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DATA: 26/06/2020  
VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA 
ASSUNTO:  CÂMARA MUNICIPAL/ 6ª E 7ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 
PÁGINA: 3, COM CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 24/06/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 6ª E 7ª SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/camara-de-paulinia-vota-abertura-de-credito-adicional-nesta-quarta-24/ 
 
 

Câmara de Paulínia vota abertura de crédito 
adicional nesta quarta, 24 
Por Redação 

24 de junho de 2020 

 

 

6ª Sessão Extraordinária de 2020 vai avaliar abertura de crédito de R$ 1,19 milhão 

A pedido do prefeito Du Cazellato (PL), a Câmara de Paulínia promove nesta quarta-feira 
(24/6), a partir das 16h, sessão extraordinária virtual para discutir proposta de crédito 
adicional de R$ 1,19 milhão no Orçamento 2020. Os vereadores votam o projeto em 
regime de urgência. 

Segundo o governo municipal, o dinheiro já está nos cofres públicos: são verbas estaduais 
para merenda escolar, com superávit em 2019. O debate será virtual, com transmissão ao 
vivo no site institucional, no perfil do Facebook e também no canal do YouTube do 
Legislativo. 

Como esse saldo positivo não estava previsto na época da votação da Lei Orçamentária 
Anual, é preciso incluir uma rubrica (espécie de código) no atual Orçamento para permitir o 
uso em 2020, incluir o valor nas despesas de merenda e garantir a correta prestação de 
contas, até o fim de junho. 

Por causa desse prazo, o Projeto de Lei 37/2020 tramita em regime de urgência. 
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DATA:  
26/06/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL TRIBUNA 
ASSUNTO:  
CÂMARA MUNICIPAL/  
8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
PÁGINA: 4 
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DATA: 19/06/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: CÂMARA MUNICIPAL/ 8ª SESSÃO ORDINÁRIA  
PÁGINA: 14 
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DATA: 25/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS/ COMÉRCIO  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/25/paulinia-volta-a-fechar-barbearias-saloes-de-beleza-
e-clinicas-de-estetica/ 
 

Paulínia volta a fechar barbearias, salões de 
beleza e clínicas de estética 
 

Missas e cultos presenciais em igrejas e templos do município também estão 
novamente proibidos pela Prefeitura a partir desta quinta-feira 

25 jun 2020 – 22h01 

 

Barbearias, salões de beleza e clínicas de estética devem fechar novamente em Paulínia (Foto: Divulgação) 

A Prefeitura voltou a proibir cultos presenciais em igrejas e templos e a fechar barbearias, salões 
de beleza e clínicas de estética a partir desta quinta-feira (25). A medida foi tomada após 
recomendação do Ministério Púbico local. A cidade está na segunda fase – laranja do Plano São 
Paulo de abertura gradual e regionalizada da economia do estado e o funcionamento dessas 
atividades ia além da flexibilização permitida pelo governo estadual. 

A Prefeitura de Paulínia informou que a proibição de celebrações presenciais em igrejas e templos, 
bem como o fechamento de barbearias, salões de beleza e clínicas de estética, devem durar pelos 
próximos 15 dias. “Com as medidas listadas acima, Paulínia segue na segunda etapa do Plano São 
Paulo, visto que está na fase Laranja”, destacou o governo municipal. 

Apesar de informar que as recomendações do Ministério Público têm validade de 15 dias, a 
Prefeitura declarou que “as medidas poderão ser revistas a qualquer momento, pois haverá avaliação 
diária dos dados epidemiológicos por parte do Comitê de Combate e Prevenção ao Coronavírus 
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(CPEC), sob orientação da Secretaria Municipal de Saúde.” O decreto nº 7827 com as 
recomendações do Ministério Público foi publicado na edição desta quinta-feira do Semanário 
Oficial de Paulínia. 

A Prefeitura de Paulínia voltou a informar que bares, restaurantes, lanchonetes e demais comércios 
alimentícios não podem trabalhar com consumo local, mas apenas com sistemas de entrega 
(delivery) e drive-thru. Academias de ginásticas não estão autorizadas a funcionar na cidade. 

Está permitido o funcionamento de comércios listados essenciais no decreto da quarentena e não 
essenciais do decreto 7824/2020 (como lojas de ruas, shopping, escritórios) das 12h às 16h, de 
segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 10h às14h, com 20% de suas respectivas capacidades; bem 
como o Paulínia Shopping das 16h às 20h com 30% de sua capacidade, de segunda a sábado. 
Nenhum deles pode abrir aos domingos e feriados. 

Até as 9h30, desta quinta-feira, o boletim epidemiológico diário da Prefeitura informava que 
Paulínia tinha 565 casos confirmados da Covid-19, 10 mortes pela doença e 100% ocupado os oito 
dos 14 leitos de UTI instalados no Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro” que 
podem funcionar devido à falta de funcionários no local. 

Segundo o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, até quarta (24), Paulínia tinha 
670 contaminados – ou 105 a mais que o divulgado nesta quinta pelo governo municipal. A diferença 
se daria pela demora do estado de notificar a Prefeitura dos casos da cidade atendidos em outros 
municípios. Pelos dados dos governos federal e estadual, a variação semanal em Paulínia dos 
infectados é de 194,5% e de óbitos 100% 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

MP recomenda suspensão de cultos e fechamento de barbearias, salões de 
beleza e estéticas em Paulínia   
DATA: 25/06/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/mp-recomenda-suspensao-de-cultos-e-fechamento-de-barbearias-saloes-
de-beleza-e-esteticas-em-paulinia/ 
 

Ministério Público determina fechamento das igrejas, barbearias e salões 
de beleza 
DATA: 25/06/2020 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/2020/06/25/Minist%C3%A9rio-P%C3%BAblico-determina-
fechamento-das-igrejas-barbearias-e-sal%C3%B5es-de-beleza-1 
 

Campinas volta a fechar comércio 
DATA: 19/06/2020 | VEÍCULO: TODO DIA  |  PÁGINA:  
https://tododia.com.br/campinas-volta-a-fechar-comercio/ 
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DATA: 25/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/25/paulinia-tem-a-10a-morte-pela-covid-19-e-
100-dos-leitos-de-uti-ocupados/ 
 

[Contágio] 

Paulínia tem a 10ª morte pela Covid-19 e 100% 
dos leitos de UTI ocupados 
 

De acordo com o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, mulher de 
66 anos morreu em hospital particular de Campinas 

25 jun 2020 – 13h40 

Variação semanal 
no número de óbitos em Paulínia é de 100%, confirme o estado (Foto: Divulgação) 

Paulínia registrou nesta quinta-feira (25) a décima morte pela Covid-19 desde o início da 
pandemia. O boletim epidemiológico diário do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao 
Coronavírus também confirmou mais 52 moradores contaminados, totalizando 565, e 311 curados da 
doença (+41 em 24 horas). A ocupação dos leitos que podem receber pacientes na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro” também 
atingiu 100%, até as 9h30 desta manhã. 

