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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 26/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ COMÉRCIO/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 8 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/03/2021 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ COMÉRCIO/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3 

Câmara promove campanha para valorizar comércio durante a pandemia 
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 25/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/24/paulinia-vai-montar-barreiras-sanitarias-
a-partir-desta-sexta-feira/ 
 

Paulínia vai montar barreiras sanitárias a partir desta 
sexta-feira 
 
Medida será adotada nas cidades da RMC para reduzir circulação de pessoas de fora 
da cidade no feriado de até 10 dias em outros municípios 

24 mar 2021 – 17h43 

 
Entrada de Paulínia pelo Portal Futurista, na Avenida Doutor Roberto Moreira (Foto: RT Imagens) 

A Prefeitura de Paulínia irá montar barreiras sanitárias nas entradas da cidade a partir desta sexta-

feira (26) até o próximo dia 4 de abril. A medida, que será adotada pelas 20 cidades da Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), tem o objetivo de controlar um eventual aumento de circulação 

de pessoas de fora em virtude do feriado prolongado de até 10 dias na Capital paulista e com o 

lockdown decretado em nove cidades do Litoral paulista e também em Piracicaba. 

A decisão de criar barreiras sanitárias foi tirada de uma reunião virtual dos prefeitos da RMC, 

ocorrida na manhã desta quarta-feira (24). A preocupação dos prefeitos é que possa ocorrer uma 

grande movimentação de pessoas para a região em um momento em que tentam implantar e 

monitorar medidas mais restritivas nas cidades para conter a disseminação do coronavírus. O feriado 

decretado em São Paulo tem início nesta sexta-feira, 26 de março, e segue até 4 de abril. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/24/paulinia-vai-montar-barreiras-sanitarias-a-partir-desta-sexta-feira/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/24/paulinia-vai-montar-barreiras-sanitarias-a-partir-desta-sexta-feira/
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“Todos os municípios da RMC estão procurando adotar medidas conjuntas para que as ações 

tenham maior amplitude. Na reunião realizada hoje de manhã, ficou definido que, a partir de sexta-

feira, os 20 municípios da Região Metropolitana farão barreiras sanitárias nas entradas das cidades”, 

explicou o prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos). 

A adoção dessa medida visa evitar o deslocamento da população entre os municípios. As barreiras 

ficarão na entrada da cidade e, os motoristas serão abordados pela Guarda Municipal ou Polícia 

Militar sobre a real necessidade do deslocamento. Os motoristas também receberão orientações sobre 

as medidas de prevenção à Covid-19 adotadas pelo município. 

Na reunião realizada pela manhã, os gestores municipais também deliberaram por requisitar ao 

Estado ajuda financeira para compra de insumos e medicamentos utilizados em pacientes internados 

e a implantação de um hospital de campanha regional. 

A RMC é formada pelos 20 seguintes municípios: 

• Paulínia 
• Americana 
• Artur Nogueira 
• Campinas 
• Cosmópolis 
• Engenheiro Coelho 
• Holambra 
• Hortolândia 
• Indaiatuba 
• Itatiba 
• Jaguariúna 
• Monte Mor 
• Morungaba, 
• Nova Odessa 
• Pedreira 
• Santa Bárbara d’Oeste 
• Santo Antônio de Posse 
• Sumaré 
• Valinhos e 
• Vinhedo 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Paulínia adota barreiras sanitárias contra coronavírus a partir desta 

sexta-feira, 26 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 25/03/2021     |    PÁGINA: 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-adota-barreiras-sanitarias-contra-coronavirus-a-partir-desta-

sexta-feira-26 

 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-adota-barreiras-sanitarias-contra-coronavirus-a-partir-desta-sexta-feira-26
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-adota-barreiras-sanitarias-contra-coronavirus-a-partir-desta-sexta-feira-26
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA:  
25/03/2021 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS 
PÁGINA:  
3, COM  
CHAMADA 
NA CAPA 
 

Cidades da RMC terão barreiras para coibir “fuga” de paulista 
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 25/03/2021  
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: B1, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Brasil chega a 300 mil mortos por Covid-19 



   RESUMO DA  SEMANA | Março 2021 |  8 
 

  

 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Março 2021 |  9 
 

  

VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 26/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 4 

Paulínia registra esta semana 5 mortes de moradores por Covid-19  
 
 
 

Boletim confirma 137 novos casos da Covid-19 e 1 
óbito; homem de 45 anos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Redação 

 25 de março de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
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*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Boletim confirma 137 novos casos da Covid-19 e 1 óbito; homem de 45 
anos 
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA   |     DATA: 25/03/2021     |    PÁGINA: 

http://noticiasdepaulinia.com.br/boletim-confirma-137-novos-casos-da-covid-19-e-1-obito-homem-de-45-

anos/ 

 

