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DATA: 30/05/2020  |  VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS/ ORÇAMENTO/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 7  
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DATA: 30/05/2020   
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS/ ORÇAMENTO/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 19, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 1º/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS/ ORÇAMENTO/ CORONAVÍRUS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/01/arrecadacao-municipal-cai-24-em-abril-
segundo-secretaria-de-financas/ 
 

[Crise] 
Arrecadação municipal cai 24% em abril, 
segundo Secretaria de Finanças 
Números do primeiro quadrimestre deste ano foram apresentados durante 
audiência pública na Câmara de Vereadores, transmitida pela internet 

1º jun 2020 – 16h30 

 
Audiência pública da Secretaria Municipal de Finanças, na Câmara Municipal (Foto: Divulgação) 

A arrecadação da Prefeitura de Paulínia caiu 3,22%, na comparação com os quatro primeiros 
meses do ano passado, por causa da pandemia do novo coronavírus. Somente em abril, a queda foi de 
24,4%, em relação ao mesmo mês de 2019. A principal receita da cidade (repasses do governo 
estadual referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS) registrou 
diminuição de 32,95%. 

“São dados preocupantes”, afirmou o secretário municipal de Finanças, Nicholas Andrews 
Baccarin, durante audiência pública realizada sexta-feira (29) na Câmara Municipal de Vereadores, e 
transmitida em tempo rela pela internet, para apresentar as contas do primeiro quadrimestre de 2020 
(janeiro a abril) da Prefeitura de Paulínia. “Não sabemos como será o comportamento da receita nos 
próximos meses.” 
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Paulínia confirmou o primeiro caso da pandemia da Covid-19 na cidade no último dia 19 de março 
e entrou em quarentena, permitindo o funcionamento apenas de comércios e serviços não essenciais. 
Até as 9h30 desta segunda-feira, dia 1º de junho, o município somava 143 moradores testados 
positivos para doença, uma morte e outra em investigação. 

Na última terça-feira (26), decreto do prefeito Du Cazellato (PL) determinou o relaxamento do 
isolamento social e permitiu a partir do dia seguinte a reabertura  de comércios e serviços não 
essenciais no município, dentre eles barbearias, pesqueiros, cabeleireiros e escritórios. O Paulínia 
Shopping e todo o comércio varejista da cidade, como lojas de roupas, calçados e perfumarias, 
seguem ainda proibidos de funcionar. 

 Veja a apresentação de slides da Secretaria Municipal de Finançasnancas 
 Assista o vídeo da audiência púbica da Secretaria Municipal de Saúde 

Durante a audiência pública, Baccarin apontou ainda que o município destinou quase 20% dos 
recursos próprios para a área de Saúde. E destacou que uma página no site da Prefeitura de Paulínia 
divulga todas as compras realizadas durante o estado de calamidade pública, com cópias 
digitalizadas de notas fiscais. 

Baccarin enumerou os gastos de outras secretarias municipais, principalmente Obras, Educação, 
Assistência Social e Segurança Pública. Disse que, pela primeira vez nos últimos dois anos, o 
município fechou a despesa com folha de pagamento em 50,53% da receita corrente líquida, abaixo 
do limite prudencial fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (nos últimos 12 meses). 

Saúde 

Uma segunda audiência pública foi realizada na sexta-feira na Câmara de Paulínia, onde a 
Secretaria Municipal de Saúde descreveu como foram repassados R$ 83,6 milhões ao gabinete, ao 
Hospital Municipal de Paulínia “Vereador Antônio Orlando Navarro”, às equipes de Vigilância e às 
redes básica e especializada durante o primeiro quadrimestre deste ano. 
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 Veja a apresentação de slides da Secretaria Municipal de Saúde 
 Assista o vídeo da audiência púbica da Secretaria Municipal de Saúde 

O secretário municipal de Saúde, Fábio Luiz Alves, citou medidas adotadas para tratar o 
coronavírus, gerir leitos e proteger profissionais. Segundo ele, será anunciado em breve um plano de 
teste em massa da população. Quando isso ocorrer, segundo ele, o número de casos tende a aumentar 
de forma expressiva, mas será reflexo da capacidade de identificar o vírus na população, inclusive 
entre pessoas sem sintomas. 

Alves apresentou um conjunto de adaptações tomadas em diferentes áreas, por causa da pandemia. 
A equipe de Saúde Mental, por exemplo, agora faz atendimento a distância, enquanto o 
Departamento Odontológico vem atuando apenas em casos de emergência, pois a atividade dos 
profissionais tem alto risco de transmissão. 
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DATA: 05/06/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 03/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/03/paulinia-confirma-segunda-morte-em-
decorrencia-do-novo-coronavirus/ 
 

[Boletim] 
Paulínia confirma segunda morte em 
decorrência do novo coronavírus 
Homem de 81 anos tinha doenças preexistentes, conforme comitê de 
enfrentamento da doença, e morreu terça-feira no hospital municipal 

3 jun 2020 – 13h23 

 
Profissionais de saúde na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus (Foto: Agência 

Brasil) 

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento do Coronavírus confirmou nesta quarta-feira (3) a 
segunda morte em Paulínia em decorrência da pandemia da Covid-19, doença respiratória causada 
pelo novo coronavírus. Trata-se de um homem de 81 anos, que tinha doenças anteriores. Outros seis 
casos com exames positivos foram adicionados às estatísticas do boletim epidemiológico diário, 
totalizando 156. 

De acordo com a Prefeitura, o segundo óbito já era considerado e divulgado como caso positivo 
para a Covid-19 no boletim diário do comitê. A mais nova vítima fatal da doença no município tinha 
hipertensão, obesidade, cardiopatia e histórico de AVC. Iniciou os sintomas respiratórios no último 
dia 17 de maio, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. 
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A Prefeitura informou que o homem deu entrada no Hospital Municipal de Paulínia “Vereador 
Antônio Orlando Navarro”, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no último dia 21, após piora do 
quadro médico. O paciente evoluiu para óbito na terça-feira (2). Os familiares do homem estavam 
assintomáticos e permaneceram em isolamento domiciliar até o dia 31 de maio. 

O comitê também descartou nesta quarta-feira a nona morte suspeita da Covid-19, após laudo do 
Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. Esse óbito foi comunicado no boletim do dia 12 de maio e se 
referia a uma mulher de 64 anos, que tinha neoplastia pulmonar. O município ainda apura uma morte 
pelo novo coronavírus. A quantidade de pacientes curados aumentou de 88 para 92 na cidade. Os 
moradores com a doença ativa agora somam 62. 
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O número de pacientes internados em razão da Covid-19 caiu de sete para seis nas 
últimas 24 horas no hospital municipal de Paulínia. De acordo com o comitê de 
enfrentamento, até as 9h30 desta quarta-feira, havia dois casos testados positivos para o 
novo coronavírus que estavam na Unidade de Terapia Intensiva e três suspeitos – um na 
UTI e dois na Enfermaria Respiratória. No total, 291 moradores aguardam resultados de 
exames: seis a mais em relação à terça-feira. 

