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DATA: 17/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 8ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA/ LDO 2021 
PÁGINA: 12 
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DATA: 17/07/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 10ª SESSÃO ORDINÁRIA/ 8ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA/ LDO 2021 
PÁGINA: 18, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 16/07/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  
ASSUNTO: SAÚDE 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/apos-4-meses-centro-de-especialidades-de-paulinia-volta-a-
agendar-consultas/ 
 
 

Após 4 meses, Centro de Especialidades de 
Paulínia volta a agendar consultas 
Por Redação 

16 de julho de 2020 

 

 
Centro de Especialidades de Paulínia 

 
Devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), recomendamos ligar 
antes para confirmar horários; e lembre-se do isolamento social 

A população de Paulínia volta a ser atendido gradualmente no Centro de Especialidades. A 

iniciativa acontece com os pacientes que já tinham consultas agendadas e que foram 

canceladas devido à pandemia do novo coronavírus (Civid-19). 

O objetivo da equipe de saúde é evitar que casos considerados complicados se tornem mais 

graves. Os pacientes estão sendo contatados via telefone pelo Centro de Especialidades. 
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Desde o dia 17 de março, todos os agendamentos foram cancelados, devido a quarentena 

por conta da Covid-19. O atendimento estava restrito aos casos de maior gravidade e as 

urgências. 

Os casos amarelos, que foram cancelados, serão reagendados automaticamente pela 

equipe do Centro de Especialidades, portanto, não há a necessidade de o paciente 

comparecer à Unidade. Neste primeiro momento, os retornos não estão sendo agendados e 

serão retomados de acordo com a evolução da pandemia. 

“Devido ao momento ímpar que estamos passando, muitos pacientes dispensam o 

agendamento por não se sentirem confortáveis em comparecerem à consulta 

presencial.  No momento do contato telefônico a nossa equipe questiona se o paciente 

prefere ser agendado agora ou em outro momento. Reforçando que ele permanecerá 

inserido na lista de espera, caso opte para não ser atendido de imediato”, explicou o 

médico Maurício de Toledo Leme, atual responsável Técnico pelo serviço. 

Além disso, todas as medidas de segurança estão sendo tomadas para evitar a 

contaminação pelo coronavírus. Ao todo, serão atendidos aproximadamente cem pacientes 

ao dia distribuídos ao longo das 12 horas de funcionamento da Unidade, para evitar 

aglomerações. O local também passa por constante desinfecção e possui álcool gel 

disponíveis para os profissionais e usuários. 

Leme ressaltou ainda que todos os prontuários das consultas canceladas foram avaliados 

pelos seus respectivos médicos, realizando a renovação de receitas, confecção de relatórios 

e, quando necessário, convocando para consulta presencial. 

Os atendimentos no Centro de Especialidades de Paulínia são realizados a partir de 

encaminhamentos das unidades básicas de saúde (UBSs) da cidade, que compreende as 

seguintes especialidades: 

– anestesiologia, 

– cardiologia, 

– cirurgia geral, 

– cirurgia vascular, 

– dermatologia, 

– endocrinologia, 

– gastroenterologia, 

– gastropediatria, 

– homeopatia infantil, 

– infectologia, 

– nefrologia, 

– neurologia, neuropediatria, 

– otorrinolaringologia, 

– oftalmologia, 

– ortopedia, pneumologia, 

– pneumo-pediatria e 

– reumatologia.
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DATA:  
15/07/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO:  
SAÚDE  
PÁGINA:  
8, COM CHAMADA 
 NA CAPA 
 
 
 



   RESUMO DA SEMANA  |  7 

 

  

DATA: 16/7/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
PÁGINA: A4 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Casa de repouso em Paulínia confirma 3 idosos e 4 funcionários positivos 
 
 

DATA: 16/07/2020 | VEÍCULO: EPTV: JORNAL REGIONAL  |  PÁGINA:  
http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/jornal-regional/videos/v/coronavirus-casa-de-repouso-em-
paulinia-confirma-3-idosos-e-4-funcionarios-positivos/8703271/ 
 

Paulínia confirma sete casos de coronavírus em centro de geriatria 

 

DATA: 15/07/2020 | VEÍCULO: G1  |  PÁGINA:  
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/07/15/paulinia-confirma-sete-casos-de-coronavirus-
em-centro-de-geriatria.ghtml 
 

Paulínia confirma mais três casos de covid-19 em Lar dos Velhinhos  
 

DATA: 15/07/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1531488,Paulinia+confirma+mais+tr
es+casos+de+covid-19+em+Lar+dos+Velhinhos.aspx 
 

Três idosos do Lar dos Velhinhos de Paulínia testam positivos para a Covid 
 

DATA: 04/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/04/prefeitura-assina-contrato-de-concessao-de-30-anos-com-a-sabesp/ 
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DATA: 17/07/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS 
PÁGINA: 13 

 

 

 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia confirma 16ª morte, 1.503 infectados e 34 internados pela Covid-19 
 
 

DATA: 15/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/15/paulinia-confirma-16a-morte-1-503-infectados-e-34-
internados-pela-covid-19/ 
 