De acordo com a Prefeitura de Paulínia, a 10ª vítima fatal da Covid-19 em Paulínia é uma mulher 
de 66 anos, que tinha doença cardiovascular e obesidade. Deu entrada no Hospital e Maternidade 
“Madre Theodora”, da rede privada de Campinas, no dia 21 de maio, onde realizou exame swab (de 
secreção nasal e bucal) para Covid-19, que apontou negativo. No dia 4, realizou novo exame, testou 
positiva e evoluiu para óbito no último domingo (21). 



   RESUMO DA SEMANA  |  9 

 

 

 

A Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que os familiares da mulher que morreu não têm 
sintomas da Covid-19. A Administração municipal se solidarizou com parentes e amigos e informou 
que é essencial que todos sigam as orientações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento do 
Coronavírus. Também reforçou “a necessidade do isolamento domiciliar, saindo somente para 
necessidades extremas, nunca deixando de usar máscara e higienizando as mãos sempre que 
possível”, em nota da Prefeitura. 

Além da morte e dos casos positivos passarem de 513 para 565 (+52) nas últimas 24 horas, as 
internações em decorrência da Covid-19 subiu de 27 para 28 e atingiu 100% da ocupação de leitos de 
UTI que podem ser usados na rede municipal de Paulínia. Conforme servidores públicos da linha de 
frente do combate à pandemia e conselheiros municipais de saúde, oito dos atuais 14 leitos de terapia 
intensiva existentes no município podem receber pacientes, de quaisquer doenças, em função do 
número reduzido de funcionários no hospital municipal. 

Nesta quinta-feira, os casos positivos e negativos da Covid-19 no hospital municipal estavam: 

 oito na UTI – 100% – apesar de ter recebido 10 respiradores no último dia 15 do governo do estado, o 
município não anunciou o aumento de leitos de UTI na rede; já o processo seletivo do final de abril feito pela 
Prefeitura e que permitiria a contratação de funcionários para o uso imediato dos 14 leitos de UTI instalados 
no hospital municipal, ainda não teve o resultado divulgado pelo governo municipal; 

 cinco na Unidade Respiratória, que possui sete leitos; 
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 12 na Enfermaria Respiratória, que conta com oito leitos, mas que, segundo a Prefeitura, podem ser ampliados 
sempre que necessário; 

 dois na Clínica Médica; e 
 um na Pediatria. 

A Prefeitura de Paulínia não informou se todos os pacientes Covid-19 internados no hospital 
municipal são de Paulínia nem para onde irá transferir aqueles que precisarem de terapia intensiva 
enquanto durar a ocupação de 100% dos leitos que podem funcionar na UTI do hospital municipal. O 
município já enviou doentes para a rede pública de Campinas e para o hospital de campanha que foi 
montado no estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo. 

Números oficiais da Covid-19 no Brasil e no estado estão à frente do boletim epidemiológico 
diário da Prefeitura. Segundo o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde, até quarta 
(24), Paulínia tinha 670 contaminados – ou 105 a mais que o divulgado nesta quinta pelo governo 
municipal. A diferença se daria pela demora do estado de notificar a Prefeitura dos casos da cidade 
atendidos em outros municípios. Pelos dados dos governos federal e estadual, a variação semanal em 
Paulínia dos infectados é de 194,5% e de óbitos 100%. 

No Departamento Regional de Saúde VII – Campinas, região da qual Paulínia faz parte com outras 
41 cidades, o total de casos confirmados da Covid-19 até a tarde de quarta-feira era 16.374 (+1.112 
em relação à terça) e óbitos, 719 (+33). A variação semanal de infectados chegou a 101,2%, e de 
mortes atingiu 18,8%. A ocupação de leitos de UTI estava em 75,2%. A DRS-VII está na segunda 
fase – laranja do Plano SP de reabertura gradual e regionalizada da economia no estado, que permite 
funcionamento de comércios e serviços não essenciais, como lojas de ruas, shopping e escritórios. 
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DATA: 25/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ CORONAVÍRUS  
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2561 
 

Coronavírus: casos “explodem” após relaxamento da 
quarentena 
 

Da Redação 
25/06/2020 19:06:02 

 

Muitos ainda menosprezam o vírus e desrespeitam recomendações sanitárias 

Dia 26 de maio Paulínia tinha 91 confirmados e hoje (25) tem 565, segundo dados da SMS; 

Já a Secretaria Estadual de Saúde aponta que eram 115 e, agora, somam 744 
 

Segundo a Secretaria Municipal (SMS), de 19 de março, quando entrou em quarentena, até 26 de 
maio, quando iniciou a reabertura gradual de comércios e serviços, Paulínia registrou 91 casos do 
novo coronavírus, ou menos de um caso por dia. Nesta quinta-feira (25), trinta dias depois do 
início da flexibilização, a SMS divulgou um total de 565 casos confirmados, ou seja, 474 a mais – 
média de 15,8 casos por dia.  

 

Quando nos deparamos com os boletins da Secretaria Estadual de Saúde, então, os números de 
casos atribuídos ao município são ainda maiores. Segundo a pasta, até o dia 26 de maio Paulínia 
registrou 115 casos do novo coronavírus (média de 1,2 por dia) e nos últimos 30 dias mais 
629  (média de 20,9 por dia), totalizando, hoje (25), 744 casos confirmados – CLIQUE 
AQUI e entenda a diferença entre os números da SMS e da Secretaria do Estado.  
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Desde o início da pandemia, dez paulinenses morreram de Covid-19, e 311 venceram a 
doença. Outras 552 pessoas com suspeitas de infecção fizeram exames e aguardam o resultado.  

 

De acordo com os números da SMS, a maior quantidade de novos casos em 24 horas foi 
registrada nesta quarta-feira (24): 59 a mais, em comparação ao boletim de terça-feira (23). Já os 
dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que o pico em um único dia ocorreu sexta-feira 
passada (19), com 129 novos registros confirmados.  

  

No dia 27 do mês passado, a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP) iniciou a testagem em 
massa da população nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). De acordo com a SMS, até o último dia 
9, foram aplicados 4.228 testes rápidos para o novo coronavírus, dos 20 mil comprados pelo 
município no final de março. Na ocasião, o secretário de Saúde, Fábio Alves, alertou que, a partir da 
testagem em grande escala, os casos aumentariam no município.   