No início de abril, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a aplicação dos 20 mil testes 
rápidos comprados pelo município. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) começou no 
dia 27 de abril, em pessoas com febre e sintomas gripais. Do dia 9 de abril até o dia 26 de 
maio, teriam sido realizados 1.095 testes rápidos na cidade, incluindo servidores que estão 
na linha de frente do combate à pandemia. O boletim epidemiológico desta quarta-feira 
informa 198. A Prefeitura não explica a diferença nos números. 

 

 
 
 
 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia registra mais uma morte por suspeita de Covid-19 
DATA: 02/06/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-mais-uma-morte-por-suspeita-de-covid-19/ 

 

Prefeitura de Paulínia confirma segunda morte por novo coronavírus 
DATA: 03/06/2020 | VEÍCULO: G1  |  PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/06/03/prefeitura-de-paulinia-confirma-segunda-
morte-por-novo-coronavirus.ghtml 
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DATA: 03/06/2020  
VEÍCULO: EPTV 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ TESTES  
LINK: https://globoplay.globo.com/v/8600676/ 
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DATA: 05/06/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ TESTES 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 29/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ TESTES/ AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2545 
 
 

Paulínia prepara testagem em larga escala para o novo 
coronavírus 
 
Da Redação 
29/05/2020 20:05:52 
 
 

 
Alves apresentou as contas da saúde no 1º quadrimestre de 2020 

Informação foi dada pelo secretário de Saúde da cidade, Fábio Alves, durante audiência 

pública virtual na Câmara de Vereadores 
 
Na tarde desta sexta-feira (29), o secretário de Saúde de Paulínia, Fábio Alves, detalhou ações e 
gastos da pasta no primeiro quadrimestre (janeiro a abril) deste ano, durante audiência pública 
virtual na Câmara de Vereadores.  Além disso, Alves revelou que em breve será anunciado 
um plano de testagem em larga escala da população para o novo coronavírus. Ainda segundo ele, 
quando isso ocorrer, o número de casos deve aumentar expressivamente.  
 
A testagem em larga escala é importante, principalmente, para detectar os infectados 
assintomáticos, ou seja, pessoas que pegaram o vírus, mas não apresentam sintomas e, por isso, 
carregam e transmitem sem saber. No final de março passado, o prefeito de Paulínia, Du 
Cazellato (PL), autorizou uma compra de 20 mil testes rápidos para o novo coronavírus (leia 
reportagem). Além dos 2.570 que já haviam sido entregues, a PMP recebeu esta semana mais 14 
mil unidades, segundo informação de Iria Onira da Silva, conselheira municipal de saúde. 
 
De acordo com a prestação de contas apresentada por seu titular, a Secretaria de Saúde de Paulínia 
gastou nos primeiros quatro meses de 2020 um total de R$ 83.648.543.94 (oitenta e três milhões, 
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seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), o 
que representa 18,86%  da dotação do setor para este ano - por lei, o município é obrigado a 
investir 15%, no mínimo. Do total gasto, R$ 986 mil foram tirados dos R$ 4,4 milhões que o 
município recebeu do governo federal, entre os meses de janeiro e abril. 
 
Além de pagar R$ 7.339.474,43 em salários e encargos sociais de seus funcionários, a pasta de saúde 
investiu R$ 15.909.973,47 na rede básica, R$ 13.633.741,29 na rede especializada, R$ 
44.527.659,87 no hospital municipal (HMP), e R$ 2.237.694,88 na vigilância em saúde. Ainda 
segundo os dados apresentados pelo secretário, Paulínia recebeu R$ 1,9 milhão dos governos federal 
e estadual para o combate ao novo coronavírus, entre os dias 30 de março e 29 de abril. 
 
CLIQUE AQUI E CONFIRA A PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLETA. 
 
Foto: Divulgação/CMP 
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DATA: 02/06/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ TESTES 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-realiza-1-095-testes-rapidos-para-deteccao-da-
covid-19/ 
 
 

Paulínia realiza 1095 testes rápidos para detecção 
da covid-19 
Por Redação 

2 de junho de 2020 

 

 
 

Paulínia já aplicou 1.095 testes rápidos para detecção da covid-19 desde o dia 9 de abril. O 
município adquiriu 20 mil kits oriundos da China e homologados pelo Ministério da Saúde 
(MS), visando dar maior agilidade no tratamento de pessoas contaminadas com a doença. 

Dos 1.095 testes, 494 foram aplicados em trabalhadores da saúde (Pronto Atendimento do 
Coronavírus, Hospital Municipal e outras unidades de saúde do Município) e 601 em 
pacientes monitorados com suspeitas da doença. Noventa e seis testes rápidos deram 
positivo. 

De Acordo com boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, até agora já 
foram feitos 228 testes rápidos no Hospital Municipal e 86 nas unidades básicas de saúde 
(UBSs), com resultados entregues em até 15 minutos após a coleta. O levantamento foi 
fechado dia 26 de maio. 

O teste rápido é indicado apenas pelo menos oito dias após o início dos sintomas, como 
febre e tosse. Não é recomendado para uso em toda a população, uma vez que não 
consegue diagnosticar o início da doença. 

Dos 143 casos confirmados de covid-19 em Paulínia, 96 foram detectados por testes 
rápidos, já dos 278 casos descartados, 94 foram desconsiderados por meio dos testes 
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Dúvidas, abaixo as perguntas e respostas da doença 

Notícias de Paulínia – Como funciona o teste rápido? 

Secretaria de Saúde – O teste rápido utiliza uma amostra de sangue para detectar a 

presença de dois tipos de anticorpos: o IgM (marcador de doença recente) e o IgG (que 

pode permanecer circulando mesmo após o fim da doença, indicando possível imunidade). 
 

Notícias de Paulínia – Qual a diferença do teste rápido e do PCR/Swab? 

Secretaria de Saúde – O exame de PCR/Swab detecta material genético do vírus e deve 

ser realizado idealmente entre o terceiro e o sétimo dias de sintomas. O teste rápido 

detecta anticorpos produzidos pelo organismo após o contato com o vírus e, por isso, deve 

ser realizado no a partir de oito dias após o início dos sintomas. 
 

Notícias de Paulínia – Quem pode fazer o teste rápido? 

