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Institucionais 

Secretaria da Saúde promove barreira sanitária em Paranapanema e Campos de Holambra 

A contexto de prevenção e orientação da população, a secretaria da 

saúde através do Comitê COVID-19 e da Vigilância Sanitária, está 

realizando barreiras sanitárias em diversos pontos da cidade. Os 

pontos foram escolhidos estrategicamente nos acessos de maior in-

tensidade de trafego, como a av Cel Zé Mendes na Ilha do Sol, 

com acesso da Balsa, Portal de Paranapanema e guarita de Campos 

de Holambra, na avenida das Posses. Na abordagem os profissio-

nais da saúde fazem anotações do veículo, condutor e passageiros, 

inclusive com a medição de temperatura. Passam orientações dos 

procedimentos de prevenção como uso de máscara, higienização 

das mãos entre outros. A barreira sanitária conta com o auxílio da 

Polícia Militar que disponibilizou viaturas e policiais para aborda-

gem segura nos pontos de barreira. A colaboração de todos, é fun-

damental neste momento em que o pico da Pandemia está aumen-

tando, em especial no interior.  Pedimos para que fiquem em casa 

àqueles que podem, e em caso de precisar sair, use máscara, man-

tenha o distanciamento de pelo menos 2 metros das outras pessoas, 

e ao retornar para casa, faça a higienização das mãos com água e 

sabão ou use álcool gel. Em caso de precisar fazer compras em su-

permercados, padarias, farmácias ou em qualquer estabelecimento 

comercial, não leve a família junto, apenas uma pessoa poderá fa-

zer as compras com segurança, evitando aglomerações. Juntos, 

Prefeitura Municipal, Secretaria da Saúde e População, podemos 

vencer esta batalha. 

Prefeitura interdita acesso da área de lazer da Ilha do Sol 

“Fomos obrigado a tomar esta medida, para evitar aglomerações e consecutivamente o avanço da Pandemia e contaminação do Coro-

navírus”. Justificou o prefeito Zé Maria. A interdição do acesso à área de lazer da Ilha do Sol, foi feita à título de prevenção, já que o 

local é ponto de encontro de famílias, amigos e visitantes, principalmente em finais de semana e feriados. Por falar em visitantes, o fe-

riadão municipal decretado pela Prefeitura de São Paulo, que começou na quarta-feira 20 e vai até segunda feira dia 25, com certeza 

aumentará a circulação de visitantes em Paranapanema, já que o município é dotado de empreendimentos de lazer. A interdição é por 

tempo indeterminado e o descumprimento da determinação, poderá acarretar ao infrator, multa e até recolhimento do veículo. Os 

acessos com guias rebaixadas na avenida Cel Zé Mendes, à área de lazer, foram fechados com estacas e placa de sinalização, adver-

tindo o motorista. É preciso colaboração e compreensão de todos neste momento, temos que levar em consideração o trabalho árduo 

da secretaria da saúde e do Comite COVID-19 para evitar o pior, ou seja, uma contaminação em massa. Juntos, Prefeitura Municipal, 

Secretaria da Saúde e População, podemos vencer esta batalha. 
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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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