Homem de 45 anos é a 133ª vítima fatal da Covid-19 em Paulínia 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 25/03/2021     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/25/homem-de-45-anos-e-a-133a-vitima-fatal-da-covid-19-em-

paulinia/ 

 

Prefeitura registra 4 mortes de moradores de Paulínia nas últimas 24h 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 23/03/2021     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/23/prefeitura-registra-4-mortes-de-moradores-de-paulinia-

nas-ultimas-24-horas/ 

 

Brasil registra pela 1ª vez mais de 3 mil mortes por Covid em um dia 
VEÍCULO: G1   |     DATA: 23/03/2021     |    PÁGINA: 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/23/brasil-registra-pela-1a-vez-mais-de-3-mil-

mortes-por-covid-em-um-dia.ghtml 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/boletim-confirma-137-novos-casos-da-covid-19-e-1-obito-homem-de-45-anos/
http://noticiasdepaulinia.com.br/boletim-confirma-137-novos-casos-da-covid-19-e-1-obito-homem-de-45-anos/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/25/homem-de-45-anos-e-a-133a-vitima-fatal-da-covid-19-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/25/homem-de-45-anos-e-a-133a-vitima-fatal-da-covid-19-em-paulinia/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/23/prefeitura-registra-4-mortes-de-moradores-de-paulinia-nas-ultimas-24-horas/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/23/prefeitura-registra-4-mortes-de-moradores-de-paulinia-nas-ultimas-24-horas/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/23/brasil-registra-pela-1a-vez-mais-de-3-mil-mortes-por-covid-em-um-dia.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/23/brasil-registra-pela-1a-vez-mais-de-3-mil-mortes-por-covid-em-um-dia.ghtml
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VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
DATA: 26/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 5 

Prefeitura vacina idosos de 69 a 71 anos na sexta-feira (26) e segunda (29) 
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VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
DATA: 24/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/doria-anuncia-inicio-da-
vacinacao-de-policiais-e-professores-em-sp.shtml 
 

Doria anuncia início da vacinação de policiais e 
professores em SP 
 
Policiais começam a ser vacinados em 5 de abril e professores no 
dia 12 
 

Artur Rodrigues 

SÃO PAULO 

 
O governo João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (24) o início da vacinação de 
policiais e professores no estado de São Paulo. 

O anúncio foi feito durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi 
(zona oeste de SP). 

Segundo Doria, o início da vacinação dos policiais será a partir de 5 de abril e os 
professores, em 12 de abril. 

Ele informou que serão vacinados 180 mil profissionais de segurança, o que inclui 
policiais militares, policiais civis, bombeiros, polícia científica e agentes de escolta 
penitenciária e segurança. 

O secretário da Segurança, general João Campos, afirmou que os policiais realizam 
diversas atividades que expõem esses profissionais. 

Ele citou, por exemplo, que profissionais do Samu (serviço de atendimento médico de 
urgência) são vacinados, mas os bombeiros, com trabalho similar, não. 

"Somente no sistema da Secretaria da Segurança Pública até ontem nós perdemos 79 
policiais da ativa, 56% deles entre 46 e 55 anos. Uma tragédia", disse. 

Na categoria dos professores, serão 350 mil profissionais que atuam da creche ao ensino 
médio. 

Doria anunciou também antecipação da vacinação das pessoas com 69 anos para sexta 
(26) --inicialmente, estava previsto para o dia seguinte. É uma população de cerca de 
910 mil pessoas. 

O governador anunciou a entrega de mais 2,2 milhões de doses da Coronavac ao 
programa nacional de imunização. Com isso, já são 27,8 milhões de doses entregues. 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/doria-anuncia-inicio-da-vacinacao-de-policiais-e-professores-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/03/doria-anuncia-inicio-da-vacinacao-de-policiais-e-professores-em-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/autores/artur-rodrigues.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/para-doria-pronunciamento-de-bolsonaro-foi-disfarce-para-enganar-o-pais.shtml
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 25/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/saude-de-paulinia-imuniza-686-da-populacao-
paulinense/ 
 

Saúde de Paulínia imuniza 6,86% da população paulinense 
 

Por Redação 

 25 de março de 2021 

Vacinação continua na UBS Centro 2 para profissionais de Saúde, enquanto 

que os 2 drives-thrus retomaram as atividades da imunização do novo grupo 

de 69 a 71 anos na próxima quinta (25), sexta (26) e segunda-feira (29) 

Pelo menos 6,86% da população paulinense já foi vacinada em Paulínia. A plataforma 

Vacivida da Secretaria de Estado da Saúde informa que o município atingiu nesta quinta-

feira (25) até às 18h, a marca de 9.291 doses aplicadas, sendo 7.211 da primeira dose e 

2.080 da segunda. Paulínia recebeu 11.578 doses do Programa de Imunização do Governo 

de São Paulo. 