 

Flexibilização  

Atualmente, Paulínia está na terceira fase do programa de retomada responsável de suas 
atividades. Após liberar o funcionamento com restrições da maioria dos comércios e serviços, a 
cidade autorizou a reabertura das igrejas e do Paulínia Shopping (exceto praça de alimentação e 
cinema), a partir do último sábado (20).  

 

Todas as atividades liberadas estão funcionando com capacidade de atendimento e horários 
reduzidos, e os estabelecimentos devem cumprir todas as medidas sanitárias impostas pela 
Prefeitura.  O comércio, por exemplo, só pode funcionar das 12h às 16h, de segunda a sexta-feira, e 
aos sábados das 10h às 14h. O único shopping da cidade não pode abrir aos domingos, e nos 
demais dias somente das 16h às 20h.  Academias de ginástica e bares são alguns dos poucos 
setores da economia que ainda seguem proibidos de funcionar. A rede municipal de ensino 
também segue fechada.  

 

De acordo com os decretos que flexibilizaram as medidas de restrição, em caso de aumento 
expressivo no número de casos, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-
19) pode rever o relaxamento da quarentena. Entretanto, até o momento, a PMP não anunciou 
nada nessa direção. 

  

Desrespeito 

Apesar de o município obrigar o uso de máscaras e proibir aglomerações, muitas pessoas 
estão  circulando pelas ruas sem a proteção facial ou se aglomerando em festas clandestinas, 
principalmente nos finais de semana. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, 
até o último domingo (21), a Guarda Municipal interrompeu cerca de 300 festas proibidas, em 
residências particulares ou chácaras de aluguel de eventos – CLIQUE AQUI e leia matéria. 
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Além de distribuir cartilha educativa sobre o novo coronavírus, a Prefeitura da cidade tem repetido 
diariamente: “É essencial que todos sigam as orientações do Comitê de Prevenção e 
Enfrentamento do Coronavírus e reforça a necessidade do isolamento domiciliar, saindo somente 
para necessidades extremas, nunca deixando de usar máscara e higienizando as mãos sempre 
que possível”.  

 

Ocupação hospitalar 

Atualmente, entre pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19, 28 pessoas estão internadas no 
Hospital Municipal de Paulínia (HMP), sendo 8 na UTI (7 confirmados e 1 suspeito), 12 confirmados 
na Enfermaria Respiratória, 5 na Unidade Respiratória (2 suspeitos e 3 confirmados), 2 na Clínica 
Médica (1 suspeito e 1 confirmado), e 1 criança com a doença na Pediatria. No dia 26 de 
maio, eram apenas cinco pessoas hospitalizadas: dois pacientes confirmados com a doença na 
Enfermaria Respiratória, dois suspeitos na UTI e outro na Unidade Respiratória. 

 

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o HMP possui dez leitos de UTI exclusivos 
para pacientes de Covid-19. Com isso, hoje (25), 80% das vagas de UTI na cidade estão 
ocupadas por pacientes diagnosticados com a doença ou à espera de resultado de exames. 
Segundo a SMS, nos próximos dias o município deve abrir mais dez leitos.  
 
Foto: Reprodução 

 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia confirma 10º óbito por coronavírus e 565 casos 
DATA: 25/06/2020 | VEÍCULO: A CIDADE ON  |  PÁGINA:  
https://www.acidadeon.com/campinas/cotidiano/coronavirus/NOT,0,0,1526744,Paulinia+confirma+10o+obi
to+por+coronavirus+e+565+casos.aspx 

 

Bisavós de Paulínia encontram com bisneta recém-nascida pela janela 
durante a quarentena 
DATA: 22/06/2020 | VEÍCULO: G1/ EPTV  |  PÁGINA:  
https://globoplay.globo.com/v/8642909/ 
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DATA: 20/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: PANDEMIA/ LICITAÇÃO 
PÁGINA: A6 
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DATA: 21/6/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 
ASSUNTO: PANDEMIA/ DADOS 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/21/centro-i-cooperlotes-e-monte-alegre-tem-a-metade-dos-casos-
da-covid-19/ 
 

[Mapa] 
Centro I, Cooperlotes e Monte Alegre têm a 
metade dos casos da Covid-19 
Paulínia segue em 2º lugar em incidência da doença a cada 100 mil habitantes 
por município, atrás só de Campinas, a 3ª cidade mais populosa de SP 

21 jun 2020 – 16h 

 

As regiões das Unidades Básicas Centro I (99), Cooperlotes (44), Monte Alegre (44) são 
as três que mais registraram contaminados pela Covid-19 em Paulínia até a última quinta-
feira (18), de acordo com dados do boletim semanal mais recente do Departamento de 
Vigilância em Saúde, divulgado na noite deste sábado (20). Juntas, elas respondiam pela 
metade dos 374 casos confirmados pela Prefeitura até aquele dia. 

A outra metade dos infectados pela pandemia do novo coronavírus está distribuída pelas 
demais sete regiões de abrangência das UBS de Paulínia: 

 Betel – 42 moradores contaminados; 
 Planalto – 40; 
 Centro 2 – 26; 
 João Aranha – 25; 
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 São José – 25; 
 Amélia – 22 – 
 Parque da Represa – 6; e 
 sem residência fixa – 1. 

 

Em relação a sete cidades vizinhas pesquisadas pelo Departamento de Vigilância em 
Saúde, Paulínia segue em segundo lugar na incidência de casos a cada 100 mil habitantes 
por município, com 249, atrás somente de Campinas, cidade mais populosa da Região 
Metropolitana (RMC), com 1,2 milhão de habitantes, e a terceira do estado de São Paulo – 
é menor apenas que Guarulhos e a Capital paulista. Quanto aos óbitos, Paulínia era a 
oitava até a quarta-feira (17), quando registrava quatro mortes pela Covid-19. 