Paulínia registra 16ª morte por Covid-19; total de casos chega a 1503 

 

DATA: 15/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-registra-16-morte-por-covid-19-total-de-casos-chega-a-1503/ 
 

Paulínia tem recorde de internações por coronavírus; UTI está com 80% de 
lotação 
 

DATA: 14/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-tem-recorde-de-internacoes-por-coronavirus-uti-esta-com-80-de-
lotacao/ 
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DATA: 12/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/12/paulinia-tem-a-maior-incidencia-da-covid-
19-entre-sete-cidades-vizinhas/ 
 

[Evolução] 
Paulínia tem a maior incidência da Covid-19 
entre sete cidades vizinhas 
Boletim semanal mostra que a cidade está à frente de Campinas, Americana, 
Cosmópolis, Hortolândia, Jaguariúna, Nova Odessa e Sumaré 

12 jul 2020 – 10h30 

 

Paulínia tem a maior incidência de casos da Covid-19 entre sete cidades vizinhas, segundo o 
boletim semanal do Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Prefeitura. A cidade ultrapassou 
Campinas, que possui 1,2 milhão de habitantes e é o município mais populoso da região 
metropolitana (RMC) e o terceiro do estado de São Paulo. 
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De acordo com o boletim semanal da Vigilância em Saúde, com informações atualizadas até as 
12h da última sexta-feira (9), os municípios vizinhos Americana, Campinas, Cosmópolis, 
Hortolândia, Jaguariúna, Nova Odessa, Sumaré e Paulínia somavam 15.926 casos do novo 
coronavírus – 4.191 novos infectados em relação ao boletim anterior. Do total de contaminados, 
12.373 se recuperaram e 619 evoluíram para óbito (+152). 

 

Entre as cidades vizinhas, Paulínia apresentava a maior incidência da Covid-19 – 1.150 casos para 
cada 100 mil habitantes. A segunda colocada era Campinas (930), seguida de Cosmópolis (458), 
Jaguariúna (384), Sumaré (380), Americana (360), Hortolândia (359) e Nova Odessa (266). Foi a 
primeira vez que Paulínia ultrapassou Campinas nesse tipo de comparação feita pelo Departamento 
de Vigilância em Saúde desde o início da pandemia. 

Dentro de Paulínia, as cinco regiões de abrangência das Unidades Básicas de Saúde que mais 
concentraram casos confirmados da Covid-19 foram Centro 1 (205), Monte Alegre (188), 
Cooperlotes (168), Planalto (162) e João Aranha (116). As mortes pela doença foram verificadas nas 
áreas das UBSs Monte Alegre (3), Centro I (3), João Aranha (3) e Betel (2). Planalto, Parque da 
Represa e Amélia tem um óbito cada. As do Cooperlotes, São José e Centro 2 não registram até a 
última sexta-feira falecimentos pelo novo coronavírus. 
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Do total de 1.258 moradores confirmados com a Covid-19 em Paulínia, até as 9h30 de sexta-feira, 
50,47% são do gênero masculino e 49,53% do feminino. A faixa etária entre 40 e 59 anos possui o 
maior número de pessoas testadas positivas para a doença no município, totalizando 42,85% dos 
casos. Ainda conforme o boletim semanal, 92,86%dos pacientes que morreram na cidade tinham 
mais de 60 anos. As doenças preexistentes predominantes foram diabetes, hipertensão e outras 
complicações cardiovasculares. 

Veja abaixo a distribuição dos bairros por UBS em Paulínia: 

– UBS Amélia 

 João Aranha 
 Saltinho 
 Leonor II 
 Amélia 
 Pazetti 
 Marieta Dian 
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– UBS Betel 

 Betel 
 Parque Brasil 500 
 Alvorada Parque 

 

– UBS Centro I 

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

 

– UBS Centro II 

 Jardim América 
 Jardim de Itapoan 
 Jardim Nossa Senhora Aparecida 
 Morumbi 
 Parque da Figueira 
 Santa Terezinha 
 Jardim Europa 

 

– UBS João Aranha 

 João Aranha 
 Leonor 
 Vida Nova 

 

 

 

– UBS Monte Alegre 

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

– Cooperlotes 

 Cooperlotes 
 Bom Retiro 

– UBS Parque da Represa 

 Balneário Tropical 
 Belvedere do Lago 
 Jardim Harmonia 
 Nova Veneza 
 Parque da Represa 
 Serra Azul 

– UBS Planalto 

 Alto Pinheiros 
 Bela Vista 
 Morro Alto 
 Jardim Planalto 
 Residencial Olinda 
 São Domingos 
 Vila Nunes 
 Ouro Negro 
 Jequitibás 
 Jequitibás 
 Patropi 
 Parque das Árvores 
 São Luiz 

– UBS São José 

 São José I 
 São José II 
 Cascata 
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DATA: 16/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/16/prefeitura-vai-fechar-parque-brasil-500-ao-
publico-neste-final-de-semana/ 

[Ação] 

Prefeitura vai fechar Parque Brasil 500 ao 
público neste final de semana 
Medida é para conter velocidade da proliferação da Covid-19 em Paulínia; local é 
usado para lazer e práticas esportivas na quarentena 

16 jul 2020 – 21h 

 
Vista aérea do Parque Brasil 500 a partir do estacionamento da Prefeitura (Foto: RT Imagens) 

A Prefeitura de Paulínia anunciou no início da noite desta quinta-feira (16) que irá fechar os 
acessos às dependências do Parque Brasil 500 ao público neste final de semana. A atitude será 
tomada como medida de contenção à velocidade da proliferação no município da pandemia da 
Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus. 

