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Saúde confirma 1 caso positivo importado de Dengue 

No total foram 16 notificações realizadas pela 
secretaria da saúde, referente a casos de 
Dengue. Destas, 13 foram descartados, 2 es-
tão aguardando resultado e 1 caso teve resul-
tado positivo, sendo este importado, ou seja, a 
pessoa contraiu a doença em outra cidade. O 
caso positivo foi detectado na zona rural, sen-
do realizada a busca ativa na região afim de 
saber se outras pessoas haviam contraindo a 
doença, e segundo a secretaria da saúde ape-
nas o caso importado. Quando existe a sus-
peita de casos de Dengue, imediatamente a 
secretaria da saúde age fazendo um bloqueio 
em cerca de 200 mts do local tomando todas 
as precauções de praxe. As equipes de agen-
tes comunitários de saúde fazem um trabalho 
permanente de prevenção, percorrendo cada 
equipe sua área de atuação, inspecionando e 
alertando a população, inclusive passando in-
formações em casos de suspeita. No mês de 
janeiro um mutirão foi realizado em toda área 
urbana, sendo eles em dia de sábado, que fi-
ca mais fácil encontrar as pessoas em casa. O 
alerta sobre o caso positivo vale para lembrar 
a população que o risco de contrair a doença 
é eminente e constante, portanto não pode-
mos deixar de observar os pontos mais susce-
tíveis para a procriação do mosquito como: 
Vasos de plantas sem água no prato e sim 
com areia umedecida. Vasilhames que acu-
mulem água com facilidade devem estar tam-
pados ou em local coberto. Pneus velhos de-
vem ser descartados nos locais corretos ou 

ser armazenados em local coberto, em caso 
de não ter a disponibilidade de armazenar o 
pneu, deve ser feito furos na banda de roda-
gem notando que os furos fiquem para baixo 
possibilitando o escoamento da água. Móveis 
velhos, lixo proveniente de quintal ou qualquer 
tipo de material que possa acumular água, de-
ve ser descartado corretamente. Caixas d’á-
gua mesmo que esteja embutida sob o telha-
do, devem estar devidamente tampadas. Ra-
los ou condutores de água das chuvas devem 
estar fechados, o mesmo com vasos sanitá-
rios que devem estar com a tampa abaixada. 
Água que acumula atrás da geladeira em um 
recipiente acima do motor, deve ser colocado 

sabão em pó ou sempre estar esvaziando. 
Tampinhas de garrafa, copos descaráveis, sa-
colas plásticas, brinquedos quebrados entre 
outros também podem ser criadouros da Den-
gue Os sintomas da dengue são: febre alta de 
39º a 40º C, náuseas e vômitos, dor de cabe-
ça e no fundo dos olhos, manchas avermelha-
das na pele, mal estar e cansaço extremo, dor 
abdominal, no ossos e articulações. Qualquer 
suspeita a pessoa deve procurar o serviço de 
saúde mais próximo de sua casa, e a secreta-
ria da saúde pelo fone 14 3713 1493. Lembre-
se Dengue é um problema, meu, seu é nosso, 
a responsabilidade é de todos. Outro alerta! 
Um caso de leishmaniose tegumentar ameri-
cana, também foi detectado no município, no 
início deste ano, lembrando que o caso foi au-
tóctone, ou seja, oriundo da região onde resi-

dia o paciente. A Leishmaniose Tegumentar 
Americana (LTA) é uma doença causada por 
protozoários do gênero Leishmania, transmiti-
da ao homem pela picada de mosquitos flebo-
tomíneos. No Brasil existem atualmente 6 es-
pécies de Leishmania responsáveis pela do-
ença humana, e mais de 200 espécies de fle-
botomíneos implicados em sua transmissão. 
Trata-se de uma doença que acompanha o 
homem desde tempos remotos e que tem 
apresentado, nos últimos 20 anos, um aumen-
to do número de casos e ampliação de sua 
ocorrência geográfica, sendo encontrada atu-
almente em todos os Estados brasileiros, sob 
diferentes perfis epidemiológicos. Estima-se 
que, entre 1985 e 2003, ocorreram 523.975 
casos autóctones, a sua maior parte nas regi-
ões Nordeste e Norte do Brasil. Neste estudo, 
são discutidos aspectos relacionados ao trata-
mento e ao controle dessa doença, assim co-
mo também as dificuldades para a implemen-
tação dessas medidas. São apontadas alter-
nativas que passam pela estruturação dos 
serviços de saúde, com respeito ao diagnósti-
co, no desenvolvimento de drogas de aplica-
ção tópica ou por via oral, no desenvolvimento 
de vacinas, no controle diferenciado de veto-
res e no aprofundamento de estudos relacio-
nados à biologia celular do parasita. 
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Aviso de Licitação 