Secretaria de Saúde – O teste rápido é realizado em pessoas com sintomas respiratórios 

ou síndrome gripal e seus contatos domiciliares. Também estão sendo testados todos os 

profissionais da saúde e da segurança pública vinculados à Prefeitura Municipal de Paulínia, 

mesmo que assintomáticos. 
 

Notícias de Paulínia – Fui ao Hospital/UBS com sintomas de Covid-19 e não 

fizeram o teste rápido. Por que isso aconteceu? 

Secretaria de Saúde – O teste rápido deve ser realizado pelo menos oito dias após o 

início dos sintomas. Antes deste período a probabilidade de resultados falso-negativos (ou 

seja: não detectar pessoa doente) é alta, pois os anticorpos podem estar presentes em 

quantidades muito pequenas, não detectadas pelo exame. Considerando os resultados de 

sensibilidade e especificidade do teste rápido adquirido pela PMP, foi optado por realizar 

este exame a partir do 14o dia de doença para aumentar a performance diagnóstica do 

teste. 
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Notícias de Paulínia – Fiz o teste rápido e o resultado deu positivo para Covid-19. 

Por que me solicitaram a realização de um segundo exame? 

Secretaria de Saúde – Existe a recomendação de realizar um segundo exame no caso 

das pessoas assintomáticas com teste rápido com detecção apenas do IgM reagente para 

confirmação do resultado, visto que podem ocorrer reações cruzadas levando a resultados 

falsopositivos. 
 

 
 

Notícias de Paulínia – Fiz o teste rápido e o resultado deu IGM positivo. O que isso 

significa? 

Secretaria de Saúde – O IgM é um anticorpo que está associado a doença recente. No 

caso do Covid-19 pode surgir nos primeiros dias após o início da doença e pode continuar a 

ser detectado por algumas semanas, mesmo após a recuperação clínica. 
 

Notícias de Paulínia – Fiz o teste rápido e o resultado deu IGG positivo. O que isso 

significa? 

Secretaria de Saúde – O IgG é um anticorpo que é produzido durante a doença aguda e 

pode persistir por longos períodos. No caso do Covid-19 ainda não se sabe se este 

anticorpo traz imunidade protetora duradoura. 

Notícias de Paulínia – Tive contato com caso suspeito ou confirmado de Covid-19. 

Devo procurar a rede de saúde para realização de teste rápido? 

Secretaria de Saúde – Toda vez que um caso suspeito é atendido na rede pública de 

Paulínia, ele passa a ser monitorado por telefone pela equipe da Saúde. Durante este 

monitoramento os contatos domiciliares são identificados e acompanhados também. A 

própria equipe da saúde entra em contato para agendar os exames. É Essencial manter os 

números de telefone atualizados. 
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DATA: 05/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2548 
 

127 servidores da saúde testaram “reagente” para o 
novo coronavírus 
 

Da Redação 
04/06/2020 15:06:31 
 

 

Segundo a SMS, só no HMP mais de 200 servidores foram testados 

Questionado pelo Correio, secretário de Saúde de Paulínia explicou porque esses casos ainda 

não aparecem entre os confirmados na cidade, até o momento 
 

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Paulínia, até o dia 26 do mês passado, 
494 servidores da saúde foram submetidos ao teste rápido para o novo coronavírus.  Do total 
examinado, 25,88% , ou seja, 127 funcionários, testaram “reagente”, o que sugere que eles foram 
infectados pelo vírus causador da Covid-19. No mesmo dia 26, a SMS divulgou um total de 91 
casos confirmados, incluindo os pacientes curados, em recuperação e um que morreu da doença 
na cidade. 

O Correio questionou o secretário de Saúde de Paulínia, Fábio Alves, sobre a não inclusão dos 
servidores municipais, possivelmente contaminados, nos boletins diários de casos confirmados 
divulgados pela pasta até o momento. “A dinâmica é o seguinte: o caso reagente em teste rápido, 
principalmente IgM (Imunoglobulinas), que fala que o anticorpo está ativo, portanto, tá 
produzindo reação contra o coronavírus, ele precisa ser confirmado pra ir pro boletim. Essa 
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confirmação depende de vários critérios que a Secretaria da Vigilância Estadual não definiu 
ainda.  Como a gente tá muito na frente, a própria Vigilância do Estado não tem o critério, e a 
gente tá definindo isso hoje com a secretaria Estadual pra gente poder lançar os testes rápidos. 
Alguns deverão ser confirmados por PCR (exame laboratorial), outros deverão ser repetidos em 
sete dias, pra a gente ter o critério epidemiológico de colocar (nos boletins diários) como caso 
confirmado”, explicou Alves. 

Ainda segundo a pasta de saúde, foram testados funcionários das Unidades 
Básicas (UBSs), HMP (Hospital Municipal de Paulínia), Centro Especialidades, CTA (Centro de 
Testagem e Aconselhamento), Centro de Geriatria e Gerontologia, Saúde Mental, SERHISP, Centro 
de Oncologia, Serod e da própria secretaria.  
 

 
Foto: Arquivo 
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DATA: 03/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: A6 
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DATA: 31/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2546 
 

Região com quatorze bairros passa a ser a mais afetada pelo 
novo coronavírus 
 

Da Redação 
31/05/2020 17:05:56 
 
 

 

Cidade fechou o domingo com 88 curados e 53 infectados em tratamento 

Saiba os bairros que compõem as regiões monitoradas pela SMS de Paulínia e a 

quantidade de casos positivos em cada uma delas 
 
Neste domingo (31), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Paulínia divulgou mais 
um balanço do novo coronavírus por região da cidade. Desde o início da pandemia, o 
município foi dividido pelas dez regiões que possuem Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs): Jardim Amélia, Betel, Centro I, Centro II, João Aranha, Monte Alegre, 
Cooperlotes, Parque da Represa, Jardim Planalto e São José (veja no final da matéria 
os bairros que compõem as regiões e o número de casos em cada uma delas). 
 
Até o último dia 14, a região de Betel (Betel, Parque Brasil 500 e Alvorada Parque) 
concentrava a maior parte dos casos positivos de coronavírus no município 
- 14 dos 55 notificados, até então  (CLIQUE AQUI e veja matéria). No balanço de hoje, a 
região Centro I (Boa Esperança, Bonfim, Jardim dos Calegaris, Jardim Fortaleza, Jardim 
Vista Alegre, Jardim Ypê, Morumbi, Nova Paulínia, Poço Fundo, Santa Cecília. Vila 
Bressani, José Paulino Nogueira, Jardim São Bento e Presidente Médici) assume a 
liderança com 24 dos 103 casos confirmados (53 mulheres e 50 homens) até quinta-
feira (28).  
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As regiões Monte Alegre (Jardim Flamboyant, São Bento, Monte Alegre I, II, III, IV e V, 
Parque dos Servidores e Jardim Primavera), Betel e Centro II (Jardim América, Jardim de 
Itapoan, Jardim N. S. Aparecida, Morumbi, Parque da Figueira, Santa Terezinha e Jardim 
Europa) aparecem na sequência, com 17, 16 e 12 infectados, respectivamente. Ainda de 
acordo com a SMS, pessoas com menos de 60 anos representam 81,55% dos 
contaminados notificados até a última quinta-feira. 