Os drives-thrus (túnel do Teatro Municipal e Lagoa do João Aranha) retomarão as 

atividades após a chegada da remessa de doses para a nova faixa-etária 69 a 71 anos. A 

campanha de vacinação no município segue os critérios dos programas Estadual e Nacional 

de Imunização. 

Os profissionais de Saúde podem procurar o imunizante na Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Centro 2, à Rua Izolino Clemente Duarte, 158, bairro Jardim América, para tomar a 2ª 

dose da Coronavac. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/saude-de-paulinia-imuniza-686-da-populacao-paulinense/
http://noticiasdepaulinia.com.br/saude-de-paulinia-imuniza-686-da-populacao-paulinense/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Vacina%C3%A7%C3%A3o-em-Paul%C3%ADnia.jpeg
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 23/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ VACINAÇÃO 
PÁGINA: 8, COM CHAMADA NA CAPA 

Prefeituras formalizam consórcio para compra de vacinas contra Covid 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 

 

Consórcio de Prefeituras para compra de vacinas contra Covid-19 é 

criado 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 22/03/2021     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/22/consorcio-de-prefeituras-para-compra-de-vacinas-contra-

covid-19-e-criado/ 

 

 

 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/22/consorcio-de-prefeituras-para-compra-de-vacinas-contra-covid-19-e-criado/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/22/consorcio-de-prefeituras-para-compra-de-vacinas-contra-covid-19-e-criado/
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 23/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/23/prefeitura-de-paulinia-volta-a-fechar-
parque-brasil-500-ao-publico/ 
 

Prefeitura de Paulínia volta a fechar Parque Brasil 500 ao 
público 
Medida será tomada já a partir desta terça-feira para evitar aglomerações e conter a 
velocidade da transmissão do novo coronavírus 

23 mar 2021 – 17h18 

 
Vista área do Parque Brasil 500, às margens da Avenida Prefeito José Lozano Araújo (Foto: RT Imagens) 

A Prefeitura de Paulínia volta a fechar o Parque Brasil 500 ao público a partir desta terça-feira 

(23). A medida é para evitar aglomerações no local e não tem data para terminar. Antes, o lugar 

ficava aberto à população durante as 24 horas do dia. 

Durante a semana, de acordo com a Prefeitura de Paulínia, os acessos ao Parque Brasil 500 serão 

fechados ao público a partir das 17h. Aos sábados, domingos e feriados os bloqueios dos acessos ao 

local começam logo pela manhã, desde as 7h. 

O Parque Brasil 500 é usado pela população para a prática de exercícios físicos, passeios e lazer 

durante a manhã, nos fins de tarde e aos finais de semana e feriados. Lá, estão o Sambódromo, o 

Theatro Municipal “Paulo Gracindo” e o Paço Municipal “Palácio Cidade Feliz”. 

Esta não é a primeira vez que a Prefeitura fecha o Parque Brasil como medida para tentar segurar a 

velocidade de transmissão da Covid-19 em Paulínia. A partir do dia 19 de julho do ano passado, os 

bloqueios passaram a ser feitos no local a partir das 15h de sexta-feira até a noite de domingo. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/23/prefeitura-de-paulinia-volta-a-fechar-parque-brasil-500-ao-publico/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/23/prefeitura-de-paulinia-volta-a-fechar-parque-brasil-500-ao-publico/
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VEÍCULO: TODO DIA 
DATA: 26/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3  

Hortolândia vai ter lockdown de 16h entre domingo e segunda 
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VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
DATA: 20/03/2021 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-contrata-10-novos-leitos-de-uti-
para-o-hospital-municipal/ 
 

Prefeitura de Paulínia contrata 10 novos leitos de UTI 
para o Hospital Municipal 
 

Por  Redação 

20 de março de 2021 

 

A Prefeitura de Paulínia definiu nesta sexta-feira (19.03.2021), a contratação de 10 novos 

leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI-SUS) para a Rede Municipal de Saúde para 

atendimentos de pacientes com Covid-19, o que elevaria de imediato para 30 leitos. 

Há 18 dias consecutivos os 20 leitos de UTI do Hospital Municipal de Paulínia (HMP) estão 

lotados. Em média, por dia, 76 pacientes estão internadas em leitos e enfermaria. Os 

equipamentos são para HMP, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, com respaldo 

no art. 24, IV, da Lei 8666/93. 

http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-contrata-10-novos-leitos-de-uti-para-o-hospital-municipal/
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-contrata-10-novos-leitos-de-uti-para-o-hospital-municipal/
http://noticiasdepaulinia.com.br/author/admin/
http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/UTI-Covid-19-Constra%C3%A7%C3%A3o-de-novos-leitos-HMP-2021.jpeg
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Essa providencia emergencial tem por objetivo garantir o mínimo de estrutura capaz para 

acolher com segurança as eventuais ocorrências envolvendo pacientes locais e da região (o 

hospital é referência) que necessitem desse tratamento mais avançado, com auxílio de 

respiradores. 