O fechamento dos acessos ao público começará a valer a partir das 15h desta sexta-feira (17) e vai 
durar até a noite do próximo domingo, dia 19. Agentes da Defesa Civil e da Guarda Municipal 
estarão presentes no Parque Brasil 500 para possíveis abordagens educativas, entrega de álcool em 
gel e de material informativo. 

Durante esta quarentena, o Parque Brasil 500 foi escolhido por muitas pessoas para empinar pipas, 
fazer piqueniques, andar de bicicleta e praticar outras atividades esportivas ou de lazer ao ar livre. 
Entretanto, boa parte dos frequentadores ficam sem máscaras. Um vídeo gravado no dia 21 de junho 
mostrou o local lotado. 
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No dia 21 de junho, a cidade tinha 412 infectados, sete mortes, estava na segunda fase do Plano 
São Paulo de retomada da economia no estado e o governo municipal descartou fechar o local. Nesta 
quinta, 25 dias depois, Paulínia tem 1.542 casos confirmados do novo coronavírus (1.130 a mais em 
relação àquele domingo), 16 óbitos (+9) e está rebaixada à etapa vermelha, a mais restritiva, onde só 
podem funcionar comércios e serviços essenciais. 
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Nesta quinta-feira, a Prefeitura também enumerou as medidas que adotou em Paulínia desde que o 
município foi cobrado pelo governo do estado, com quatro dias de atraso, a regredir para a fase 
vermelha do Plano São Paulo: 

 distribuição de álcool em gel e da cartilha para melhor convívio social em vias públicas; 
 novas mensagens de conscientização nas redes sociais institucionais; 
 carro de som com mensagem educativa circulando pela cidade; 
 divulgação do serviço de Tele Medicina nos ônibus do transporte municipal; 
 ação conjunta entre Vigilância Sanitária e Guarda Municipal; 
 entrega de álcool em gel aos munícipes que participam da Campanha do Agasalho na sede do antigo Caco; 
 processo seletivo emergencial para Saúde em andamento para contratação de até 85 profissionais (resultado 

deve sair em agosto); e 
 atendimento por parte da Guarda Municipal de 37 ocorrências de perturbação de sossego no último final de 

semana. 

“O Comitê de Enfrentamento e Prevenção a Covid-19 reforça que é necessário o engajamento da 
sociedade neste combate a pandemia, o uso correto da máscara, a higienização sempre que possível 
das mãos e a não realização de festas ou eventos que promovam aglomerações”, ressaltou a 
Prefeitura. O fechamento do Parque Brasil 500 envolverá as secretarias municipais de Segurança 
Pública, Proteção e Defesa Civil e Transportes. A medida ainda será avaliada se valerá ou não para 
os próximos finais de semana seguintes. “Se preciso, vamos repetir por mais vezes”, avisou o 
prefeito Du Cazellato (PL). 
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* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Fase vermelha não barra “paulinenses” no Parque Brasil 500 durante a 
pandemia 
 
 

DATA: 12/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/fase-vermelha-nao-barra-paulinenses-no-parque-brasil-500-durante-a-
pandemia/ 
 

Prefeitura de Paulínia fecha Parque Brasil 500 neste final de semana 
 
 

DATA: 16/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/prefeitura-de-paulinia-fecha-parque-brasil-500-neste-final-de-semana/ 
 

Guarda Municipal coloca fim a 37 festas e aglomerações de pessoas 
 

DATA: 13/07/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/13/guarda-municipal-coloca-fim-a-37-festas-e-aglomeracoes-
de-pessoas/ 
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DATA: 11/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2568 
 
 

Paulínia fica mais independente para diagnosticar Covid-19 
 
Da Redação 
11/07/2020 17:07:56 
 
 

 
Equipamentos detectam também outras doenças respiratórias 

Prefeitura investiu cerca de R$ 413 mil em aparelhos e exame RT-PCR, conhecido 

como SWAB nasal e oral, passa a ser feito no laboratório do HMP 
 
A Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) adquiriu um robô pipetador de material 
genético e uma leitora de impurezas para realização do exame RT-PCR, chamado no 
meio médico de SWAB nasal e oral, pois utiliza um cotonete para coletar secreções do 
nariz e da garganta de pacientes com suspeitas de doenças respiratórias como a Covid-
19, causada pelo novo coronavírus.  Segundo a PMP, os aparelhos custaram R$ 
413.293,00 – CLIQUE AQUI e veja requisição de compra publicada no portal municipal 
de gastos com a pandemia. 
 