 
 

 
Das regiões monitoradas a do Parque da Represa é a única sem casos confirmados de 

coronavírus. Foto: CMP 
 
Confira regiões e números de casos 
 
REGIÃO CENTRO I  
Boa Esperança, Bonfim, Jardim dos Calegaris, Jardim Fortaleza, Jardim Vista Alegre, Jardim Ypê, 
Morumbi, Nova Paulínia, Poço Fundo, Santa Cecília. Vila Bressani, José Paulino Nogueira, Jardim 
São Bento e Presidente Médici. 
Número de casos: 24 
 
REGIÃO MONTE ALEGRE 
Jardim Flamboyant, São Bento, Monte Alegre I, II, III, IV e V, Parque dos Servidores e Jardim 
Primavera. 
Número de casos: 17 
 
REGIÃO BETEL 
Betel, Parque Brasil 500 e Alvorada Parque. 
Número de casos: 16 
 
REGIÃO CENTRO II 
Jardim América, Jardim de Itapoan, Jardim N. S. Aparecida, Morumbi, Parque da Figueira, Santa 
Terezinha e Jardim Europa. 
Número de casos: 12 
 
REGIÃO PLANALTO 
Alto Pinheiros, Bela Vista, Morro Alto, Jardim Planalto, Residencial Olinda, São Domingos, Vila 
Nunes, Ouro Negro, Jequitibás, Jequitibás I, Patropi, Pq das Arvores e São Luiz. 
Número de casos: 9 
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REGIÃO COOPERLOTES 
Cooperlotes e Bom Retiro 
Número de casos: 8 
 
REGIÃO JOÃO ARANHA 
João Aranha, Leonor e Vida Nova. 
Número de casos: 6 
 
REGIÃO SÃO JOSÉ 
Cascata, São José e São José II 
Número de casos: 6 
 
REGIÃO JARDIM AMÉLIA 
Saltinho, Leonor II, Amélia, Residencial Pazetti e Marieta Dian 
Número de casos: 5 
 
REGIÃO PARQUE DA REPRESA 
Balneário Tropical, Belvedere do Lago, Jardim Harmonia, Nova Veneza, Parque da Represa e 
Serra Azul. 
Número de casos: ZERO 
 
Boletim diário 
No boletim deste domingo (31), a SMS de Paulínia informou 88 pessoas curadas, 53 em 
tratamento e uma morte de Covid-19 na cidade, totalizando 142 casos confirmados 
da doença, desde o início da pandemia. Outros 238 paulinenses, que podem ter 
contraído o coronavírus (os chamados casos suspeitos), aguardam resultado de 
exames, e 277 testaram negativo, até o momento. Nas últimas 24 horas, a cidade não 
registrou nenhum novo caso da doença.   
 
Foto: Reprodução 
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DATA: 30/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/30/regiao-do-centro-registra-maior-numero-de-
casos-do-novo-coronavirus/ 
 

[Mapa] 
Região do Centro registra maior número de 
casos do novo coronavírus 

Em seguida vem as áreas de abrangência das UBSs Monte Alegre e Betel, 
segundo boletim semanal do Departamento de Vigilância em Saúde 

30 mai 2020 – 17h31 

 

As áreas de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Centro 1 e 2 registram juntas o 
maior número de casos confirmados de moradores de Paulínia testados positivos para a Covid-19, 
doença respiratória causada pelo novo coronavírus. Juntas, possuem 36 das 103 ocorrências 
verificadas pelo boletim epidemiológico semanal do Departamento de Vigilância em Saúde, 
atualizado até as 9h da última quinta-feira (28). 

As regiões das UBSs Monte Alegre (17) e Betel (16) vêm a seguir, respectivamente, em segundo e 
terceiro lugares no ranking das áreas de maior contágio na cidade. A Unidade Básica de Saúde do 
Parque da Represa segue sendo a única entre as 10 do município sem notificar a doença: Planalto tem 
nove; Cooperlotes, oito; João Aranha, seis; São José, seis; e Amélia, cinco. Os dados desta edição do 
boletim semanal deixam de fora os 39 casos registrados entre a quinta-feira e este sábado, 
quando Paulínia fechou a semana com 142 infectados. 

Veja abaixo a distribuição dos bairros por UBS em Paulínia: 
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– UBS Amélia 
 João Aranha 
 Saltinho 
 Leonor II 
 Amélia 
 Pazetti 
 Marieta Dian 

 
– UBS Betel 
 Betel 
 Parque Brasil 500 
 Alvorada Parque 

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

 
– UBS Centro II 
 Jardim América 
 Jardim de Itapoan 
 Jardim Nossa Senhora Aparecida 
 Morumbi 
 Parque da Figueira 
 Santa Terezinha 
 Jardim Europa 

 
– UBS João Aranha 
 João Aranha 
 Leonor 
 Vida Nova 

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

 
– Cooperlotes 
 Cooperlotes 
 Bom Retiro 
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– 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 

 

O boletim relata que o diagnóstico laboratorial é uma ferramenta essencial para confirmar os casos 
e, principalmente, orientar estratégias de atenção à saúde, isolamento e biossegurança para 
profissionais de saúde. “Até o dia 26 de maio 
de 2020 foram realizados 1.096 testes 
rápidos”. O boletim diário deste sábado 
registra a aplicação de 188. O secretário 
municipal de Saúde, Fábio Luiz Alves, ainda 
não explicou a razão para a diferença dos 
números. 

Conforme o boletim epidemiológico 
semanal, até quarta-feira (27), Paulínia tinha a 
segunda maior taxa de incidência de caso da 
Covid-19 a cada 100 mil habitantes por 
município entre sete cidades vizinhas 
pesquisadas pelo Departamento de Vigilância 
em Saúde. Em primeiro lugar vinha Campinas 
(107), seguida de Paulínia (87), Jaguariúna 
(85), Nova Odessa (61), Sumaré (61), 
Hortolândia (59), Americana (43) e 
Cosmópolis (24). O total da região era 1.895. 
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DATA: 05/06/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: B3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 30/5/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE) 
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DATA: 05/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/05/comite-confirma-mais-17-moradores-
infectados-em-paulinia/ 

 

[Covid-19] 
Comitê confirma mais 17 moradores infectados em Paulínia 
 

Inclusão de novos casos ocorreu nas últimas 24 horas; a grande maioria teve a 
confirmação por meio de análises de exames feitas no Adolfo Lutz 

5 jun 2020 – 13h04 

O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus divulgou nesta sexta-feira (5) mais 17 
moradores de Paulínia infectados com a Covid-19, doença respiratória provocada pela pandemia do 
novo coronavírus. Com isso a soma dos testados positivos passou de 156 para 173 nas últimas 24 
horas. A quantidade de curados segue 92. A cidade ainda tem duas mortes confirmadas e uma 
terceira em investigação. 

