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Institucionais 

Setembro Amarelo - Prevenção sempre é o melhor remédio!!! 

As razões podem ser bem diferentes, porém muito mais gente do 
que se imagina já pensou em suicídio. Segundo estudo realizado 
pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram 
seriamente em dar um fim à própria vida e, desses, 4,8% chegaram 
a elaborar um plano para isso. Em muitos casos, é possível evitar 
que esses pensamentos suicidas se tornem realidade. A primeira 
medida preventiva é a educação. Durante muito tempo, falar sobre 
suicídio foi um tabu, havia medo de se falar sobre o assunto. De 
uns tempos para cá, especialmente com o sucesso da campanha 
Setembro Amarelo, esta barreira foi derrubada e informações liga-
das ao tema passaram a ser compartilhadas, possibilitando que as 
pessoas possam ter acesso a recursos de prevenção. Saber quais as 
principais causas e as formas de ajudar pode ser o primeiro passo 
para reduzir as taxas de suicídio no Brasil, onde atualmente 32 
pessoas por dia tiram a própria vida. Surge então um outro desa-
fio: falar com responsabilidade, de forma adequada e alinhada ao 
que recomendam as autoridades de saúde, para que o objetivo de 
prevenção seja realmente eficaz.  Mas como buscar ajuda se mui-
tas vezes a pessoa sequer sabe que pode receber apoio e que o que 
ela sente naquele momento é mais comum do que se divulga? Ao 

mesmo tempo, como é possível oferecer ajuda a um amigo ou fami-
liar se também não sabemos identificar os sinais e muito menos te-
mos familiaridade com a abordagem mais adequada? Todos pode-
mos fazer esta pergunta: TEM ALGO QUE EU POSSO FAZER PA-
RA TE AJUDAR? Podemos ficar atentos ao isolamento, mudanças 
marcantes de hábitos, perda de interesse por atividades de que 
gostava, descuido com a aparência, piora no desempenho na esco-
la ou trabalho, alterações no sono e no apetite, frases como 
“preferia estar morto” ou “quero desaparecer”, podem indicar ne-
cessidade de ajuda. A ajuda pode vir de um amigo, parente, colega 
de trabalho ou escola, professores, ou alguém que está próximo a 
quem precisa e também dos voluntários do CVV, que são treinados 
para conversar com pessoas que estejam passando por alguma di-
ficuldade e que possam pensar em tirar sua vida. Para conversar 
com um voluntário, basta ligar para o telefone 188, gratuito, que 
funciona 24 horas. Também é possível mandar um e-mail ou falar 
pelo chat, que podem ser acessados pelo site www.cvv.org.br. Pro-
duzimos alguns vídeos, em parceria com a UNICEF, para divulgar-
mos a importância da Prevenção. Todos podem utilizar!. 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Extrato de Contrato 
Contratado: SDI TRÂNSITO E TRANSPORTES LTDA 

Contrato nº 50/2020 – Pregão Presencial nº 21/2020 

Data da Assinatura: 01/09/2020 - Vigência: 31/08/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gerenciamento e processamento de multas de trânsito com a impressão de 
notificação. 

Valor Global: R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais). 

Paranapanema/SP, José Maria Alves – Prefeito Municipal, 01/09/2020. 

Termo de Posse 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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Termo de Ratificação de Processo Administrativo 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 05/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020 

WALTER KLEY MENCK, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, no uso das atribuições legais conferidas 

pelo artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 RATIFICA o Processo de Dispensa nº. 03/2020 a contratação de empresa para aquisição e instalação 

de 4 (quatro) equipamentos de ar condicionado conforme as especificações técnicas constantes no termo de referência deste processo de dis-

pensa para departamentos da Câmara Municipal de Paranapanema, determinando sua publicação na forma legal como condição de sua eficá-

cia.  

                Estância Turística de Paranapanema, em 10 de setembro de 2020. 

 

WALTER KLEY MENCK 

Presidente 

https://www.facebook.com/estanciaparanapanema
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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/
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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. Joaquim Vieira de Medeiros1.290 

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 José Bernardo, 200 

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 Radamés Menegueti S/N 

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

Rua Capitão Pinto de Melo, 485 
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