Segundo a PMP, além de aumentar a capacidade local de realizar testes da Covid-19, a 
aquisição dos aparelhos para o Hospital Municipal de Paulínia (PMP) acaba com a 
dependência do município em relação ao Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, onde eram 
feitos os exames SWAB de pacientes paulinenses e os resultados levavam até 30 dias. 
Agora, o diagnóstico pode sair em até 72 horas, após a coleta do material.  
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"Com o laboratório (do HMP) reforçado, também ganhamos capacidade para realizar 
outros exames de doenças respiratórias, como por exemplo, o H1N1", afirmou, por 
meio da assessoria de imprensa, o secretário municipal de Saúde, Fábio Alves, e 
complementou: “O Hospital e o Sistema Único de Saúde de Paulínia sobem de 
patamar e serão credenciados junto ao Ministério da Saúde”. 
 
Testagem em massa 
De acordo com a PMP, até a última segunda-feira (6), 8.700 testes rápidos para o novo 
coronavírus foram aplicados na cidade, “tanto nas Unidades Básicas de Saúde, como 
no HMP”.  No final de março, o município comprou 20 mil unidades do exame rápido. 
Neste sábado (11), Paulínia tem 1.398 casos confirmados de Covid-19, entre mortos 
(15), recuperados (782) e em recuperação (601). Já no painel da Secretaria Estadual de 
Saúde, o município aparece com 1.631 infectados. 
 
Foto: Divulgação/PMP 
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DATA: 11/07/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS  
PÁGINA: 3 
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DATA: 14/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ SA 
PÁGINA: A5 
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DATA: 12/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: SAÚDE/ CORONAVÍRUS/ REGIÃO 
PÁGINA: A4 
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DATA: 11/07/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 16 
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DATA: 11/07/2020  
VEÍCULO: G1/ EPTV 
ASSUNTO: PONTE DA RHODIA 
LINK: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/07/11/interditada-em-2014-ponte-
que-liga-distrito-de-barao-geraldo-a-paulinia-e-liberada.ghtml 
 
 

Interditada em 2014, ponte que liga distrito de 
Barão Geraldo a Paulínia é liberada 
 

Construção feita sobre o ribeirão Anhumas, na Estrada da Rhodia, foi 
desativada em novembro de 2014 após problemas estruturais. 
 
Por EPTV 2 

11/07/2020 19h32  Atualizado há 23 horas 
 

 

Novo sistema viário instalado tem cerca de 60 metros de extensão e liga o distrito de Barão 
Geraldo, em Campinas (SP), a Paulínia (SP) — Foto: Reprodução/EPTV 

 
Após quase seis anos de interdição, a ponte construída sobre o ribeirão Anhumas, na 
Estrada da Rhodia, que liga o distrito de Barão Geraldo, em Campinas (SP), à cidade de 
Paulínia (SP), foi liberada neste sábado (11). 
 
A construção foi desativada em novembro de 2014 devido a problemas estruturais e, 
quase três anos depois, foi tomada por um matagal. Em outubro de 2018, tiveram início as 
obras para a construção de uma nova passagem, com previsão de conclusão para julho de 
2019 - o prazo, no entanto, não foi cumprido. 
O novo sistema viário instalado tem cerca de 60 metros de extensão e conta com a 
instalação de guarda corpos, além da correção do ângulo de uma rotatória. Ao todo, a obra 
custou mais de R$ 7 milhões aos cofres municipais. 
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Tráfego intenso 
 
A estrutura vai encurtar o caminho para os motoristas, que precisavam fazer percursos 
mais longos durante a interdição, quanto para os moradores das avenidas próximas ao 
local, que tinham o trânsito intensificado por conta do desvio. 
 
"Vai melhorar até o acesso dessa avenida aqui, Alexandre Cazelatto, que hoje ela é 
entupida, né. Virou uma rodovia mesmo. Essa reconstrução... a gente sente que ela é de 
extrema importância", afirma a aposentada Sueli Manfrim. 
 

 

 

Ponte foi tomada por vegetação cerca de três anos após interdição — Foto: Reprodução/EPTV 

 
 
 
 
 
* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Interditada desde 2014, Ponte da Rhodia será liberada para tráfego de 
carros e pedestres 

 

DATA: 11/07/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/interditada-desde-2014-ponte-da-rhodia-sera-liberada-para-trafego-de-
carros-e-pedestres/ 
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DATA: 17/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SEGURANÇA  
PÁGINA: 6 
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DATA: 15/07/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: SEGURANÇA  
PÁGINA: 5  
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DATA: 17/07/2020  |   VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE    |  PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA (MANCHETE)
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DATA: 11/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: TCE-SP/ GESTÃO PÚBLICA 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/11/tce-alerta-paulinia-sobre-riscos-na-gestao-orcamentaria-e-
gastos-com-pessoal/ 
 

[Contas] 
TCE alerta Paulínia sobre riscos na gestão 
orçamentária e gastos com pessoal 
Com a situação de calamidade pública para o enfrentamento da Covid-19, estão 
suspensas obrigações e providências exigidas pela LRF 

11 jul 2020 –  20h15 

 
Movimentação em frente do Paço Municipal de Paulínia ‘Palácio Cidade Feliz’ (Foto: Divulgação) 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) alertou Paulínia sobre riscos na gestão 
orçamentária e gastos com pessoal. Das 644 administrações fiscalizadas, 554 delas – um percentual 
de 86% – apresentaram um quadro que indica comprometimento na gestão orçamentária. No total, 
380 municípios estão com a arrecadação abaixo do previsto. 