Porém, como existem trâmites administrativos que podem demandar mais alguns dias (e a 

cidade não pode esperar), levando em conta que não existia nesta sexta-feira 

disponibilidade de leitos para novas internações, o prefeito resolveu locar equipamentos 

médico hospitalares para composição de dez leitos de unidade de terapia intensiva da 

empresa B&F Brasil Ltda., mediante o repasse de recursos próprios nos próximos dias do 

valor de R$ 1,7 milhão. 

 

http://noticiasdepaulinia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-19-at-18.58.47.jpeg
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VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
DATA: 25/03/2021 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2650 
 

Licitações em andamento para a saúde somam quase 
R$ 16 milhões 
 

Da Redação 

25/03/2021 18:03:26 

 

Remédios, insumos, testes para doenças como Covid-19 e dengue, entre outros, serão 

licitados pelo governo Du Cazellato (PL) até dia 13 de abril  
 

Levantamento feito pelo Correio Paulinense aponta que, entre esta quinta-feira (25) e o dia 13 de 

abril, a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) vai realizar doze licitações para a área de saúde. O 

investimento total previsto soma R$ 15.912.372,92 (quinze milhões, novecentos e doze mil, 

trezentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos). 

 

De acordo com os editais disponíveis no Portal da Transparência, só em medicamentos a PMP vai 

investir mais de R$ 7,8 milhões. O governo Du Cazellato (PL) pretende comprar também testes e 

insumos para diagnósticos de Covid-19 e da dengue, bem como insulinas e materiais para exames 

ginecológicos. Além disso, serão contratadas empresas de fornecimento de oxigênio e de 

lavanderia hospitalar.   

 

Confira todas as licitações da saúde, no período apurado pelo Correio:  

http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2650
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REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRAUMA 

Data: 25/03/2021 

Valor estimado: R$ 703.823,52 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSULINAS 

Data: 26/03/2021 

Valor estimado: R$ 370.440,00 

 

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS 

Data: 29/03/21 

Valor estimado: R$ 153.682,32 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS 

Data: 29/03/2021 

Valor estimado: R$ 2.634.795,00 

 

AQUISIÇÃO DE TESTES E INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES RT-PCR 

Data: 30/03/2021 

Valor estimado: R$ 3.362.594,40 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA 

HOSPITALAR 

Data: 31/03/2021 

Valor estimado: R$ 1.806.840,00 (recursos próprios e federais) 

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXAMES GINECOLÓGICOS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER, GESTANTES E 

RECÉM NASCIDOS 

Data: 01/04/2021 

Valor estimado: R$ 80.453,60 (recursos próprios e federais) 

 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA 

Data: 05/04/2021 

Valor estimado: R$ 35.488,40 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA / CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 

CRIOGÊNICO COM LOCAÇÃO DE TANQUE 

Data: 06/04/2021 

Valor estimado: R$ 684.698,82 

http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-14-2021-EDITAL_PE_14-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-15-2021-EDITAL_PE_15-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-17-2021-EDITAL_PE_17-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-16-2021-EDITAL_PE_16-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-16-2021-EDITAL_PE_16-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-19-2021-EDITAL.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-21-2021-EDITAL_PE_21-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-22-2021-EDITAL_PE_22-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-22-2021-EDITAL_PE_22-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-23-2021-EDITAL_PE_23-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-23-2021-EDITAL_PE_23-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-25-2021-EDITAL.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-26-2021-EDITAL_PE_26-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-26-2021-EDITAL_PE_26-2021.pdf
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AQUISIÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO, COM 

COMODATO DE INSTRUMENTAIS/EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS E OUTROS 

PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS 

Data: 07/04/2021 

Valor estimado: R$ 766.173,12 

 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TERAPIA ANTINEOPLÁSICA 

Data: 12/04/2021 

Valor estimado: R$ 5.204.143,74 

 

AQUISIÇÃO DE KITS PARA TESTES PARA DIAGNÓSTICOS DA DENGUE 

Data: 13/04/2021 

Valor estimado: R$ 109.240,00 

 

Foto: Ilustração 

http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-29-2021-EDITAL_PE_29-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-29-2021-EDITAL_PE_29-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-29-2021-EDITAL_PE_29-2021.pdf
http://www.paulinia.sp.gov.br/uploads/editais/2021/pe-30-2021-EDITAL.pdf
javascript:nicTemp();
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VEÍCULO: EPTV 
DATA: 19/03/2021 
ASSUNTO: SAÚDE 
PÁGINA: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/19/problema-com-licenciamento-
impede-empresa-de-paulinia-de-fornecer-ate-50-mil-cilindros-de-oxigenio-por-mes.ghtml 
 

 

Problema com licenciamento impede empresa de Paulínia de 
fornecer até 50 mil cilindros de oxigênio por mês 
 
Com autorização para venda do gás para hospitais nas regiões de Barretos e 
Guarulhos, empresa diz que aguarda, há três anos, autorização da prefeitura de 
Paulínia; administração diz que processo foi refeito pela empresa e que trabalha 
para agilizar liberação, mas dentro das regras da Vigilância Sanitária. 
 