Dos 20 mil testes rápidos comprados pela Prefeitura de Paulínia, o boletim 
epidemiológico semanal do Departamento de Vigilância em Saúde desta semana revela 
que a Secretaria Municipal de Saúde aplicou na população e em servidores públicos, até a 
última segunda-feira (15), 4.543 (ou 315 a mais em relação à atualização do dia 9 passado 
– 4.228). A meta do secretário municipal de Saúde, Fábio Luiz Alves, era fazer mil por 
semana. Do total de 4.543, 432 tiveram seus resultados divulgados pelo governo municipal 
até o boletim diário deste domingo: 220 deram positivos para o novo coronavírus e 212, 
negativos. 
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Veja abaixo a distribuição dos bairros por UBS em Paulínia: 

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

– UBS Betel 
 Betel 
 Parque Brasil 500 
 Alvorada Parque 

 
 

– UBS Centro I 
 Boa Esperança 
 Bonfim 
 Jardim dos Calegaris 
 Jardim Fortaleza 
 Jardim Vista Alegre 
 Jardim Ypê 
 Morumbi 
 Nova Paulínia 
 Poço Fundo 
 Santa Cecília 
 Vila Bressani 
 José Paulino Nogueira 
 Jardim São Bento 
 Presidente Médici 
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– UBS Centro II 
 Jardim América 
 Jardim de Itapoan 
 Jardim Nossa Senhora Aparecida 
 Morumbi 
 Parque da Figueira 
 Santa Terezinha 
 Jardim Europa 

 
– UBS João Aranha 
 João Aranha 
 Leonor 
 Vida Nova 

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

 
– Cooperlotes 
 Cooperlotes 
 Bom Retiro 

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

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

 
– UBS São José 
 São José I 
 São José II 
 Cascata 
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DATA:  
26/06/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS/ 
TESTES 
PÁGINA: 5, COM 
CHAMADA NA CAPA 
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DATA: 19/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: PANDEMIA/ ISOLAMENTO SOCIAL 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/19/taxa-de-isolamento-social-atinge-menor-nivel-desde-
o-inicio-da-quarentena/ 
 

[Paulínia] 
Taxa de isolamento social atinge menor nível 
desde o início da quarentena 
Adesão dos paulinenses chegou a 40% nesta quinta-feira, dia que dobrou o 
número de casos de moradores testados positivos para a Covid-19 

19 jun 2020 – 17h22 

 
Avenida José Paulínia no dia da reabertura do comércio na primeira etapa de flexibilização (Foto: 

Reprodução de vídeo) 

A taxa de isolamento social em Paulínia bateu recorde negativo no dia que a cidade 
dobrou o número de casos de moradores testados positivos para a Covid-19, doença 
respiratória causada pela pandemia do novo coronavírus. Na quinta-feira (18), o índice não 
passou de 40%, longe do satisfatório de 55% e do ideal de 70% para conter a velocidade 
da disseminação do vírus e evitar o colapso no sistema de saúde. 

Desde quando teve início a quarentena em todo o estado de São Paulo, no último dia 24 
de março, essa foi a pior taxa de isolamento social em Paulínia já calculada pelo Sistema 
de Informações e Monitoramento Inteligente do governo do estado de São Paulo (SIMI-
SP). A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências 
de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. 
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O abandono do isolamento social em Paulínia cresce à medida que avança 
o relaxamento da quarentena cidade, por meio de decretos do prefeito Du Cazellato (PL), e 
no momento que aumenta o número de moradores infectados. Pelos dados do Comitê de 
Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, em 10 dias – do dia 8 passado para quinta-
feira (dia do menor índice de isolamento social), o total de moradores testados positivos 
para o novo coronavírus mais que dobrou no município: saltou de 180 para 374 (+194, ou 
108%). 

Atualmente, o índice de isolamento social em Paulínia está mais próximo de atingir níveis 
anteriores à quarentena (está nove pontos percentuais acima dos 31%, do dia 12 de 
março) que alcançar os considerados pela Secretaria de Estado da Saúde satisfatório 
(55%, 15 pontos percentuais a mais do verificado na quinta-feira) e ideal (70%, 30 pontos 
percentuais distantes dos atuais 40%). 

Em função da baixa adesão à quarentena, a Prefeitura de Paulínia informou que “as 
medidas de fiscalização foram intensificadas, a Guarda Municipal estará em alguns pontos 
estratégicos da cidade para evitar aglomerações e casos os dados continuem adversos 
medidas mais rígidas poderão ser tomadas.” 

Nesta sexta-feira (19), Paulínia tinha 388 moradores contaminados e 27 internados em 
decorrência da Covid-19 no Hospital Municipal “Vereador Antônio Orlando Navarro”, de 
acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura. A ocupação de leitos da Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) que são reservados para tratamento de pacientes positivos ou 
suspeitos do novo coronavírus era de 80%. 

 
 
 
 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Parque Brasil 500 lotado ajuda a derrubar índice de isolamento social 
DATA: 22/06/2020 | VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS  |  PÁGINA:  
https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/22/parque-brasil-500-lotado-ajuda-a-derrubar-indice-de-
isolamento-social/ 
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DATA: 23/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: PANDEMIA/ ISOLAMENTO SOCIAL 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2560 
 
 

Através de denúncias, GM já acabou com cerca de 300 
festas clandestinas 
 
Da Redação 
23/06/2020 16:06:27 
 
 

 
Maick de Souza Lucizano, titular da pasta municipal de Segurança 

Segundo secretário de Segurança, número representa 95% das ocorrências de furos 

da quarentena, registrados em Paulínia desde o início da pandemia 
 
A pedido do Correio, a Secretaria Municipal de Segurança Pública  (SSP) de 
Paulínia informou que, até domingo (21), a Guarda Municipal (GM) atendeu 319 
ocorrências por descumprimento da quarentena obrigatória (Decreto 7.773/2020) em 
razão da pandemia do novo coronavírus.  
 
Segundo relatório do Setor de Estatísticas da GM, encaminhado pela SSP, somente nos 
dois primeiros meses de isolamento social (março e abril) foram 248 denúncias 
comunicando, principalmente, a realização de festas clandestinas com aglomeração de 
pessoas, em residências e chácaras de aluguel para eventos.   
 
De acordo com o secretário de Segurança, Maick de Souza Lucizano, esse tipo de 
ocorrência representa 95% do total de atendimentos, até o momento.  
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“Na maioria das vezes, a pessoa encerra o evento clandestino, porém, registramos 
um boletim interno. Tendo uma nova reclamação (do mesmo local) o responsável é 
conduzido até a delegacia (de Polícia Civil), onde o caso é registrado e, aí, ele 
responde civil e criminalmente (pelo descumprimento)”, explicou Lucizano. 
 
 

 
 
Ainda segundo o secretário, as denúncias chegaram através dos telefones da GM 
(153 ou 3874.3646), exceto alguns casos em que moradores pararam viaturas e comunicaram. Na 
quinta-feira (18), véspera do feriado do “Sagrado Coração de Jesus”, padroeiro da cidade, a GM 
fez plantão na Praça do São José (foto acima) para evitar a realização de um “pancadão”, que 
costuma aglomerar centenas de pessoas no local. 
 
Festas ou eventos em locais públicos ou privados (casas de shows, residências, espaços de locação de 
eventos, entre outros) continuam proibidos no município, bem como o funcionamento de bares, 
lanchonetes, restaurantes e similares. O artigo 268, do Código Penal, prevê  pena de detenção, de 
um mês a um ano, e multa, para quem  “infringir determinação do poder público destinada a 
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”.  
 