Nos primeiros quatro meses do ano, mais da metade dos municípios paulistas (325) apresentaram 
gastos excessivos com pessoal frente ao teto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que 
leva em conta o percentual da Receita Corrente Líquida (RCL) utilizado para a finalidade. 

O cenário integra o relatório de alertas do Tribunal de Contas, expedido no dia 19 de junho e que 
contém análises contábeis dos dados de receitas e de despesas relativas ao 1º quadrimestre e ao 2º 
bimestre de 2020. 
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Ao todo, 608 entes fiscalizados pela Corte receberam algum tipo de alerta previsto na LRF: por 
estar com arrecadação abaixo do previsto (inciso I); efetuar gastos excessivos com pessoal (inciso 
II); ou apresentar indícios de comprometimento da gestão orçamentária (inciso V). Paulínia recebeu 
alerta pelas três situações. 

O comprometimento das receitas de Paulínia com despesas de pessoal ficou em 51,07% no 1º 
quadrimestre do ano, de acordo com o relatório do TCE. O índice do município está abaixo dos 
limites máximo (54%) e prudencial (51,7%), mas acima do de alerta (48,6%). 

A íntegra do levantamento, com os municípios e os entes alertados, foi publicada na forma do 
Comunicado GP nº 24/2020, veiculado na edição de sexta-feira (10) do Diário Oficial do Estado. O 
comunicado pode ser acessado por meio do link https://bit.ly/3iRXTvE. 

Com a situação de calamidade pública e a edição de legislação para o enfrentamento da Covid-19, 
estão suspensas as obrigações e as providências exigidas pela LRF para o restabelecimento do 
equilíbrio entre receitas e despesas e recondução aos limites admitidos para gastos de pessoal. 

Mesmo estando suspensas as obrigações previstas na LRF, o TCE-SP ressalta que a fiscalização 
procederá ao exame de cada caso, segundo sua motivação e ocorrências, quando da consequente 
elaboração do relatório final das contas anuais do exercício de 2020. 

Os dados, detalhados por município, estão disponíveis para consulta e download na plataforma 
VISOR (Visão Social de Relatórios de Alertas), no site do TCE, acessível pelo 
link www.tce.sp.gov.br/visor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



   RESUMO DA SEMANA  |  31 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
DATA:  
03/07/2020  
VEÍCULO:  
TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO:  
ELEIÇÕES 
PÁGINA: 3, COM 
CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 15/07/2020  
VEÍCULO: ZATUM  
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020 
LINK: https://www.zatum.com.br/noticia/1485/para-evitar-contagio-tse-excluira-biometria-nas-
eleicoes-municipais 
 

Para evitar contágio, TSE excluirá 
biometria nas eleições municipais 
Decisão foi tomada após reunião de técnicos do tribunal com médicos 
15/07/2020 11h00 

Por: Zatum NotíciasFonte: Agência Brasil 

 

Dificuldade na higienização constante dos equipamentos foi um dos motivos que levou a suspensão (Crédito: 
Wilson Dias) 

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, decidiu excluir a 

necessidade de identificação biométrica, por meio de impressão digital, nas eleições 

municipais deste ano, tendo em vista o risco de contágio por covid-19. 

A decisão foi tomada após uma primeira reunião de técnicos do tribunal com os médicos 

David Uip, do Hospital Sírio Libanês, Marília Santini, da Fundação Fiocruz, e Luís Fernando 

Aranha Camargo, do Hospital Albert Einstein. 

As três instituições firmaram parceria com o TSE para a elaboração de um protocolo de 

segurança que reduza o risco de contágio durante a votação. Segundo o tribunal, a consultoria 

sanitária é prestada sem custos. 
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Dois fatores pesaram para excluir a biometria. Primeiro, o leitor de impressões digitais não 

pode ser higienizado com frequência, como a cada utilização. Também pesou o fato de que a 

identificação biométrica tende a causar filas maiores, favorecendo aglomerações, já que o 

processo é mais demorado do que a simples coleta de assinatura. 

Recesso judiciário 

A exclusão da biometria será incluída em resoluções para as eleições deste ano que devem 

ser apreciadas pelo plenário do TSE a partir de agosto, após a volta do recesso judiciário. 

A Justiça Eleitoral iniciou o cadastramento biométrico em 2008, e já colheu as impressões 

digitais de 119.717.190 eleitores, que estariam aptos a votar pelo novo sistema. O TSE 

planeja cadastrar todos o eleitorado de mais de 150,5 milhões de pessoas até 2022. 

O cadastramento biométrico é obrigatório. O eleitor que não comparecer ao cartório eleitoral 

para a revisão cadastral pode ter o título cancelado e ficará inapto a votar, caso perca o prazo 

estipulado pela Justiça Eleitoral para cada município.  