Conforme o boletim epidemiológico diário do comitê, com dados atualizados até as 9h30 desta 
sexta-feira, 15 das 17 confirmações se deu por meio de exames swab (de secreção nasal e bucal), que 
são colhidos e enviados para análises no Instituto Adolfo Lutz, na Capital paulista. Duas ocorreram 
por testes rápidos. 
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Número de moradores que aguardam resultados de exames em Paulínia passa de 300 (Foto: Agência Brasil) 

 
 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Total de casos confirmados da Covid-19 cresce 4,9 vezes em maio  
DATA: 31/05/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/31/total-de-casos-confirmados-da-covid-19-cresce-49-vezes-
em-maio/ 
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DATA: 05/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS  
PÁGINA: A4 
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DATA: 02/06/2020  
VEÍCULO: A CIDADE ON  
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ ISOLAMENTO 
LINK: https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1521928,taxa+de+ 
isolamento+social+volta+a+despencar+na+rmc.aspx 
 

Taxa de isolamento social volta a  
despencar na RMC 

A taxa de isolamento social nas dez cidades monitoradas teve uma queda grande 
entre domingo e segunda-feira 

Thiago Rovêdo | ACidadeON Campinas 
2/6/2020 19:04 
 
 

 
 

Movimento no Centro de Valinhos na segunda-feira (Foto: Luciano Claudino/Código19) 
 
 
A taxa de isolamento social nas dez cidades monitoradas da RMC (Região Metropolitana de 
Campinas) teve uma queda grande entre domingo e segunda-feira (1º). 
 
As informações foram obtidas pelo Simi-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente do 
Governo de São Paulo), que analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de 
deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social nas cidades do Estado. 
 
A maior taxa ficou com Indaiatuba e Vinhedo - 48%, porém houve queda de seis e oito 
pontos percentuais, respectivamente, quando comparada com domingo. 
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A pior taxa de isolamento social ficou com Itatiba, que fechou a segunda-feira em 43%. A 
cidade registrou uma queda de cinco pontos percentuais em relação a domingo. 
 
CONFIRA 
 
Americana: 44% (redução de 6 pontos percentuais) 
Campinas: 46% (redução de 8 pontos percentuais) 
Hortolândia: 44% (redução de 5 pontos percentuais) 
Indaiatuba: 48% (redução de 6 pontos percentuais) 
Itatiba: 43% (redução de 5 pontos percentuais) 
Paulínia: 46% (redução de 5 pontos percentuais) 
Santa Bárbara d'Oeste: 43% (redução de 4 pontos percentuais) 
Sumaré: 44% (redução de 5 pontos percentuais) 
Valinhos: 47% (redução de 7 pontos percentuais) 
Vinhedo: 48% (redução de 8 pontos percentuais) 
Estado de São Paulo: 47% (redução de 6 pontos percentuais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  35 

 

 

DATA: 05/06/2020 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SERVIDORES PÚBLICOS/ CÂMARA MUNICIPAL  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 05/06/2020 | VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: SERVIDORES PÚBLICOS/ CÂMARA MUNICIPAL  
PÁGINA: 4, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 05/06/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
PÁGINA: 4 
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DATA: 03/06/2020  
VEÍCULO: TSE 
ASSUNTO: LEI DA FICHA LIMPA/ ELEIÇÕES  
LINK: http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Junho/lei-da-ficha-limpa-10-anos-norma-
comecou-a-ser-aplicada-somente-nas-eleicoes-municipais-de-2012 

 

Lei da Ficha Limpa 10 anos: norma começou a ser 
aplicada somente nas Eleições Municipais de 2012 
 

A lei, que ampliou as hipóteses de inelegibilidade, completa dez anos de vigência nesta quinta-feira 
(4) 

03.06.202017:23 

 

 
A Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135 de 2010) completa, nesta quinta-feira (4), dez 
anos de vigência. A sua aplicação, no entanto, ocorreu somente dois anos depois, nas Eleições 
Municipais de 2012. Considerada um marco no Direito Eleitoral, a norma nasceu a partir de um 
movimento popular que pretendia barrar o acesso a cargos eletivos de candidatos com a “ficha suja”, 
promovendo o incentivo à candidatura de pessoas com o passado correto. 
Em julgamento ocorrido em 2010, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que a lei não poderia 
ser adotada para as Eleições Gerais daquele ano, pois desrespeitaria o princípio da anualidade 
eleitoral, previsto no artigo 16 da Constituição Federal, que dispõe que “a lei que alterar o processo 
eleitoral não poderá ser aplicada à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência”. 

Antes de passar a valer efetivamente, a regra foi alvo de questionamentos sobre sua 
constitucionalidade. Em março de 2012, sete meses antes do pleito, o STF, por maioria de votos, 
entendeu que a lei era constitucional, devendo alcançar atos e fatos ocorridos antes de sua vigência. 
A decisão foi tomada no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) nº 29 e 
nº 30 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4578. 

Eleições 2012 
Desde que a Lei da Ficha Limpa começou a ser aplicada, a Justiça Eleitoral (JE) julgou milhares de 
processos referentes a candidatos apontados como inelegíveis de acordo com a lei.  
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Ao analisar os pedidos de candidatura relativos às Eleições de 2012, a JE, com base na norma, 
impediu que pelo menos 868 candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador se 
candidatassem naquele pleito. 
Dos 7.781 processos sobre registros de candidatura relativos às Eleições de 2012 que chegaram ao 
TSE, 3.366 tratavam da aplicação da Lei da Ficha Limpa, o que corresponde a 43% do total. 

Moralidade pública 
Nas Eleições de 2014, 2016 e 2018, a Justiça Eleitoral também barrou milhares de políticos 
considerados “ficha-suja”. De acordo com o secretário Judiciário do TSE, Fernando Alencastro, a 
Lei funciona como um “filtro de quem pode vir a ser candidato e traz aspectos de moralidade 
pública”. 
Para o secretário, todos ganharam com a Lei da Ficha Limpa. “De um lado, o eleitor, que consegue 
fazer uma escolha mais depurada; de outro, a própria Justiça Eleitoral, que, a partir da norma, tem 
mais elementos para avaliar se o candidato é apto ou não para concorrer”, explica. 

