serviços 
que ainda não estão disponíveis de forma online, como transferência de CNH 
(Carteira de Habitação), primeira habilitação, reabilitação, adição e mudança de 
categoria, além de serviços de veículos. 
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Para facilitar a vida do cidadão, nos últimos meses, o Detran-SP ampliou em 48% 
os serviços digitais. Entre as 64 opções disponíveis, podemos citar a renovação 
simplificada e segunda via da CNH, licenciamento, transferência, registro e 
liberação de veículos, consulta de multas e de pontuação na CNH, indicação de 
condutor, pesquisas de peças usadas, Centros de Formação de Condutores 
(CFCs) e de Empresa Credenciada de Vistoria (EVC), entre outros. 

Confira, abaixo, mais informações sobre os serviços online e os prazos 
do Detran-SP. 
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DATA: 28/08/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: EMPRESAS/ TRIBUTOS  
PÁGINA: 3 
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DATA: 25/8/2020  |  VEÍCULO: TODO DIA 
ASSUNTO: EMPREGO  |  PÁGINA: 6 
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DATA: 25/08/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  ASSUNTO: EMPREGO  
PÁGINA: A4, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE)  
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DATA: 28/08/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR   
ASSUNTO: REGIÃO  
PÁGINA: A6, COM CHAMADA NA CAPA  
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DATA: 23/08/2020  |  VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE   |  PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 28/08/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: LAZER  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE)
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DATA: 28/08/2020 
VEÍCULO: EPTV > “BOM DIA CIDADE” 
ASSUNTO: ACIDENTE/ MEIO AMBIENTE  
LINK: https://globoplay.globo.com/v/8811776/ 
 
 

 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Arvore cai em cima de carro na avenida José Paulino  
DATA: 27/08/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA NEWS  |  PÁGINA:  
https://paulinianews.com.br/2020/08/27/arvore-cai-em-cima-de-carro-na-avenida-jose-paulino-confira-fotos-e-videos/ 
 

Árvore cai em cima de carro com criança dentro em Paulínia 
DATA: 27/08/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/onplay/VID,0,0,79470,Arvore+cai+em+cima+de+carro+com+crianca+dent
ro+em+Paulinia.aspx 
 

Tronco de árvore cai em cima de carro 
DATA: 27/08/2020 | VEÍCULO: TVB RECORD CAMPINAS  |  PÁGINA:  
https://www.facebook.com/tvbcampinas/videos/705457236675205/ 
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DATA: 23/08/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: VIOLÊNCIA/ INFÂNCIA 
PÁGINA: A4 
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DATA: 26/08/2020 
VEÍCULO: G1 
ASSUNTO: POLÍCIA  
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/08/26/policia-federal-cumpre-
mandados-em-paulinia-e-sp-contra-crimes-de-evasao-de-divisas.ghtml 
 
 

Polícia Federal cumpre mandados em Paulínia e 
SP contra crimes de evasão de divisas 
Ordens de busca e apreensão foram expedidas pela Justiça Federal de Campinas. 
Investigação identificou movimentação irregular de empresa no valor de R$ 15 
milhões para China e Hong Hong. 
 

Por G1 Campinas e Região 

26/08/2020 09h35   
 

 
Polícia Federal cumpriu mandados no início da manhã desta quarta — Foto: Divulgação/Polícia 
Federal 

 
A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (26), quatro mandados de busca e 
apreensão em Paulínia (SP) e São Paulo contra uma organização criminosa suspeita de 
praticar crimes de evasão de divisas. A investigação tenta identificar pessoas jurídicas ou 
físicas envolvidas no esquema. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara de Justiça Federal 
de Campinas (SP). 
De acordo com a PF, a investigação começou quando uma empresa registrada como 
produtora de aguardente, com sede em Caruaru (PE), abriu uma conta em Paulínia (SP) e 
movimentou aproximadamente R$ 15 milhões, inclusive com transações em espécie. O 
valor é incompatível com a capacidade financeira da companhia, segundo a corporação. 
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Parte da quantia movimentada pela empresa foi objeto de contratos de câmbio e remessas 
a empresas offshores - nome dado a companhias e contas abertas em países com menor 
tributação - sediadas em Hong Kong e na China. A alegação para as transações eram a 
"importação de máquinas e equipamentos". 
No entanto, a Polícia Federal identificou que as importações nunca aconteceram e a 
empresa não registrou nenhum funcionário. Dos quatro mandados de busca e apreensão, 
dois são em Paulínia e dois em São Paulo. 
A operação recebeu o nome de "Brix Zero" por conta da escala que mede o açúcar na 
cana, que varia entre 18 e 24, mas, por conta da falta de atividade da empresa, o índice se 
tornou nulo. 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

PF cumpre mandados em Paulínia 
DATA: 26/08/2020 | VEÍCULO: RÁDIO CBN CAMPINAS  |  PÁGINA:  
https://portalcbncampinas.com.br/2020/08/pf-cumpre-mandados-em-paulinia/ 
 

PF cumpre mandados em Paulínia 
DATA: 26/08/2020 | VEÍCULO: TVB RECORD CAMPINAS  |  PÁGINA:  
https://www.facebook.com/tvbcampinas/videos/334086504405150/ 
 

Polícia Federal deflagra Operação Brix Zero 
DATA: 26/08/2020 | VEÍCULO: CORREIO POPULAR  |  PÁGINA:  
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/08/campinas_e_rmc/983379-policia-federal-deflagra-operacao-
brix-zero.html# 
 

PF cumpre mandados de busca e apreensão em Paulínia 
DATA: 26/08/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/cidades/NOT,0,0,1540444,PF+cumpre+mandados+de+bus
ca+e+apreensao+em+Paulinia.aspx 
 

PF faz operação em Paulínia contra evasão de divisas 
DATA: 26/08/2020 | VEÍCULO: BLOG DA ROSE  |  PÁGINA:  
https://blogdarose.band.uol.com.br/pf-faz-operacao-em-paulinia-contra-evasao-de-divisas/ 
 

PF cumpre dois mandados de busca contra evasão de divisas em Paulínia 
DATA: 26/08/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
https://tribunaliberal.com.br/?p=30171 