Neste ano, porém, devido à pandemia, o TSE suspendeu o cancelamento de 2,5 milhões de 

documentos. 

Ainda em virtude da pandemia, o Congresso Nacional promulgou há duas semanas uma 

emenda à Constituição que adiou o primeiro turno das eleições municipais de 4 de outubro 

para 15 de novembro. O segundo turno foi alterado de 25 de outubro para 29 de novembro. 
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DATA: 15/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE/ CRIMES AMBIENTAIS 
PÁGINA: A7 
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DATA:  
17/07/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO: 
MEIO  
AMBIENTE 
PÁGINA: 6  
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DATA: 16/07/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: MEIO AMBIENTE  
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2570 
 
CIDADE 

Queimadas crescem em plena pandemia do novo 
coronavírus 
Da Redação 
16/07/2020 18:07:52 
 

 

Saiba como evitar ou denunciar queimadas 

Segundo a Defesa Civil de Paulínia, nos meses de maio e junho deste ano foram 73 focos de 

incêndio, contra 45 no mesmo período de 2019 
 

Além de crime ambiental, as queimadas sempre foram um problema para quem sofre de doenças 
respiratórias, mas nesses tempos de pandemia do novo coronavírus estão preocupando ainda mais 
as autoridades. De acordo com a Defesa Civil de Paulínia, nos meses de maio e junho deste ano 
foram registrados 73 focos de incêndio na cidade, contra 45 no mesmo período de 2019. 

 

“Os bairros com maior número de ocorrências são: Parque Brasil 500, Alto dos Pinheiro, Saltinho e 
Santa Terezinha”, informou a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP), além de frisar a necessidade 
de diminuir o número de pessoas com problemas respiratórios decorrentes do período de 
estiagem, principalmente porque  a rede municipal de saúde já está sobrecarregada com pacientes 
de Covid-19.   
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"É importante a conscientização de toda a coletividade.  A Defesa Civil atua no enfrentamento, na 
prevenção e combate (às queimadas), sempre em prol do bem-estar da população. Ao Meio 
Ambiente cabe fiscalizar e tomar as medidas pertinentes, como multar", comentou Toni 
Guimarães, secretário de Defesa Civil, por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura.  

 

“Ao avistar um foco de queimada, a primeira coisa que o cidadão deve fazer é ligar para os 
telefones de Emergência: 193 (Bombeiros) e 199 ou 3874 1516 (Defesa Civil). Caso o cidadão 
tenha visto quem ateou fogo, deve procurar anotar alguma informação que possa identificar o 
criminoso e repassar às autoridades”, ressalta a PMP. 

 

10 Dicas importantes da Defesa Civil: 

 

1 - Jamais atear fogo em área de vegetação ou roçado sem a devida autorização e supervisão do órgão ambiental; 

2 - Para as propriedades rurais, manter sempre aceiros, e o grupo de vizinhos sempre atentos a qualquer surgimento de 
queimada; 

3 – Na zona urbana, todo proprietário de terreno deve manter sua propriedade limpa, com pouca ou nenhuma 
vegetação; 

4 - Não usar o fogo como agente de limpeza em quaisquer que seja o local; 

5 - Não queimar lixo, folhagens, galhadas e entulhos, principalmente se for próximo de áreas de vegetação (este tipo de 
material deve ser destinado para o local certo, e não queimado); 

6 - Não lançar "bituca" de cigarro pela janela do veículo quando trafegar por ruas ou estradas vicinais, pois a vegetação 
seca pega fogo com muita facilidade, devido à baixa umidade do período de estiagem; 

7 – Não soltar balões, pois além do fato de ser perigoso, é crime, conforme a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n. 
9.605/98). O balão pode cair ainda aceso em áreas de vegetação, ocasionando um incêndio, sendo assim uma ameaça 
ao nosso meio ambiente; 

8 - Lembrar sempre que, ainda, segundo a Lei de Crimes Ambientais - Lei n. 9.605/1998, provocar incêndios em área de 
vegetação é crime, com pena de reclusão de 2 a 4 anos, além da multa. E para aqueles que causarem poluição que 
afete a fauna e a flora (colocar fogo em lixo, entulho, etc.), a mesma lei estipula uma pena de 2 a 4 anos de reclusão, 
mais multa; 

9 - Terão situações em que o incêndio já iniciou e será necessário que o combate seja iniciado o mais breve possível. 
Portanto, aquela pessoa que presenciar deve acionar o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199), manter-se 
calmo e identificar-se, informando a localização exata, indicando pontos de referência para que as equipes encontrem o 
local de forma mais rápida; 

10 - Uma outra dica é a abertura de "aceiros", faixas em que a vegetação é retirada para impedir que o fogo de 
queimadas e incêndios se propague. Os aceiros podem ser feitos para preservar uma área (plantações, residências e 
áreas de preservação), antes do incêndio ou para evitar que ele se alastre quando já estiver começado. 
 