Alencastro lembra ainda que a Justiça Eleitoral teve um papel importante na construção da aplicação 
da lei, ao criar um critério do marco inicial e final dos oito anos de inelegibilidade do candidato. 
“Isso foi objeto de um grande debate jurídico. Num primeiro momento, o Tribunal entendeu que 
seria o ano cheio, mas depois chegou ao critério de que o prazo de oito anos começaria a contar a 
partir da data da eleição”, esclarece. 
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DATA: 05/06/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ DENGUE  
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 31/05/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: SAÚDE/ DENGUE 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/05/31/paulinia-possui-113-casos-confirmados-de-
dengue-neste-ano/ 

 

[Aedes] 
Paulínia possui 113 casos confirmados de 
dengue neste ano 
Região de abrangência da Unidade Básica de Saúde São José é a que registra o 
maior número de ocorrências, seguida pela Planalto e Centro I 

31 mai 2020 – 5h30 

 
Mosquito Aedes aegypti, que transmite as doenças dengue, zika e chikungunya (Foto: Agência 

Brasil) 

Paulínia registrou 113 casos confirmados de dengue até o último dia 16 de maio, segundo o 
boletim mais recente do Departamento da Vigilância em Saúde – Arboviroses, divulgado pela 
Prefeitura neste sábado (30). A região de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) São José é 
a que apresenta o maior número de ocorrências: 21. 

Arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos por meio de vetores, como o 
mosquito Aedes aegypti, que dá a dengue, zika e chikungunya. O estudo, além dos números, traz um 
panorama das ações da Unidade de Controle de Vetor, entre elas, mutirões para eliminação de 
criadouros e conscientização da população. 
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No ranking das regiões das UBSs com maior incidência de dengue, junto com a do São José, com 
21 casos; as do Planalto, 18; Centro I, 17; Cooperlotes, 14; e Monte Alegre, 11; completam as cinco 
primeiras colocações da lista. Não há nenhuma ocorrência de zika e chikungunya confirmada na 
cidade até o último dia 16 de maio. 

O bairro com maior quantidade de vítimas do mosquito Aedes aegypti nessas 20 primeiras 
semanas do ano foi o São José I, com 16; seguido dos Bom Retiro, 12; João Aranha, 6; Morro Alto, 
6; e Monte Alegre I, 5. 

Em comparação com o boletim dos três primeiros meses deste ano, o total de casos na cidade 
subiu de 79 para 113, ou 34 a mais – um crescimento de 44%. A situação deste ano é bem diferente 
de 2019, quando até o dia 17 de maio a cidade vivia uma epidemia, com 578 ocorrências da doença. 
Mas em balanço divulgado no dia 14 de dezembro passado, em 2018, foram 18 o ano todo; e, em 
2017, 24. 

Confira abaixo a situação da cidade por região de UBS e bairro: 

– UBS Amélia – 6 

 Leonor II 
 Amélia – 3 
 Pazetti – 1 
 Marieta Dian – 2 
 João Aranha 
 Saltinho 

– UBS Betel – 4 

 Betel – 1 
 Parque Brasil 500 – 1 
 Alvorada Parque – 1 
 Santa Terezinha – 1 

– UBS Centro I – 17 

 Boa Esperança – 1 
 Bonfim – 1 
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 Jardim dos Calegaris – 1 
 Jardim Fortaleza – 2 
 Jardim Vista Alegre 
 Jardim Ypê – 1 
 Morumbi – 1 
 Nova Paulínia – 3 
 Poço Fundo 
 Santa Cecília – 2 
 Vila Bressani – 2 
 José Paulino Nogueira – 1 
 Jardim São Bento 
 Presidente Médici – 1 
 Jardim Itapoan – 1 

– UBS Centro II – 7 

 Jardim América 
 Jardim Nossa Senhora Aparecida – 1 
 Morumbi – 3 
 Parque da Figueira 
 Santa Terezinha – 2 
 Jardim Europa – 1 
 Itapoan 

– UBS João Aranha – 8 

 João Aranha – 6 
 Leonor – 2 
 Vida Nova 

– UBS Monte Alegre – 11 

 Jardim Flamboyant 
 São Bento 
 Vila Monte Alegre I – 5 
 Vila Monte Alegre II – 2 
 Vila Monte Alegre III – 2 
 Vila Monte Alegre IV – 1 
 Vila Monte Alegre V 
 Parque dos Servidores 
 Jardim Primavera – 1 

– Cooperlotes – 14 

 Cooperlotes – 2 
 Bom Retiro – 12 

– UBS Parque da Represa – 7 

 Balneário Tropical – 4 
 Belvedere do Lago 
 Jardim Harmonia 
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 Nova Veneza 
 Parque da Represa 
 Serra Azul – 2 
 Recanto Feliz – 1 

– UBS Planalto – 18 

 Alto Pinheiros – 3 
 Bela Vista 
 Morro Alto – 6 
 Jardim Planalto – 2 
 Residencial Olinda 
 São Domingos 
 Vila Nunes 
 Ouro Negro – 1 
 Jequitibás 
 Jequitibás II – 2 
 Patropi 
 Parque das Árvores – 2 
 São Luiz 
 Jardim Leonor – 2 

– UBS São José – 21 

 São José I – 16 
 São José II – 3 
 João Aranha – 1 
 Cascata – 1 
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DATA: 31/05/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE/ VACINAÇÃO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/vacinacao-contra-gripe-nas-ubss-de-paulinia-acontece-de-
1o-a-5-de-junho/ 
 

Vacinação contra Gripe nas UBSs de Paulínia 
acontece de 1º a 5 de junho 
Por Redação 

31 de maio de 2020 

 

 
Confira abaixo o horário de funcionamento da UBS Amélia, UBS Betel, UBS 

Centro, UBS Centro II, UBS Cooperlotes, UBS Planalto, UBS Monte Alegre, UBS 

Parque da Represa e UBS São José 

Paulínia vai estender entre os dias 1º a 5 de junho, a Campanha de Vacinação Contra 

Gripe, que ocorrerá somente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), em seus horários de 

funcionamento. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas na UBS João Aranha não haverá 

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

José para serem vacinados. 

A Campanha de Vacinação contra Gripe realizada pela Secretaria de Saúde, já vacinou até 

o momento 26.200 pessoas. 
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Poderão se vacinar nas UBSs, os seguintes públicos: 

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

Carteira de Vacinação); 

– Adultos acima de 55 anos; 

– Puérperas e gestantes; 

– Pessoas com deficiência;- Profissionais da Saúde, Segurança (Pública e Privada) e Salvamento 

(devem apresentar comprovante de profissão); 

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

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

– Caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus; 

– Professores; 

– Funcionários dos cemitérios. 

