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Institucionais 

Milhares de paranapanemenses ainda não fizeram a biome-

tria, segundo o cartório eleitoral de Avaré, responsável pela 

nossa zona eleitoral. Nesta semana, o cartório comunicou ofi-

cialmente a redução no horário de atendimento aos paranapa-

nemenses que até então era das 8 hs da manhã até às 20 hs 

de segunda a sexta feira. Agora, o novo horário de atendi-

mento será das 12 hs às 19 hs e a data limite para o eleitor 

fazer o cadastramento biométrico é 13 de dezembro, e não 

mais dia 19, lembrando que a medida entrará em vigor a par-

tir de segunda feira dia 18. Importante lembrar que o cidadão 

(ã) que deixar de fazer o cadastro biométrico, estará impedido 

de votar, tendo seu título de eleitor cancelado, não poderá 

prestar concurso público, tirar passaporte, fazer empréstimos 

em instituições financeiras federais entre outros benefícios. 

Para facilitar a vida dos eleitores de Paranapanema, o cartório 

eleitoral de Avaré disponibilizou equipamentos e a municipali-

dade funcionários, o cadastramento biométrico está sendo fei-

to na Câmara Municipal. Exerça seu direito de cidadania e ga-

ranta o direito de votar. Cadastre-se!!! 

Cartório Eleitoral reduz horário de atendimento e antecipa data final para fazer a biometria 

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo – Uni-
vesp, abriu as inscrições do vestibular 2020 para mais de 16 
mil vagas, no dia 15 de outubro e o encerramento acontecerá 
nesta quinta feira dia 14, às 15 hs. As vagas são destinadas a 
mais de 300 municípios, o maior processo seletivo em exten-
são territorial e número de vagas gratuitas do ensino superior 
paulista. Serão oferecidos seis cursos, com duas áreas básicas 
de ingresso, via vestibular. As Licenciaturas em Letras, Mate-
mática e Pedagogia e os voltados ao eixo de Computação: Ba-
charelado em Tecnologia da Informação (BTI), bacharelado 
em Ciência de Dados e Engenharia de Computação. Não há 

limite de idade e o custo da inscrição é de R$ 45,00. Para par-
ticipar, basta ter concluído o ensino médio ou estar cursando, 
com a conclusão até o período da matrícula. O exame será re-
alizado no dia 01/12/2019, às 13h, de forma presencial nas 
cidades que englobam diversas regiões do Estado de São Pau-
lo. A lista completa dos locais da prova também estará dispo-
nível em: vestibular.univesp.br, em 28/11/2019. O gabarito 
oficial da prova será divulgado no dia 02/12/2019, no site do 
vestibular. 
 
Sobre a Univesp 
Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Pau-
lo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, 
mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Entre seus 
principais parceiros, destacam-se o Centro Paula Souza (CPS) 
e as universidades USP, Unesp, Unicamp. A Univesp conta 
com mais de 31 mil alunos matriculados e está presente em 
350 polos do Estado, localizados em 312 municípios, mais de 
47% do território paulista. São oferecidos os cursos de Tecno-
logia em Gestão Pública, Engenharias de Produção e Compu-
tação, Licenciaturas em Biologia, Química, Física, Matemática, 
Pedagogia e Letras e os novos, Bacharelado em Tecnologia 
da Informação e Bacharelado em Ciência de Dados. Os 
cursos da instituição são realizados em ambiente virtual, que 
garante a interação do estudante com o tutor, além de dispo-
nibilizar videoaulas, bibliotecas digitais e os conteúdos peda-
gógicos. 
  

Obras do terminal rodoviário de Campos de Holambra está sendo concluída 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Sem Atos Oficiais nesta Edição  

PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

 

QUINTA FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

20 HS. 
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Sem Atos Oficiais nesta Edição 
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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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