Foto: Divulgação/PMP 
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DATA: 17/07/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: SAÚDE ANIMAL  
PÁGINA: 4 
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DATA: 11/07/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO  
PÁGINA: 16 
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DATA: 15/07/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: EMPREGO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/07/15/empresa-de-saude-contrata-50-
profissionais-para-paulinia-campinas-e-sp/ 

[Emprego] 
Empresa de saúde contrata 50 profissionais para 
Paulínia, Campinas e SP 
Vagas são para mais de 20 funções; somente em Paulínia há 22 oportunidades para 
14 cargos; currículos devem ser enviados por meio da internet 

15 jul 2020 – 1h49 

Unidade da Synvia 
em Paulínia fica localizada no bairro Jardim América (Foto: Divulgação) 

Aempresa Synvia, da área da Saúde, está com 50 vagas de emprego abertas em suas unidades de 
Paulínia, Campinas e São Paulo. Para a cidade, são 22 oportunidades para 14 funções. Os currículos 
devem ser enviados por meio da internet. 

A Synvia é uma Contract Research Organization (CRO), uma empresa que fornece suporte para as 
indústrias farmacêuticas, de biotecnologias e de dispositivos médicos na forma de serviços de 
pesquisa terceirizados por contrato. 

Em Paulínia as vagas são para: 

 Operador Telemarketing Ativo (2); 
 Analista e Viabilidade de Projetos (1); 
 Analista Comercial (1); 
 Anal. Valid. de Sistemas Sr. (1); 
 Analista de Medical Writing Jr (1); 
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 Analista de Cobrança Sênior (1); 
 Assistente de Faturamento (1); 
 Assistente de Projetos (1); 
 UX Designer (1); 
 Assistente de Contas a pagar (1); 
 Banco de Talentos PCD (4); 
 Key Account Manager (1); 
 Auxiliar de Produção Laboratorial (5); e 
 Copywriter (1). 

A unidade de Campinas tem 26 vagas para: 

 Enfermeiro (2); 
 Assistente Administrativo, noturno (1); 
 Técnico de Enfermagem (10); 
 Auxiliar Laboratório de Biotecnologia, Adm (1); 
 Auxiliar Laboratório de Biotecnologia, 6×1 (2); 
 Auxiliar de Limpeza (1); 
 Auxiliar Administrativo (2) 
 Técnico de Coleta de Amostras Biológicas (4); 
 Assistente de Laboratório Clínico (2); e 
 Pedreiro (1). 

Por último, São Paulo oferece duas oportunidades: 

 Técnico de Coleta de Amostras Biológicas (1); e 
 Motorista Freelancer (1). 

A empresa não revelou os salários, mas destacou que oferece os seguintes benefícios: 

 vale transporte; 
 fretado (Campinas, Sumaré e Hortolândia); 
 vale alimentação; 
 seguro de vida; 
 plano de saúde; 
 plano odontológico; e 
 credencial plena do Serviço Social do Comércio (Sesc). 

Os currículos devem encaminhados à Synvia por meio da página na 
internet  https://portaldevagas.connekt.com.br/synvia. Lá também é possível verificar as exigências 
da empresa para cada cargo. 
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DATA: 10/07/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: REPLAN 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-ganha-navio-em-sua-homenagem/ 
 
 

Paulínia ganha navio em sua homenagem 
Por Redação 

10 de julho de 2020 

 

 
 

A cidade de Paulínia, com uma população de 109,242 habitantes acaba de ser 

homenageada pela Petrobras, com um navio-tanque. A Eagle Paulínia (água em inglês) 

está em fase de testes e tem programação de navegar para o Brasil a partir de 29/07. 

A Eagle Paulínia se unirá à Eagle Petrolina e aos outros dois navios que estão na carta de 

embarcações da Petrobras desde 2012, para operar nas águas brasileiras. 

Em 12 de maio de 1972, a Petrobras instalou na cidade, a Refinaria de Paulínia (Replan), a 

maior refinaria em capacidade de processamento de petróleo: 69 mil m³/dia, o equivalente 

a 434 mil barris. 

Sua produção corresponde a aproximadamente 20% de todo o refino de petróleo no 

Brasil, processando quase a sua totalidade de petróleo nacional, grande parte oriunda da 

Bacia de Santos (pré-sal). 
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Sua construção começou em julho de 1969 e foi concluída em mil dias, prazo que até hoje 

é referência para a indústria do petróleo. A área onde hoje está instalada pertencia à antiga 

Fazenda São Francisco, que foi desmembrada e nos foi doada pela prefeitura de Paulínia. 

A cidade foi escolhida estrategicamente para a construção da que é hoje a maior refinaria 

do Brasil. Paulínia está a 119 quilômetros da capital paulista e sua localização, além de 

permitir maior facilidade de escoamento da produção, está inserida em um contexto de 

grandes facilidades logísticas, com acesso às principais vias de transporte rodoviário, 

ferroviário e terminais aéreos do estado de São Paulo. 

 
 

A Refinaria de Paulínia iniciou sua atividade de operação no dia 2 de fevereiro de 1972, três 

meses antes da inauguração. Cerca de 20 mil metros cúbicos de petróleo por dia (126 mil 

barris) eram processados naquela época. 