Fotos: Cedidas 
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DATA:  
25/06/2020  
VEÍCULO:  
FOLHA DE S. PAULO 
ASSUNTO:  
CORONAVÍRUS/ 
VOLTA ÀS AULAS 
PÁGINA: B1, COM 
CHAMADA NA CAPA 
(MANCHETE) 
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DATA: 21/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: CORONAVÍRUS/ TESTES/ PAULÍNIA 
LINK: https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/06/campinas_e_rmc/954380-remedio-contra-o-
cancer-e-testado.html 
 
 

Remédio contra o câncer é testado 
 

Medicamento usado pela Unicamp para combater tumor se mostra efetivo em pacientes com 
Covid-19 

Por Agência Fapesp 
 
Pesquisadores trabalham em busca de alternativas para combater a Covid-19: o imunoterápico OncoTherad, patenteado pela Unicamp, 
é analisado 

Um medicamento desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) para estimular o sistema imune a combater o câncer — ainda em fase de testes 
clínicos — pode se tornar uma arma importante contra o novo coronavírus (SARS-CoV-
2). 

Em testes feitos com cinco pacientes que desenvolveram a forma grave da Covid-19 
enquanto lutavam contra tumores na bexiga, a associação do imunoterápico com 
antibióticos e corticoides amenizou a resposta inflamatória desregulada no pulmão e 
reduziu o tempo médio de internação de 18 para 10 dias, sem a necessidade de intubação. 
 

O caso mais emblemático foi o de um paciente de 78 anos, que contraiu a infecção durante 
um cruzeiro pela costa brasileira e foi tratado no Hospital Municipal de Paulínia. “Esse 
paciente chegou ao hospital com 50% do pulmão comprometido, febre de 38,3 graus, dor 
de cabeça, falta de apetite, 
dificuldade para respirar e nível de 
oxigenação no sangue abaixo do 
normal (87%, quando deveria estar 
acima de 94%)”, conta Wagner 
José Fávaro, professor do Instituto 
de Biologia da Unicamp e 
coordenador do estudo. 

 
A despeito da recomendação 
médica, o paciente resistiu à ideia 
de “ir para o tubo”, conta o 
pesquisador. Tabagista de longa 
data e portador de várias doenças 
crônicas, temia não sair vivo da 
ventilação mecânica.  
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“Após conversar com a família, decidimos fazer apenas a suplementação de oxigênio por 
cateter intranasal e administrar o imunoterápico associado aos antibióticos e corticoides do 
protocolo padrão do hospital. Após 72h de internação, os marcadores inflamatórios no 
sangue tinham diminuído significativamente, a saturação de oxigênio estava em 95%, a 
coriza havia diminuído e a febre, sumido. No sétimo dia, já sem o cateter intranasal, o nível 
de oxigênio no sangue atingiu 98%. No décimo dia ele teve alta.” 

 
O exame de tomografia feito antes da alta hospitalar revelou que as lesões pulmonares 
tinham cicatrizado e, no teste sorológico, foi detectada a presença de anticorpos do tipo IgG 
(imunoglobulina G), que são específicos contra o SARS-CoV-2 e conferem imunidade 
duradoura, até onde se sabe. 

 
Resultados semelhantes foram observados em outros quatro pacientes submetidos à 
imunoterapia, todos portadores de câncer de bexiga e outras doenças crônicas e com idade 
superior a 65 anos. “O que chama a atenção é que indivíduos nessas condições tendem a 
piorar nos primeiros dias de internação por Covid-19. Mas todos que tratamos com esse 
protocolo — que consiste em administrar antibióticos e corticoides durante seis dias e o 
imunoterápico por duas semanas — apresentaram sinais de melhora desde o início”, afirma 
Fávaro. 

 
Mecanismo de ação 

 
Patenteado pela Unicamp com o nome “OncoTherad”, o imunoterápico começou a ser 
desenvolvido há cerca de 13 anos com o objetivo de estimular o sistema imune a combater 
doenças infecciosas e tumores. “Trata-se de uma nanopartícula totalmente sintética capaz 
de induzir no organismo uma resposta imune de células T, ou seja, de ativar determinados 
tipos de linfócitos que produzem uma proteína chamada interferon (IFN), importante tanto 
para combater o câncer como também alguns vírus e bactérias”, explica Fávaro. 

A segurança do fármaco já foi comprovada na primeira etapa de testes clínicos. Atualmente, 
os pesquisadores buscam confirmar sua eficácia contra o câncer de bexiga avançado. “O 
estudo começou com 30 pacientes (19 homens e 11 mulheres) que já tinham sido 
submetidos sem sucesso aos tratamentos disponíveis no mercado. Mas temos 
recebido muitos pedidos de inclusão de novos participantes. Há poucas opções terapêuticas 
para esse tipo de tumor”, diz o pesquisador. 

 
Todos os integrantes do estudo tinham indicação para a remoção cirúrgica da bexiga e, após 
o tratamento com o imunoterápico, iniciado há dois anos, quase 80% ficaram livres do 
tumor. “Nos demais, a doença voltou com menor agressividade, o que permitiu a retirada 
localizada da lesão”, conta o pesquisador. 

 
Quando veio a pandemia, o grupo da Unicamp observou que alguns dos voluntários do 
ensaio clínico mantiveram contato próximo com pessoas infectadas pelo novo coronavírus. 
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E, embora todos integrem o grupo de risco da Covid-19, nenhum apresentou sintomas da 
infecção.  

“Teve participante que mesmo com o PCR (teste que detecta o RNA do vírus no sangue) 
positivo permaneceu totalmente assintomático”, conta Fávaro. 

 
Falta de um modelo animal dificulta estudo do coronavírus 

 
A suspeita de que o imunoterápico poderia reduzir a agressividade da infecção pelo SARS-
CoV-2 começou a ganhar corpo entre os pesquisadores da Unicamp quando grupos 
internacionais divulgaram evidências de que o vírus era capaz de inibir no organismo 
humano a resposta de células T, conta o pesquisador Wagner José Fávaro. 

 
“Ao que parece, quando as células do pulmão são infectadas pelo novo coronavírus tem 
início uma tempestade de citocinas (proteínas com ação pró-inflamatória secretadas por 
células de defesa) que inibe a ação das células T produtoras de interferon. E o OncoTherad 
é justamente um ativador da produção de interferon”, explica. 