Por EPTV 1 

19/03/2021 14h00  Atualizado há 2 dias 
 

--:--/--:--

Empresa de Paulínia é impedida de produzir oxigênio medicinal por burocracia da 
prefeitura 

 
Em um cenário de aumento na procura por oxigênio hospitalar por causa da 
explosão de casos de Covid-19 em todo o Brasil, uma empresa de Paulínia (SP) 
aguarda a resolução de um problema com o licenciamento para poder fornecer o 
produto ao mercado. São três anos à espera da autorização e, segundo a 
companhia, ela teria capacidade de envasar até 50 mil cilindros do gás por mês. 
 
A empresa segue em operação, mas tem autorização, no momento, apenas para 
fornecer oxigênio para o setor industrial. Apesar do produto ser o mês, a 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/19/problema-com-licenciamento-impede-empresa-de-paulinia-de-fornecer-ate-50-mil-cilindros-de-oxigenio-por-mes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2021/03/19/problema-com-licenciamento-impede-empresa-de-paulinia-de-fornecer-ate-50-mil-cilindros-de-oxigenio-por-mes.ghtml
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liberação para uso hospitalar depende de licenças municipal, estadual e da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
 
A mesma companhia já tem autorização para a comercialização do oxigênio 
hospitalar em outras plantas que tem no estado, como na região de Barretos 
(SP) e Guarulhos (SP). 
 
O empresário Pedro Borella Neto conta que tem sido procurado por prefeituras e 
hospitais diante da escassez do produto no mercado. 
 

"As últimas duas semanas, com o aumento de casos, temos sido solicitador por 

várias prefeituras, hospitais, com urgência, implorando muitas vezes por 

produtos. Os fornecedores atuais não estão conseguindo atender a demanda", 

aponta. 

 

Empresa de Paulínia (SP) aguarda há três anos licenciamento para poder vender 
oxigênio hospitalar — Foto: Giuliano Tamura/EPTV 
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O que diz a prefeitura? 
Secretário de Saúde de Paulínia, Fábio Alves explicou que a companhia chegou 
a fazer o pedido pelo licenciamento, mas não concluiu o processo, retirando o 
primeiro pedido e entrando com outro para pedir a autorização. 
 
"A gente observou que durante dois, três anos, fizemos toda a comunicação 
possibilitando que apresentasse a documentação, não foi possível. Essa 
empresa cancela esse ano os pedidos anteriores e abre uma nova solicitação. 
Fizemos o mesmo processo. Nós estamos somente cumprindo, embora o 
contexto seja importante, essa regra dos padrões sanitários de funcionamento 
para uma atividade altamente periculosa", disse. 
 
Ainda segundo o titular da pasta, a documentação apresentada pela empresa 
não estaria de acordo com as normas municipais da Vigilância Sanitária, mas 
que a administração irá agilizar o processo. 
 
"Não temos dúvida que, no contexto da pandemia, nós vamos agilizar o mais 
rápido possível, em todas as instâncias, que a empresa consiga ter o 
funcionamento para beneficiar a população como um todo. Mas a partir do 
momento que tiver tudo adequadamente", disse. 
 
Em nota, a Anvisa informou que aguarda um retorno da área técnica sobre os 
pedidos da empresa, mas destacou que quando há um entrave com a prefeitura, 
a companhia deve resolver isso primeiro para conseguir o licenciamento. 
 
 
 
 
 
 
 
*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Impasse entre empresa e Prefeitura de Paulínia trava comercialização de 

cilindros de oxigênio 
VEÍCULO: BLOG DA ROSE   |     DATA: 23/03/2021     |    PÁGINA:  

https://blogdarose.band.uol.com.br/impasse-entre-empresa-e-prefeitura-de-paulinia-trava-comercializacao-

de-cilindros-de-oxigenio/ 

 

Empresa de Paulínia faz transporte de oxigênio para unidades de saúde 
VEÍCULO: EPTV   |     DATA: 23/03/2021     |    PÁGINA:  

https://globoplay.globo.com/v/9374556/ 

https://blogdarose.band.uol.com.br/impasse-entre-empresa-e-prefeitura-de-paulinia-trava-comercializacao-de-cilindros-de-oxigenio/
https://blogdarose.band.uol.com.br/impasse-entre-empresa-e-prefeitura-de-paulinia-trava-comercializacao-de-cilindros-de-oxigenio/
https://globoplay.globo.com/v/9374556/
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/03/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL/ REGIÃO  
PÁGINA: 5, COM CHAMADA NA CAPA 