Tomada de Preço Nº 01/2019 – Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema pedagógico 
estruturado de ensino para alunos e professores da educação infantil, ensino fundamental I e fundamental II, incluído co-
leção para o ensino da língua inglesa para alunos de 4 e 5 anos com formação continuada e capacitação de docentes e 
gestores, fornecimento de recursos pedagógicos e materiais didáticos e de apoio, e, ainda, disponibilização de portal edu-
cacional para gestores, alunos e professores, tipo técnica e preço, de acordo com as disposições e demais elementos que 
integram o Edital. A Comissão Permanente de Licitação comunica para conhecimento dos interessados que os Envelopes 
nº. 01 – “DOCUMENTOS” (para habilitação), nº. 02 – PROPOSTA TÉCNICA e nº 03 – PROPOSTA DE PREÇOS deverão 
ser protocolados até às 09h30min do dia 29 de março de 2019, na sede da Prefeitura sendo que a sessão será realizada 
a seguir. O edital encontra-se a disposição no endereço acima em horário de expediente, até as 24 horas que antecedem 
a data do recebimento dos envelopes ou site www.paranapanema.sp.gov.br. Maiores informações no setor de Licitações, 
fone (014) 3713-9241 ou danila.compras@paranapanema.sp.gov.br Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Muni-
cipal, 25/02/2019. 
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www.ipespem.com.br 

O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos da Estância Turística de Paranapanema – IPESPEM, instituído pela Lei Municipal nº 595, de 31 de ou-

tubro de 2001, Lei nº 612, de 26 de março de 2002,  tem por missão assegurar aos funcionários municipais e a seus dependentes o acesso aos benefícios 

previdenciários que lhes são de direito. 

APOSENTADORIAS 

Benefício destinado aos servidores efetivos que completarem os requisi-

tos previstos em lei, Aposentadorias voluntárias Aposentadoria especial 

Aposentadoria por invalidez Aposentadoria compulsória. 

AUXÍLIO DOENÇA 

O auxílio-doença é um benefício destinado quando o servidor ficar impossi-

bilitado de trabalhar temporariamente, em razão de doença ou acidente, por 

mais de 15 dias e equivale à média das últimas 12 bases de contribuição. 

PENSÃO POR MORTE 

A Pensão por Morte é um benefício pago aos dependentes do segurado 

falecido, estando ele ativo ou aposentado. Os dependentes são divididos 

em três classes: 

ABONO PERMANÊNCIA 

Como o próprio nome diz, o abono é um bônus, um prêmio, para o servidor 

que completou os requisitos para a aposentadoria pela regra permanente 

(Artigo 40, § 1o, III, “a”, da Constituição Federal e Artigo 37 da L.C. 215). 

 

Tipos de Benefícios 

Rua: Joaquim Vieria de Medeiros, 695 • Centro CEP 18720-000 

Horário de Atendimento: Segunda à Sexta, das 07:30 às 17:00  

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
http://www.ipespem.com.br/
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EXPEDIENTE 

 A Imprensa  Oficial da Estância Turística de Paranapanema , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, 

é uma publicação  da Administração deste Município, sendo a mesma responsável pelo conteúdo aqui publi-

cado , conforme Lei Municipal 1.264 de 09 de novembro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Comunicação  

Secretarias Telefone Email  Endereço 

Administração (14) 3713 9249 
administracao@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Agricultura (14) 3713 1212 
agricultura@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Meio Ambiente (14) 3713 1212 
meioambiente@paranapanema.sp.gov.br 

Rua José Bernardo, 310 

Desenvolvimento Social (14) 3713-1030 
social@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Joaquim Vieira de Medeiros, 1295 

Educação (14) 3713 1585 
educacao@paranapanema.sp.gov.br 

Av. José Gil Plens, S/N 

Fazenda (14) 3713 9216 
lilia.fazenda@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Gabinete (14) 37139243 
gabinete2013@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Governo (14) 3713 9243 
governo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Obras (14) 3713 9244 
obras@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Procuradoria (14) 3713 9209 
procuradoria@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Saúde (14) 3713 1493 
secsaude@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo 548 

Planejamento (14) 3713 9233 
planejamento@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 

Turismo Esporte e Cultura (14) 3713 1471 
turismo@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Praça Radamés Menegueti S/N 

Vias Públicas (14) 3713 9244 
vias@paranapanema.sp.gov.br 

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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