UBSs e horário de funcionamento 

UBS Amélia 
Horário de funcionamento: segunda à sexta das 7h às 17h 

UBS Betel 
Horário de funcionamento: segunda à sexta das 7h às 17h 

UBS Centro 
Horário de funcionamento: segunda à sexta das 7h às 19h 

UBS Centro II 
Horário de funcionamento: segunda à sexta-feira das 7h às 19h 

UBS Cooperlotes 
Horário de funcionamento: segunda à sexta das 7h às 17h 

UBS Planalto 
Horário de funcionamento: segunda à sexta das 7h às 19h 

UBS Monte Alegre 
Horário de funcionamento: segunda à sexta das 7h às 19h 

UBS Parque da Represa 
Horário de funcionamento: segunda à sexta das 7h às 17h 

UBS São José 
Horário de funcionamento: segunda à sexta das 7h às 19h 

Informações: das 8h às 17h no telefone 3874-5652 ou do meio dia às 17h no 156. 
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VEÍCULO:  
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PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
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PÁGINA:  
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DATA: 02/06/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: TRÂNSITO  
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/a-cada-4-dias-um-poste-e-atingido-por-veiculo-em-paulinia/ 

 

A cada 4 dias, um poste é atingido por veículo, em Paulínia 
Por Redação 

2 de junho de 2020 

 
Avenida presidente Juscelino Kubitschek, na região do Parque Brasil 500 

Maior parte dos acidentes acontecem nos fins de semana; ingestão de álcool é 

principal causa 
 

Em média, um poste de energia elétrica é danificado a cada quatro dias em Paulínia. De 

acordo com um levantamento da CPFL Paulista, 84 postes foram danificados por acidentes 

de carro no município no ano passado. Em 2020, até 10 de maio já são 22 postes 

destruídos. 

O endereço campeão de acidentes deste tipo foi à avenida presidente Juscelino Kubitschek, 

na região dos Montes Alegres, sentido centro/bairro. Ela tem início no Jardim Flamboyant, 

atravessa a Avenida prefeito José Lozano Araújo e termina na junção com à Avenida José 

Paulino, na rotatória do Portal Medieval. 
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“Os acidentes contra postes constituem umas das principais causas de ocorrências na rede 

elétrica do grupo. Trabalhamos com ações de prevenção no trânsito, levando a nossa 

mensagem de segurança também aos nossos clientes”, afirma o gerente de Saúde e 

Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Marcos Vitor Lopes. 

A maior parte dos acidentes acontece em fins de semana devido à combinação de álcool e 

direção. Além do risco à segurança, os responsáveis pelos acidentes contra postes podem 

amargar prejuízos financeiros. 

Nos casos em que a distribuidora identifica o culpado legal, este deve arcar com os danos 

causados ao patrimônio da concessionária. A substituição de um poste pode variar, 

dependendo do modelo, entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. 

 
Avenida prefeito José Lozano Araújo, entre à Prefeitura e o Teatro Municipal, no 

Parque Brasil 500 

Região 

Em toda a região de Campinas, foram contabilizadas 1.664 colisões com postes no ano 

passado, mais de quatro por dia. A cidade de Campinas registrou 503 acidentes, ficando 

em primeiro lugar na lista de municípios. Piracicaba ocupa a segunda posição com 241 

ocorrências. Sumaré é o terceiro da lista com 117 acidentes e Valinhos com 89 e Paulínia 

com 84 batidas fecham o ranking como quarto e quinto colocados. 
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Em todas as cidades da região, em 2019, as colisões que resultaram em 743 ocorrências 

de interrupção no fornecimento de energia e geraram, em média, 3,5 horas de serviços da 

companhia no trabalho de manutenção. 

MAIO AMARELO COLISÕES CONTRA POSTES   

MUNICÍPIO 2018 2019 2020 (até 10 de maio) 

CAMPINAS 545 503 181 

PIRACICABA 220 241 77 

SUMARÉ 143 117 39 

VALINHOS 55 89 16 

PAULÍNIA 92 84 22 

  

Campanha Guardião da Vida 

Considerando o impacto do assunto para a população, seja na segurança do trânsito, seja 

na qualidade do fornecimento de energia, a CPFL Energia, por meio da campanha Guardião 

da Vida, incentiva a discussão sobre o tema, a fim de promover uma reflexão sobre as 

atitudes no trânsito que poderiam ser evitadas, reduzindo acidentes e salvando vidas. 

Como parte do apoio ao movimento Maio Amarelo, a campanha Guardião da Vida promove 

ações que visam estimular a comunidade a adotar atitudes mais seguras como parte 

responsável pela vida de outras pessoas. Uma das ações é a Campanha Externa de 

Prevenção de Acidentes com Eletricidade (CEPAE), com palestras realizadas em escolas, 

associações de bairro, sindicatos de classe e empresas. 

Além do risco à segurança, os responsáveis pelos acidentes contra postes podem amargar 

prejuízos financeiros. Nos casos em que a distribuidora identifica o culpado legal, este deve 

arcar com os danos causados ao patrimônio da concessionária. A substituição de um poste 

pode variar, dependendo do modelo, entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. 

Essa diferença leva em consideração os equipamentos instalados tanto pela distribuidora de 

energia como pelas empresas que ocupam a estrutura. Por exemplo, um poste com 

iluminação pública simples tem menor valor que aquele que sustenta um transformador de 

energia e equipamentos de telecomunicação.  
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DATA: 05/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE/ REVITALIZAÇÃO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/05/contrapartida-de-empreendimento-
imobiliario-revitalizara-parque-das-flores/ 

[Meio ambiente] 

Contrapartida de empreendimento imobiliário 
revitalizará Parque das Flores 
 

Construtora MRV vai realizar obras sem custos para Prefeitura de Paulínia;  
local ganhará brinquedos, academia ao ar livre e novo projeto paisagístico 

5 jun 2020 – 2h21 

 
Trabalho de limpeza da lagoa do Parque das Flores começou quinta-feira (Foto: Divulgação) 

A construtora MRV vai revitalizar o Parque das Flores, que fica localizado entre os bairros José 
Paulino Nogueira e Jardim Primavera, como contrapartida de um empreendimento imobiliário que 
construirá em Paulínia. A informação foi prestada pela Prefeitura, que anunciou o início da 
recuperação do local nesta quinta-feira (4). 

De acordo com a Prefeitura, a ação de revitalização ocorrerá por etapas e sem custos para o 
município. A primeira será a limpeza ao redor de toda lagoa, bem como a poda das árvores dentro e 
ao redor do parque. 