Paulínia está entre as cinco melhores cidades em Administração Pública da 
RMC 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/03/2021 
ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
PÁGINA: 6 

Prefeitura terá ponto facultativo na próxima quinta-feira (1º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   RESUMO DA  SEMANA | Março 2021 |  27 
 

  

 

VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
DATA: 21/03/2021 
ASSUNTO: JUSTIÇA ELEITORAL 
PÁGINA: https://tribunapaulinia.com.br/paulinia-tem-novo-juiz-eleitoral-a-partir-de-segunda-feira-22/ 
 

 

Paulínia tem novo juiz eleitoral a partir de segunda-
feira (22) 
 

21 de março de 2021 

 

O magistrado, que atua na cidade desde 2014, estará à frente do Cartório Eleitoral de 
Paulínia no Biênio 2021-2022 

 

O juiz de direito da 1ª vara da comarca de Paulínia Carlos Eduardo Mendes toma posse 

como membro titular do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SE) na próxima 

segunda-feira (22). O magistrado já atuou como membro da Corte Eleitoral de Paulínia no 

biênio 2017-2018. 

 

O magistrado, que atua na cidade desde 2014, estará à frente do Cartório Eleitoral de 

Paulínia no Biênio 2021-2022. Em entrevista com exclusividade ao Jornal Tribuna, o juiz 

falou sobre os objetivos no novo cargo. Entre eles, está o recadastramento dos eleitores 

para que a cidade tenha mais representatividade no país. “Muitas pessoas moram em 

Paulínia, mas votam em Campinas. A cidade tem aproximadamente 80 mil eleitores, mas 

esse número deve ser bem maior tomando como base o número de habitantes. Um 

eleitorado expressivo contribui para a eleição de deputados que representem o Município”, 

https://tribunapaulinia.com.br/paulinia-tem-novo-juiz-eleitoral-a-partir-de-segunda-feira-22/
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afirma. 

 

O novo juiz eleitoral terá acesso aos processos eleitorais em andamento a partir da 

próxima semana. “Vou tomar ciência de tudo que o que está tramitando e garanto aos 

paulinenses que minha gestão vai respeitar a escolha do povo. Vou fazer o que é justo”, 

disse. 

 

No início do ano, como juiz da 1ª Vara, ele proferiu a sentença na ação por improbidade 

administrativa, condenando o ex-prefeito Edson Moura Júnior. A pena determina 

ressarcimento de R$ 94,3 milhões aos cofres públicos; perda da função pública que estiver 

ocupando; suspensão de direitos políticos por oito anos; multa correspondente a duas 

vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de oito anos. 

 

Recentemente, o magistrado proferiu uma palestra na Terceira Jornada da Autoestima, 

realizada pelo Instituto Ivânia Rodrigues, onde falou sobre os direitos da mulher. 

Para as eleições em 2022, o magistrado disse que vai atuar para combater as fake news. 

“Vou agir rápido para retirar os conteúdos falsos da internet e enquadrar os autores 

conforme a lei. É um dos focos de atuação de justiça que julgo muito importante”, 

completou. 

 

Trajetória 

Carlos Eduardo Mendes é juiz de direito desde 2008. Já atuou em mais de 40 cidades no 

Brasil, tanto como juiz substituto e como titular. 
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 21/03/2021 
ASSUNTO: TRÂNSITO/ REGIÃO 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 

Frota de veículos cresce 77,6% em dez anos na região e desafia prefeituras 
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VEÍCULO: O ESTADO DE S. PAULO  
DATA: 25/03/2021  
ASSUNTO: SUSTENTABILIDADE 
PÁGINA: A10  

Regiões Sudeste e Sul concentram ranking de cidades
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VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
DATA: 23/03/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE/ ÁGUA 
PÁGINA: 6, COM CHAMADA NA CAPA 

Com calor e chuva abaixo da médica, municípios pedem economia 
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VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
DATA: 26/03/2021 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE  
PÁGINA: 3 

Prefeitura firma convênio para tratar animais silvestres capturados ou 
feridos na cidade  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

*  MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Associação vai cuidar de animal silvestre ferido ou capturado em Paulínia 
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS   |     DATA: 25/03/2021     |    PÁGINA: 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/25/associacao-vai-cuidar-de-animal-silvestre-ferido-ou-capturado-em-

paulinia 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/25/associacao-vai-cuidar-de-animal-silvestre-ferido-ou-capturado-em-paulinia
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/25/associacao-vai-cuidar-de-animal-silvestre-ferido-ou-capturado-em-paulinia
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VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
DATA: 25/03/2021 
ASSUNTO: TRÂNSITO 
PÁGINA: https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/24/rua-presidente-costa-e-silva-muda-para-
mao-unica-de-direcao/ 
 

