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Institucionais 

Com o intuito de chamar a atenção da população em relação ao “Setembro Ama-

relo”, a secretaria da saúde, através do serviço de saúde mental, estará disponibi-

lizando algumas ações neste final de semana. O calendário terá dois dias de ativi-

dades voltadas para o tema, que visa conscientizar a população quanto a proble-

mática do “suicídio”, que nos últimos anos vem crescendo assustadoramente, 

principalmente na faixa etária mais jovem. No dia 27, sexta feira haverá palestra 

com o tema “Todos Pela Vida”, no plenário da Câmara Municipal, em dois horá-

rios para que todos possam se programar e participar; das 8 às 11 hs e das 13:30 

às 17 hs. No dia 28, sábado acontecerá uma caminhada com saída da Praça Ade-

mir Negrão, (rotatória Vila Leme), prevista para as 14 hs, com destino à Praça da 

Matriz, onde haverá diversas ações como jogos, brincadeiras e outros, envolvendo 

a população. No mesmo dia às 19:30 hs na Concha Acústica será realizado um 

culto com o tema Valorizando a Vida, com participação de entidades religiosas. 

Os eventos estão abertos à população que deve participar, inclusive incentivando 

a família a prestigiar, lembrando que a prevenção é o melhor caminho para se 

evitar transtornos, e isso deve começar em família e dentro de casa. Venha, traga 

sua família, convide os amigos e juntos vamos ajudar na conscientização desta 

problemática que atinge principalmente a juventude.   

Setembro Amarelo: Atividades destacam a campanha neste final de semana Torneio do alimento beneficente à APAE começa neste final de semana 

Começa neste domingo 29, a partir das 8:30 hs no estádio municipal Prof. 

Pedro Sanchez, o 1º torneio do alimento beneficente à APAE, com a partici-

pação de 10 equipes. A organização está por conta da secretaria de Turis-

mo, Cultura e Esportes e Aciapar, que elaboraram o calendário esportivo 

que começa com os seguintes jogos: Às 9 hs Igreja Batista X Vila Maria, às 

11 hs Jovens de Cristo X Prefeitura Futebol, após pausa para almoço e no 

período vespertino às 14 hs Serrinha X PSV e finalizando a primeira etapa 

de competições, Veteranos X Juventus. Todas as equipes jogam pela cate-

goria livre e o intuito do evento é proporcionar lazer e ao mesmo tempo 

ajudar a entidade, já que as inscrições para o torneio foi uma taxa de R$ 

100,00 mais uma cesta básica. O torneio vai até o dia 20 de outubro sendo 

que todo o final de semana tem jogo no estádio. A abertura do evento deve-

rá contar com a presença de autoridades e simpatizantes do esporte, lem-

brando que a entrada é franca e toda população poderá participar, presti-

giando e incentivando o esporte solidário. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

Quinta Feira dia 26 de setembro de 2019 

20 hs. 

Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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www.ipespem.com.br www.ipespem.com.br 

Sem Atos Oficiais nesta Edição 

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


 

 

 5 

 Assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade - Editor Responsável: Jorge Antonio Finelli   

Ano II   Edição nº 211 

 

     www.paranapanema.sp.gov.br 

Estância  Turís t ica de Paranapanema  

Quinta feira, 26 de setembro de 2019 16:59:07 

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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