 
Segundo o pesquisador, a falta de um modelo animal adequado para o estudo da Covid-19 
tem dificultado a prova de conceito. Ratos, camundongos e outros animais usados nesse 
tipo de experimento não se infectam naturalmente pelo SARS-CoV-2. Existe apenas um 
modelo importado de roedor modificado geneticamente para expressar a enzima ACE2 
humana — molécula à qual o vírus se liga para invadir as células.  
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DATA: 25/06/2020  
VEÍCULO: FOLHA DE S.PAULO 
ASSUNTO: ELEIÇÕES 2020  
PÁGINA: A4 
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DATA:  
26/06/2020  
VEÍCULO:  
JORNAL DE  
PAULÍNIA 
ASSUNTO:  
AUDIÊNCIA 
PÚBLICA/  
SANEAMENTO/ 
SABESP 
PÁGINA: 6  
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DATA: 26/06/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA/ SANEAMENTO/ SABESP 
PÁGINA: 8 
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DATA: 23/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: AUDIÊNCIA PÚBLICA/ SANEAMENTO/ SABESP  
PÁGINA: A6 

 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Paulínia promove audiência sobre renovação de contrato com Sabesp 
DATA: 24/06/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
https://tribunaliberal.com.br/?p=26529 
 

Audiência pública virtual discute contrato de 30 anos entre Prefeitura e 
Sabesp 
DATA: 21/06/2020 | VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
http://noticiasdepaulinia.com.br/audiencia-publica-virtual-discute-contrato-de-30-anos-entre-prefeitura-e-sabesp/ 
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DATA: 18/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO PAULINENSE 
ASSUNTO: SANEAMENTO BÁSICO 
LINK: http://correiopaulinense.com/novo/?pg=noticia&p=2555 

 
 

Com 97% do esgoto tratado, Paulínia é a 8ª no ranking 
nacional de saneamento básico 
 
Da Redação 
18/06/2020 16:06:43 
 
 

 

Obras da rede de esgoto para mais de 5,5 mil pessoas, na região do Parque da 

Represa, começaram em março 

Novo levantamento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental 

(ABES) foi divulgado no início deste mês 
 
Da 21ª posição no ano passado, Paulínia pulou para a 8ª este ano no ranking 
nacional de saneamento básico da Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária Ambiental (ABES), em parceria com a Archipelago Consultoria. 
Segundo a ABES,  1.857 municípios brasileiros, incluindo as 27 capitais, foram 
analisados, e Paulínia quase atingiu a pontuação máxima: 499,82 de 500 pontos.  
 
De acordo com a Prefeitura Municipal de Paulínia (PMP), atualmente  97% do 
esgoto do município é tratado, e quando a Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp) concluir a rede da região do Parque da 
Represa o tratamento atingirá 100%. "Com planejamento e trabalho integrado 
entre as secretarias que compõem a Administração, seguimos em frente para 
que possamos ofertar qualidade de vida e saúde a todos os 
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munícipes", comentou o secretário de Planejamento e Controle Urbano, Marco 
Pires Ward, por meio da assessoria de imprensa da PMP. 
 
Ainda de acordo com a assessoria, a PMP tem intensificado as ações contra o 
despejo ilegal de esgoto. “A atual Administração vem aumentando a 
fiscalização contra o despejo ilegal de esgoto, com ações no Bom Retiro, 
Jardim Europa e João Aranha, entre outros bairros”, informou. 
 
O levantamento da ABES mostra ainda que, entre as 20 cidades da Região 
Metropolitana de Campinas (RMC), Paulínia ficou atrás apenas de Hortolândia, e 
à frente de outros municípios paulistas como  Sorocaba, Jundiaí, Limeira, Mauá e 
Itu, além de Niterói (RJ).  
 
Foto: Divulgação/PMP 

 

 

* MAIS SOBRE O ASSUNTO 
 

Hortolândia e Paulínia estão no ‘rumo da universalização’ do Saneamento 
DATA: 06/06/2020 | VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL  |  PÁGINA:  
https://tribunaliberal.com.br/?p=25631 
 

Paulínia conquista oitavo lugar no ranking nacional de saneamento básico 
DATA: 19/06/2020 | VEÍCULO: JORNAL DE PAULÍNIA  |  PÁGINA:  
https://www.jornaldepaulinia.com.br/single-post/2020/06/19/Paul%C3%ADnia-conquista-oitavo-lugar-no-
ranking-nacional-de-saneamento-b%C3%A1sico 
 

Paulínia conquista oitavo lugar no ranking nacional de saneamento básico 
DATA: 22/06/2020 | VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA  |  PÁGINA:  
https://tribunapaulinia.com.br/paulinia-conquista-oitavo-lugar-no-ranking-nacional-de-saneamento-basico/ 
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DATA:  
26/06/2020  
VEÍCULO:  
TODO DIA 
ASSUNTO:  
SANEAMENTO 
PÁGINA: 11  
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DATA: 23/06/2020  
VEÍCULO: PAULÍNIA 24 HORAS 
ASSUNTO: TRANSPORTE PÚBLICO 
LINK: https://paulinia24horasnoticia.com/2020/06/23/onibus-do-transporte-municipal-param-
pelo-2o-dia-seguido-por-falta-de-pagamento/ 
 
 

[Coletivo] 
Ônibus do transporte municipal param pelo 2º 
dia seguido por falta de pagamento 
Veículos ficaram represados no complexo Rodoshopping de Paulínia até o 
dinheiro do vale de junho aparecer na conta do trabalhador 

23 jun 2020 – 17h25 

 
Ônibus da Terra parados no Rodoshopping de Paulínia: passageiros ficaram na mão  

(Foto: Divulgação) 

Pelo segundo dia consecutivo, os ônibus do transporte público municipal deixaram de 
circular em Paulínia no período da tarde por falta de pagamento de motoristas e 
cobradores da Auto Viação Terra. Os veículos, a exemplo do que havia ocorrido segunda-
feira (22), ficaram represados no complexo Rodoshopping à espera do vale do mês cair na 
conta do trabalhador. 

Na segunda-feira, a paralisação começou logo no início da tarde e terminou às 16h30, 
quando motoristas e cobradores concordaram esperar o pagamento do vale de junho na 
parte da manhã desta terça. Segundo a empresa, legalmente ela tinha até as 24h de 
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segunda-feira para fazer o pagamento, já que o dia 20 deste mês foi um sábado, mas iria 
precisar de um prazo maior por causa de problemas em emissão de nota fiscal. 

Como o pagamento não foi realizado pela empresa até o final da manhã desta terça-feira 
como o combinado, os trabalhadores voltaram a estacionar os ônibus e a cruzar os braços 
pela segunda vez seguida em 24 horas. De acordo com a Terra e a Prefeitura, o vale foi 
acertado à tarde e os ônibus voltaram a rodar normalmente por volta das 15h30. 