Características técnicas 

Área total: 9,1 km² 

– 2 unidades de Destilação 

– 2 unidades de Craqueamento Catalítico 

– 2 unidades de Coqueamento Retardado 

– 3 unidades de Hidrotratamento de Diesel 

– 2 unidade de Hidrodessulfurização de Nafta Craqueada 

– 1 unidade de Hidrotratamento de Nafta de Coque 

– 1 unidade de Recuperação de Hidrogênio 

– 1 unidade Separadora de Propeno 

– 3 unidades de Geração de Hidrogênio 
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Capacidade instalada 

A capacidade instalada é de 69.000 mil m³/dia, o equivalente a 434 mil barris. 

 Principais produtos 

Diesel, Gasolina, Querosene de Aviação (QAV), Gás liquefeito de petróleo (GLP), Óleos 

Combustíveis, Asfaltos, Nafta Petroquímica, Raro, Coque, Propeno, Enxofre, Fluidos 

Hidrogenados. 

Mercados que atende 

Interior de São Paulo; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre; Sul de Minas 

Gerais e Triângulo Mineiro;  Goiás, Brasília e Tocantins. 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 10 a 16/07/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Em sessão extraordinária, Câmara discute diretrizes para o Orçamento 2021 
16 de julho de 2020  

Os vereadores de Paulínia vão se reunir de forma virtual nesta sexta-feira (17/7), às 16h, para debater 
proposta com metas e parâmetros para os gastos públicos de 2021. A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) servirá como base para a definição do Orçamento, em dezembro. O governo municipal estima 
receita de 1,48 bilhão no próximo ano […] 

 

 

Fechamento de comércios faz Edilsinho cobrar informações da Prefeitura 
16 de julho de 2020  

O vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) solicita respostas do governo municipal sobre a 
situação de comércios obrigados a suspender atividades, para evitar a propagação do coronavírus. No 
Requerimento 348/2020, ele pergunta a quantidade de empresas que encerraram suas atividades, 
estimativa de empregos perdidos e previsão de perda de arrecadação aos cofres públicos. […] 
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Danilo solicita parquinho na Praça do Sol e espaços “pet” de lazer na cidade 
15 de julho de 2020  

O vereador Danilo Barros (PL) quer que a Prefeitura reinstale playground na Praça do Sol, localizada 
no Monte Alegre III. Segundo ele, o parquinho era bastante utilizado pelas crianças moradoras da 
região, mas foi retirado para a criação de uma academia ao ar livre. […] 

 

Novas regras para licença ambiental no município terão regime de urgência 
14 de julho de 2020  

A Câmara de Paulínia aprovou, nesta terça-feira (14/7), pedido da Prefeitura para votar em regime de 
urgência proposta que estabelece novas normas de licenciamento ambiental. O Projeto de Lei 
45/2020 reforma legislação de 2015, definindo prazos, condições e fórmulas para taxas […] 

 

Tiguila quer parceria com empresas para instalação de dispenser de álcool em 
gel nos pontos de ônibus 
14 de julho de 2020  

O vereador Tiguila Paes (Cidadania) pede que a Administração Municipal faça estudos e viabilize 
parcerias com empresas privadas para a instalação de dispenser de álcool em gel nos pontos de 
ônibus do município, e assim, os moradores tenham locais para higienizar as mãos […] 
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Melhorias na Praça e Lagoa do João Aranha são reinvindicações de João Mota 
13 de julho de 2020  

As obras recém iniciadas na Praça Waldemar Perissinoto, popularmente conhecida como Praça da 
Lagoa do João Aranha é motivo de alegria e comemoração do vereador João Mota (DC), após o 
mesmo ver diversas indicações e requerimentos por ele propostos sendo atendidos […] 

 

Marcelo Souza sugere medidor de temperatura nas entradas de órgãos públicos 
13 de julho de 2020  

Para prevenir o contágio do coronavírus, o vereador Marcelo Souza (PSB) propõe que a Prefeitura 
disponibilize medidores de temperatura em todas as entradas dos órgãos públicos da cidade. Ele diz 
que o instrumento, ao identificar indícios de febre, pode detectar pessoas com sintomas de Covid […] 

 

Xavier pede testes “drive-thru” do Covid e centro para capacitar trabalhador 
10 de julho de 2020  

Com o aumento de pessoas infectadas com coronavírus, o vereador Flávio Xavier (Podemos) solicita 
coleta de sangue no sistema “drive-thru” em vias públicas da cidade. Assim, paulinenses passariam 
por testes sem precisar sair do carro. “O sistema drive thru é uma estratégia de testagem segura e ágil 
para a população, que hoje realiza a testagem […] 
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“Disk Corona” e “Disk Idoso” são serviços sugeridos por José Soares para 
melhor atender a população 
10 de julho de 2020  

O vereador José Soares (Republicanos) apresentou ao Poder Executivo Municipal a Indicação 
456/2020, onde propõe a criação do serviço “Disk Corona” como mais uma ferramenta para o 
município enfrentar a pandemia do novo coronavírus. “Consiste em uma central que monitora a 
evolução de sintomas em moradores considerados dos grupos de risco […] 

 