Na sequência, continuou a Prefeitura, os trabalhos serão intensificados com a instalação de novos 
brinquedos; novo projeto paisagístico, com plantio de mudas nativas, novas entradas e pista de 
caminhada; academia ao ar livre; correção do calçamento externo; e troca da iluminação. 
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O governo municipal informou que técnicos do meio ambiente irão acompanhar a obra. “As 
plantas nativas sairão do Jardim Botânico ‘Adelmo Piva Junior’, o que impedirá que no futuro as 
raízes destruam as calçadas”, avaliou. 

Os trabalhos são conduzidos pelas secretarias municipais de Defesa e Desenvolvimento do Meio 
Ambiente e de Obras e Serviços Públicos. 

A Prefeitura não informou o valor da obra que será bancada pela MRV, o prazo para a conclusão 
da revitalização do Parque das Flores nem deu detalhes do empreendimento imobiliário que será 
construído na cidade. 
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DATA: 05/06/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: ZELADORIA URBANA 
PÁGINA: 17 

 
 

 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Obra de recuperação de área de erosão no Morro Alto é concluída  
 

DATA: 02/06/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/02/obra-de-recuperacao-de-area-de-erosao-no-morro-alto-e-
concluida/ 
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DATA: 1º/06/2020  
VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO: ZELADORIA URBANA 
LINK: https://tribunapaulinia.com.br/pracas-do-morro-alto-e-primavera-sao-revitalizadas/ 
 
 
 

Praças do Morro Alto e Primavera são revitalizadas 
1 de junho de 2020 
 

 

 
 
 
O trabalho de revitalização das praças de Paulínia continua em andamento. Nos últimos 
dias as ações estão ocorrendo nas praças dos bairros Morro Alto e Jardim Primavera. 
 
Na Praça da Bíblia, no Jardim Primavera, os trabalhos serão finalizados em breve. Uma 
nova iluminação foi instalada no local, houve o replantio de novas mudas e a correção do 
calçamento. As guias e sarjetas, assim como a quadra de basquete serão pintadas. 
 
Na praça do Morro Alto a iluminação foi trocada e uma academia ao ar livre também será 
implantada no local. As telas ao redor da quadra de esportes serão substituídas, que 
também receberá nova pintura. 
 
As árvores que necessitam de poda corretiva estão recebendo o corte, que também está 
ocorrendo na praça. Com o corte dos galhos, a iluminação será melhorada. 
Técnicos do Meio Ambiente acompanham a ação e todas as mudas são de origem do Jardim 
Botânico. 
 
As Secretarias Municipais de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, Obras e 
Serviços Públicos e Esportes trabalham em conjunto em ambos os projetos. 
 
A Prefeitura de Paulínia já revitalizou as praças dos bairros Nova Paulínia (Matriz) e Santa 
Terezinha, construiu novas no Jardim Leonor II, Serra Azul e Betel, além de refazer todo 
paisagismo dos portais. 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  55 

 

 

DATA: 30/05/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: GÁS/ ECONOMIA  
PÁGINA: A4 
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DATA: 03/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
PÁGINA: A6 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 29/05 a 04/06/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Cursos e linhas de crédito são ideias de Valadão para aquecer o comércio 
4 de junho de 2020  

Com a crise econômica gerada pelo coronavírus, o vereador Fábio Valadão (PL) considera urgente 
adotar medidas para estimular o comércio e auxiliar empresas e pequenos estabelecimentos. Segundo 
ele, a Prefeitura deve desenvolver linhas de crédito específicas a comerciantes locais e autônomos, 
além de oferecer cursos e treinamentos gratuitos sobre vendas por internet e delivery. […] 

 

 

Para Edilsinho, coronavírus exige merenda em casa e auxílio a ambulantes 
3 de junho de 2020  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) solicita que a Prefeitura implante o programa Minha 
Merenda em Casa, para atender alunos da rede municipal de ensino. As famílias beneficiadas, 
segundo ele, receberiam marmitas com alimentos diariamente, além de kits semanais de legumes. O 
objetivo é garantir a segurança nutricional dos alunos, como relata o Requerimento 218/2020 […] 
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Câmara debate vetos do prefeito e discute mais propostas sobre coronavírus 
2 de junho de 2020  

Os vereadores de Paulínia promoveram encontro virtual nesta terça-feira (2/6), na 7ª Sessão 
Ordinária de 2020, e voltaram a discutir o coronavírus e seus desdobramentos. Eles também 
concordaram em manter vetos da Prefeitura a dois projetos de lei originados na Casa: os textos 
devem ser reapresentados, com alguns ajustes legais, e voltar a ser analisados. […] 

 

Marcelo D2 propõe construção de escola de ensino infantil e reforma de UBS 
em Betel     2 de junho de 2020  

Duas Indicações, 318 e 319/2020, de autoria do vereador Marcelo D2 (DC) contemplam visam 
contemplar Betel. Na primeira, o parlamentar afirma no texto da propositura, “Considerando que o 
referido bairro se encontra distante de outras unidades educacionais do Município […] 

 

Mercadão municipal e plebiscito sobre Recanto das Águas são propostas de 
Xavier     1 de junho de 2020  

O vereador Flávio Xavier (Podemos) sugere à Prefeitura estudos para implantar um Mercadão 
Municipal em Paulínia. A iniciativa, defende ele, seria muito importante para estimular a inclusão do 
pequeno produtor agrícola e reunir num só lugar venda de produtos hortifrutigranjeiros […] 
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José Soares pede que Prefeitura disponibilize Internet para alunos durante o 
período de pandemia    1 de junho de 2020  

“A sugestão é que a prefeitura estabeleça um convênio com empresas de telefonia e internet, avalie 
as famílias necessitadas e faça a disponibilização do recurso nesse período de pandemia”, afirma o 
vereador José Soares (Republicanos) na Indicação 324/2020 […] 

 

Impacto do coronavírus na economia e na saúde é tema de audiências públicas 
29 de maio de 2020  

Dois secretários municipais estiveram na Câmara de Paulínia, nesta sexta-feira (29/5), para 
apresentar contas do primeiro quadrimestre de 2020 (janeiro a abril), em audiências públicas 
transmitidas pela internet. A primeira, sobre o cumprimento de metas fiscais no período, mostrou que 
a arrecadação municipal caiu 3,22%, na comparação com os quatro primeiros meses […] 

 

Para Zé Coco, instalação de agência do INSS em Paulínia facilitará a vida dos 
paulinenses      29 de maio de 2020  

O vereador José Carlos Coco da Silva, o Zé Coco (PSB) reivindica a instalação de uma agência do 
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em Paulínia. A solicitação foi feita através da Indicação 
290/2020 e pede que o Executivo realize estudos juntos aos órgãos federais […] 