Em abril, a Prefeitura assinou termo de acordo e assumiu o pagamento de trabalhadores 
e combustível para a Terra seguir com transporte público em Paulínia durante a pandemia 
da Covid-19, devido à redução do número de passageiros transportados. A Terra informou 
nesta segunda-feira que o acordo segue em vigor. “Isso foi no contrato antigo e esse 
socorro aconteceu apenas uma vez”, informou nesta terça-feira o governo municipal. 

No início deste mês, a Prefeitura de Paulínia assinou um novo contrato emergencial com 
a Terra para o transporte coletivo municipal. A empresa está na cidade desde janeiro deste 
ano e seguirá pelos próximos seis meses transportando os passageiros no município ao 
preço global de R$ 8,4 milhões. 

O novo contrato emergencial prevê pagamento fixo de R$ 1.410.550,73 por mês pela 
Prefeitura para Terra e não mais pelo número de passageiros transportados como vinha 
ocorrendo antes da pandemia da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo 
coronavírus. A tarifa continua R$ 1 na catraca para os passageiros. 

 

Nota da Prefeitura 

“A Prefeitura de Paulínia informa que os veículos da Terra Auto Viação, empresa 
responsável pelo transporte coletivo, já voltaram a circular depois que a mesma realizou os 
pagamentos devidos aos seus colaboradores. 

A paralisação durou cerca de duas horas e foi acompanhada pela Secretaria Municipal 
de Transportes e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de 
Campinas e Região. 

A Administração lamenta os problemas causados pela paralisação e ressalta que 
trabalha para que isso não ocorra novamente, cobrando da Terra Auto Viação que cumpra 
com o contrato existente.” 
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DATA: 25/06/2020  
VEÍCULO: TVB RECORD CAMPINAS: “BALANÇO GERAL” 
ASSUNTO: SAÚDE  
LINK: https://www.facebook.com/tvbcampinas/videos/575042406537551/ 
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DATA: 23/6/2020  
VEÍCULO: NOTÍCIAS DE PAULÍNIA 
ASSUNTO: ECONOMIA/ EMPREGO 
LINK: http://noticiasdepaulinia.com.br/paulinia-fecha-887-postos-de-trabalho-no-1o-quadrimestre-
de-2020/ 
 
 

Paulínia fecha 887 postos de trabalho no 1º 
quadrimestre de 2020 
Por Redação 

23 de junho de 2020 

 

 
 

Após quase cinco meses sem divulgações, o Ministério do Trabalho e Emprego voltou a 

divulgar o saldo de empregos do Caged (Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados). Nos primeiros quatro meses do ano (janeiro a abril), Paulínia fechou 887 

postos de trabalho. O saldo na balança do emprego (diferença entre admissões e 

demissões) foi negativo, com 6.985 desligamentos e 6.098 contratações no período. 

Se comparado com o quadrimestre de 2019, o resultado também é ruim. As admissões 

caíram 18%, enquanto as demissões subiram quase 50%. Boa parte do resultado está 

ligado ao surgimento da pandemia causada pelo novo coronavírus. Pra se ter uma ideia, 

apenas o mês de fevereiro foi positivo na geração de emprego na cidade. Março e, 

principalmente abril, registraram mais de 1.600 demissões. 
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Apesar das medidas adotadas pelo governo para evitar demissões, não teve jeito. Os 

setores de Serviços e Comércio foram os que mais fecharam vagas: 960 postos de 

trabalho, de acordo com o levantamento. Veja abaixo. 

– Serviços: -766 (admissões: 2.905 | desligamentos: 3.671) 

– Comércio: -194 (admissões: 911 | desligamentos: 1.105) 

– Indústria: +114 (admissões: 1.073 | desligamentos: 959) 

– Construção Civil: -46 (admissões: 1.198 | desligamentos: 1.244) 

– Agropecuária: +5 (admissões: 11 | desligamentos: 6) 

 

 
 
 

Por setor 

No setor de Serviços, as atividades relacionadas à transporte, armazenagem, correio, 

alojamento, alimentação, administrativas e serviços complementares foram as mais 

atingidas, encerrando 766 vagas com carteira assinada. 

O setor da indústria e agronegócio foi o único que fechou o quadrimestre com saldo 

positivo em Paulínia, com 119 novas vagas. 

Em 2020, somente fevereiro teve números positivos (+794), enquanto que janeiro (-63), 

março (-580) e abril (-603) passaram a ser negativos, sendo que abril atingiu a maior 

redução do ano, mês que registrou 1.038 vagas com carteira assinada a menos. 
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Em março, mês de início das medidas de isolamento social devido à pandemia da Covid-19, 

o saldo de emprego formal ficou negativo em 307. Foram 4.515 admissões e 4.822 

desligamentos. 

Segundo o Ministério da Economia, os dados mostram que a queda no número de 

contratações contribuiu de forma expressiva para o saldo negativo de empregos formais. 

2020 

janeiro -63 

fevereiro +794 

Março -580 

abril -1.038 

positivo= 794 17,89% 

negativo= 1.681 

Total negativo= 887 

2019 

janeiro -90 

fevereiro -544 

Março +375 

abril +592 

positivo= 967 

negativo= 634 

Total positivo= 333 
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DATA: 21/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: TRIBUTOS/ ISS 
LINK: https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/06/campinas_e_rmc/954421-repasse-do-iss-
tem-pequena-queda.html 
 
 

IMPOSTO 
 

Repasse do ISS tem pequena queda 
 
Valor destinado à região de Campinas foi de 54,6 milhões, 5,81% a menos do que em 2019 

 Publicado 21/06/2020 - 14h25 - Atualizado // - h 

Por Daniel de Camargo 
 
 

 
 
 
Apesar do isolamento social em decorrência da pandemia da Covid-19, os repasses 
provenientes do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS-QN) efetuados a 59 
prefeituras da região de Campinas caíram apenas 5,81% no primeiro quadrimestre deste 
ano, se comparado ao mesmo período de 2019. De acordo com balanço da Agência de 
Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o valor pago diminuiu de cerca de R$ 58 
milhões para R$ 54,6 milhões. 
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Entre todos os municípios da região, Campinas foi o que apresentou o maior volume de 
repasse em 2020, com quase R$ 8 milhões. Dos R$ 54,6 milhões, em torno de 37%, ou 
seja, aproximadamente R$ 20,5 milhões, foram destinados a cidades pertencentes à Região 
Metropolitana de Campinas (RMC). 