Rua Presidente Costa e Silva muda para mão única de 
direção 
 
A partir de 6ª-feira, motorista tem de seguir sentido hospital municipal de Paulínia no 
trecho que compreende a UBS, escola e entrada do PS 

24 mar 2021 – 21h10 

 
Rua Presidente Costa e Silva no trecho da entrada do PS: hoje, via tem mão dupla de direção (Foto: Divulgação) 

 

   A Rua Presidente Costa e Silva vai virar mão única de direção a partir desta sexta-feira (26), na 

região do Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro”. A informação foi 

prestada pela Prefeitura nesta quarta-feira (24). 

De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, a Rua Presidente Costa e Silva terá mão 

única em direção ao hospital municipal de Paulínia. 

https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/24/rua-presidente-costa-e-silva-muda-para-mao-unica-de-direcao/
https://paulinia24horasnoticia.com/2021/03/24/rua-presidente-costa-e-silva-muda-para-mao-unica-de-direcao/


   RESUMO DA  SEMANA | Março 2021 |  35 
 

  

 

A mudança acontecerá apenas no trecho da rua onde estão localizadas a Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Centro 1, a entrada do Pronto-Socorro do hospital municipal e a Escola Estadual Porphyrio da 

Paz. 

No restante de seu trecho, do cruzamento com a Rua Santa Cruz até a esquina da Avenida Pío XII, 

a via segue com duplo sentido. A partir daí, ela já era mão única de direção sentido o Fórum de 

Paulínia. 
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VEÍCULO: CBN CAMPINAS 
DATA: 25/03/2021 
ASSUNTO: SOLIDARIEDADE 
PÁGINA: https://portalcbncampinas.com.br/2021/03/familias-em-vulnerabilidade-recebem-
marmitas-em-paulinia/ 
 

Famílias em vulnerabilidade recebem marmitas em 
Paulínia 
 
  

 
Foto: Prefeitura de Paulínia 

Uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade, a Prefeitura de Paulínia e a Missão Madre 

Teresa de Calcutá, garantiu nesta terça-feira, 23, alimentos para famílias em vulnerabilidade social. 

Ao todo, 160 marmitas foram produzidas por voluntários da Missão Madre Tereza e distribuídas 

para cerca de 50 famílias. Os alimentos foram  fornecidos pelo Fundo Social, que recebeu doação 

da iniciativa privada. 

Para a presidente do Fundo Social, Fernanda Cazellato, ações como essa são extremamente 

importantes para ajudar e amenizar os efeitos devastadores causados pela pandemia. 

Profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Creas, também 

estiveram envolvidos na ação. 

https://portalcbncampinas.com.br/2021/03/familias-em-vulnerabilidade-recebem-marmitas-em-paulinia/
https://portalcbncampinas.com.br/2021/03/familias-em-vulnerabilidade-recebem-marmitas-em-paulinia/
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 19 a 26/03/2021 

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

 

NOTÍCIAS 
 
 

 

Câmara promove campanha para valorizar comércio durante a pandemia 
26 de março de 2021  

A Câmara Municipal inicia nesta sexta-feira (26/3) a campanha “Paulínia, Conte com a Gente”, com o objetivo de 

incentivar o comércio local no período de pandemia da Covid-19. Os vereadores da Casa gravaram mensagens 
estimulando a população a apoiar comerciantes e empreendedores da cidade. “Decidimos mostrar que atitudes 

simples podem ajudar nessa época tão difícil [...] 

 
 

 

Tiguila pede início de projetos de lazer, monitoramento e mobilidade 

urbana 
25 de março de 2021  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) solicita a execução de uma série de projetos com verbas da 

Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp, autarquia estadual que acompanha ações na 

RMC). Ele relata que se reuniu com o diretor do órgão e levantou R$ 2,5 milhões para a realização 

de iniciativas importantes em Paulínia. […] 

http://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/noticias/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/camara-campanha-valorizar-comercio-pandemia/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-projetos-lazer-monitoramento-e-mobilidade-urbana/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-projetos-lazer-monitoramento-e-mobilidade-urbana/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/tiguila-projetos-lazer-monitoramento-e-mobilidade-urbana/
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Colégio Militar em Paulínia deve melhorar qualidade do ensino, diz Fábio da 

Van        25 de março de 2021  

O vereador Fábio da Van (Cidadania) sugere que a Prefeitura de Paulínia busque caminhos para fazer 

parte do Programa Nacional das Escolas Cívico Militares. A Indicação 251/2021 tem o objetivo de 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas […] 

 