Além da sede, Campinas, outras 16 cidades foram contempladas com recursos: Americana 
(R$ 1,1 milhão), Artur Nogueira (R$ 271 mil), Cosmópolis (R$ 327 mil), Engenheiro 
Coelho (R$ 365 mil), Hortolândia (R$ 797 mil), Indaiatuba (R$ 818 mil), Itatiba (R$ 1,275 
milhão), Jaguariúna (R$ 368 mil), Monte Mor (R$ 93 mil), Nova Odessa (R$ 430 mil), 
Paulínia (R$ 183 mil), Santa Bárbara d’Oeste (R$ 1,640 milhão), Santo Antônio de Posse 
(R$ 256 mil), Sumaré (R$ 2,429 milhões), Valinhos (R$ 1,296 milhão) e Vinhedo (R$ 880 
mil). 

Os valores arrecadados incidem sobre as tarifas de pedágio das rodovias estaduais que 
integram o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. Ao 
todo, desde quando o ISS foi incorporado, mais de R$ 2 bilhões foram repassados às 59 
cidades da região. 

A alíquota do imposto é definida por legislação municipal e, portanto, varia para cada 
prefeitura. O repasse é feito proporcionalmente à extensão das rodovias sob concessão que 
atravessam o município. De acordo com a Artesp, a verba tem importante impacto no 
orçamento, principalmente nas cidades menores. “Cada prefeitura tem liberdade para 
estabelecer a utilização deste recurso na área em que julgar ser de maior prioridade, como 
saúde, educação, segurança ou expansão de infraestrutura de transporte, por exemplo. Desta 
forma, parte das tarifas dos pedágios acaba sendo destinada para beneficiar segmentos que 
vão além das melhorias na malha rodoviária”, informou a agência, em nota.  
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DATA: 25/06/2020  
VEÍCULO: CORREIO POPULAR 
ASSUNTO: ECONOMIA/ REPLAN 
PÁGINA: A6 
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DATA: 25/06/2020  
VEÍCULO: TRIBUNA LIBERAL 
ASSUNTO: LICITAÇÃO/ EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 5 
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DATA: 19/06/2020  
VEÍCULO: AGORA PAULÍNIA 
ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
PÁGINA: 17 
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NOTÍCIAS DO SITE INSTITUCIONAL 
 

DATAS: 18 a 25/06/2020 

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

 

NOTÍCIAS 
 

 

Câmara aprova crédito adicional para merenda no Orçamento 2020 
25 de junho de 2020  

Os vereadores de Paulínia aprovaram nesta quarta-feira (24/6), em duas sessões extraordinárias, 
crédito adicional de R$ 1,19 milhão no Orçamento deste ano. O Projeto de Lei 37/2020 passou por 
unanimidade, em debates virtuais. O vereador Fábio Valadão (PL), que presidiu as sessões, definiu o 
texto como simples, por fazer “readequação orçamentária”. […] 

 

 

Zé Coco quer concessão de Bolsas de Estudos de 100% para área da Saúde 
25 de junho de 2020  

A Educação é um dos pilares do desenvolvimento humanos. E diante disso, o vereador José Carlos 
Coco da Silva, o Zé Coco (PSB) através da Indicação 401/2020 solicita que Prefeitura realize estudos 
para viabilizar a concessão de Bolsa Educação de 100% para estudantes da área da Saúde. Hoje as 
bolsas vão de 35 a 100%. […] 
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Fábia cobra informações sobre volta de consultas agendadas nas UBSs 
24 de junho de 2020  

A suspensão do agendamento de consultas nas unidades básicas de saúde é tema do Requerimento 
286/2020, assinado pela vereadora Fábia Ramalho (Podemos). Ela reconhece a necessidade de o 
poder público focar nos cuidados do coronavírus, em cenário de pandemia, mas lembra que há 
muitas demandas importantes na fila de espera. […] 

 

Vereadores realizam sessão extraordinária sobre crédito no Orçamento 2020 
24 de junho de 2020  

A Câmara de Paulínia promove sessão extraordinária nesta quarta-feira (24/6), a partir das 16h, para 
discutir proposta de crédito adicional de R$ 1,19 milhão no Orçamento 2020. O debate será virtual, 
com transmissão ao vivo no site institucional, no perfil do Facebook e também no YouTube […] 

 

Ônibus devem instalar dispositivo de álcool em gel, sugere Marcelo Souza 
23 de junho de 2020  

A propagação do coronavírus fez o vereador Marcelo Souza (PSB) defender que o transporte público 
da cidade ofereça álcool em gel 70% para os usuários. A frota, segundo ele, deveria contar com 
dispensadores fixos em toda a frota. […] 
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João Mota cobra melhorias na Praça Waldemar Perissinotto e informações sobre 
incidência de depressão em idosos   23 de junho de 2020  

Visando oferecer um espaço de lazer e práticas esportivas de melhor qualidade para os moradores 
dos bairros próximos ao João Aranha, o vereador João Mota (DC) através da Indicação 397/2020 
sugere que a Prefeitura promova melhorias na Praça Waldemar Perissinotto […] 

 

Santa Terezinha precisa voltar a ser opção de lazer na natureza, defende Filhos 
da Fruta       22 de junho de 2020  

A limpeza da lagoa do bairro Santa Terezinha e a arborização do entorno são importantes para 
recuperar a área verde da cidade e oferecer opções para as famílias paulinenses. Assim afirma o 
vereador Manoel Filhos da Fruta (Solidariedade) ao pedir à Prefeitura limpeza das águas […] 

 

Compra de equipamentos hospitalares facilitará para quem precisa de tratamento 
domiciliar, acredita Loira    22 de junho de 2020  

O vereador e presidente da Câmara Antônio Miguel Ferrari, o Loira (DC) pede que a Administração 
Municipal adquira mais cadeiras de rodas e de banho, muletas e camas hospitalares para empréstimo 
a famílias de baixa renda, cujo algum integrante passe por algum tratamento domiciliar. […] 
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“Bom Prato” e congelar salários de comissionados são propostas de Valadão 
19 de junho de 2020  

O vereador Fábio Valadão (PL) sugere um programa de alimentação balanceada para a população de 
baixa renda em Paulínia, similar ao “Bom Prato”, do governo estadual. “Analisando a atual situação 
de diversas pessoas que se encontram neste estado de vulnerabilidade social, é necessário o auxílio e 
assistência do poder público”, diz a Indicação 408/2020. […] 

 

Edilsinho solicita mais ônibus e novas linhas diretas para o Hospital Municipal 
18 de junho de 2020  

Com a reabertura de algumas atividades econômicas, o vereador Edilsinho Rodrigues (Solidariedade) 
pede aumento na quantidade de ônibus nas principais linhas da cidade durante horários de pico. 
Segundo ele, a medida é necessária para evitar aglomeração de pessoas nos pontos e dentro dos 
veículos durante a pandemia do coronavírus. […] 

 