Helder propõe que Paulínia siga programa de informatização de unidades de 

saúde        24 de março de 2021  

O vereador Helder Pereira (PL) indica a adesão de Paulínia ao programa Informatiza APS, ligado ao SUS. Ao 
aderir, o município recebe recursos federais para investimento na tecnologia da informação, subsidiando a gestão 
dos serviços de saúde e melhoria da clínica. Ele ressalta que o financiamento só ocorre quando a cidade segue 

parâmetros mínimos […] 

 

Hortas comunitárias e canal para denunciar maus-tratos aos animais são 

solicitações de Alex Eduardo    24 de março de 2021  

O vereador Alex Eduardo (Solidariedade) sugere que a Prefeitura disponibilize em seu site um link 

para moradores denunciarem maus-tratos aos animais. De acordo com a Indicação 273/2021, o canal 

on-line permitiria que os denunciantes mantivessem o anonimato […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/colegio-militar-em-paulinia-deve-melhorar-qualidade-do-ensino-diz-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/colegio-militar-em-paulinia-deve-melhorar-qualidade-do-ensino-diz-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-propoe-que-paulinia-siga-programa-de-informatizacao-de-unidades-de-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-propoe-que-paulinia-siga-programa-de-informatizacao-de-unidades-de-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-hortas-comunitarias-denunciar-maus-tratos-aos-animais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-hortas-comunitarias-denunciar-maus-tratos-aos-animais/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/colegio-militar-em-paulinia-deve-melhorar-qualidade-do-ensino-diz-fabio-da-van/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/helder-propoe-que-paulinia-siga-programa-de-informatizacao-de-unidades-de-saude/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/alex-eduardo-hortas-comunitarias-denunciar-maus-tratos-aos-animais/
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Fontanário no Flamboyant e fim de mau cheiro na cidade são pedidos de 

Edilsinho       23 de março de 2021  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) sugere construção de um fontanário na nascente 

hidrográfica localizada no bairro Jardim Flamboyant, entre as ruas Domingos Vansan e Francisca 

Luiza Grandin Beraldo. Para ele, a iniciativa beneficiaria a população […] 

 

Valadão propõe cursos pré-vestibulares gratuitos para jovens promissores 

da cidade       22 de março de 2021  

Pensando em estudantes esforçados de escolas públicas, que possuem cadastro no PAS, o vereador 

Fábio Valadão (PL) pede que a Prefeitura invista em cursos pré-vestibulares gratuitos. A ideia da 

Indicação 270/2021 é facilitar o ingresso do aluno em uma faculdade […] 

 

Isentar IPTU de pessoas que tratam câncer é proposta de José Soares 
22 de março de 2021  

O vereador José Soares (Republicanos) sugere à Prefeitura isenção total do IPTU para pessoas com 

câncer, enquanto durar o tratamento oncológico. Segundo ele, a iniciativa não significa caridade, e 

sim uma forma de o Poder Público promover ações reconhecendo o direito […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-fontanario-flamboyant-mau-cheiro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-fontanario-flamboyant-mau-cheiro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-cursos-pre-vestibulares-gratuitos-para-jovens-promissores-da-cidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-cursos-pre-vestibulares-gratuitos-para-jovens-promissores-da-cidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-isentar-iptu-cancer/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/edilsinho-fontanario-flamboyant-mau-cheiro/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/valadao-propoe-cursos-pre-vestibulares-gratuitos-para-jovens-promissores-da-cidade/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/jose-soares-isentar-iptu-cancer/
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Para Cícero Brito, lista de bolsas de estudos deve ser eletrônica 
19 de março de 2021  

A concessão de bolsa de estudos em Paulínia, que faz o município gastar cerca de R$ 25 milhões ao 

ano, precisa de um sistema informatizado que permita maior controle dos repasses e dos 

beneficiados. É o que defende o vereador Cícero Brito (MDB) ao sugerir mudanças na Secretaria 

Municipal de Educação […] 

 

Paulínia precisa de ecopontos para separar lixo, afirma Gibi 
19 de março de 2021  

Diante de inúmeras solicitações, o vereador Professor Gibi (PTB) sugere a criação de ecopontos em 

locais estratégicos de Paulínia. “Muitas pessoas têm dificuldade em encontrar um local apropriado 

para descartar os resíduos sólidos proveniente de construção, poda de árvore e até corte de gramas. 

Acredito que suprimos essa demanda se houver ecopontos em várias regiões […] 

https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-lista-bolsas-estudos-eletronica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/paulinia-precisa-de-ecopontos-para-separar-lixo-afirma-gibi/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/cicero-brito-lista-bolsas-estudos-eletronica/
https://www.camarapaulinia.sp.gov.br/cmp/paulinia-precisa-de-ecopontos-para-separar-lixo-afirma-gibi/

