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Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!
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ATENÇÃO Palmeira D' Oeste
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Por MÊS

SEM TAXAS DE JUROS MENSAL

ÔP R  do S LO
R E S I D E N C I A L

para ser FELIZ!
Não vai faltar espaço

Você que está esperando ou em dúvida em adquirir seu lote.
O Loteamento Residencial Pôr Do Sol está vendendo seus  

Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
O Velório Municipal de Ma-

rinópolis foi reformado para 
oferecer melhores condições às 
pessoas que utilizam para velar 
seus entes.

Acreditamos que essa seja uma 

maneira do executivo municipal 
mostrar respeito aos que estão no 
local em um momento tão difícil.

Segundo a administração essa 
reforma já era solicitada pela po-
pulação há muitos anos e agora 

com aval do prefeito Joaquim 
Peres a obra foi executada.

Foi realizada pintura total do 
prédio, adaptação estrutural, 
manutenção e trocas elétricas, 
além de problemas de infiltração 

corrigidos.
Agradecemos a administração 

municipal, todos os funcionários 
envolvidos e a câmara municipal 
pela parceria e luta pelo conforto 
dos munícipes de Marinópolis.

MARINÓPOLIS

A empresa Delícias do Porco 
foi visitada pelos representantes 
da Associação Comercial no dia 
18/10 para tratarem de um assun-
to que não é comum na rotina da 
entidade.

Depois de unirem forças com 
os Vereadores Vilson de Dalas e 
Tomate a Associação Comercial 
ressaltou para os proprietários 
da empresa o quanto é impor-

tante para Palmeira D’Oeste 
à permanência da empresa no 
município.

Há tempos o Vereador Vilson 
de Dalas e Tomate já tratavam 
desse assunto junto aos empre-
sários e agora, com a chegada 
da Associação Comercial, fi-
cou definido que a empresa 
FICARÁ EM PALMEIRA 
D’OESTE.

O empresa, representada pelo 
Sr.  Jefferson Sestari afirmou que 
a transferência para Fernandópo-
lis será realizada normalmente, 
contudo, devido aos pedidos 
dos Vereadores, eles irão criar 
um setor de DEFUMADOS e 
manterá as famílias trabalhando 
na empresa.

A empresa se enche de esperan-
ça com funcionários do legislativo 

que buscam somar e pensam no 
seu município em PRIMEIRO 
LUGAR.

Agradecemos a presença dos 
representantes da Associação Co-
mercial, Celso Curti e Dim Polai-
ne, Além, claro! Aos vereadores 
Vilson de Dalas e Tomate.

Palmeira D’Oeste encontrará o 
progresso com pessoas que bus-
cam somar e não diminuir.

PARCERIAS QUE CONSTROEM
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Não vai faltar espaço

Você que está esperando ou em dúvida em adquirir seu lote.
O Loteamento Residencial Pôr Do Sol está vendendo seus  

Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento

ESTRADAS RURAIS - PALMEIRA D’OESTE
SERÃO 6 QUILÔMETROS DE ESTRADA.

Mais uma vez o Prefeito Dodô 
foi pessoalmente checar o an-
damento de obras em Estradas 
Rurais.

Desta vez foi no Bairro Espirito 
Santo e serão 6 QUILÔMETROS 
DE ESTRADA. 

Os trabalhos serão acompa-
nhados pelo Fiscal da Prefeitura 
e pelo próprio prefeito durante 
as obras

Melhorias como, conservação, 
quebra de barrancos, nivelamento 
para controle do escoamento da 
água e “bigodes”, fazem parte 
das atividades realizadas pelo 
maquinário da prefeitura.

Desde o início de seus traba-
lhos o Prefeito Dodô continua 
mostrando muita preocupação 
com as estradas rurais e quem 
mora na zona rural tem observado 
máquinas trabalhando próximo 
de sua propriedade. 

Em outra oportunidade prefeito 
no disse que, pra ele “...estradas 
rurais não ligam apenas a proprie-
dade rural ao município urbano, 
mas sim, leva itens de consumo 
altamente necessários para nos-
so dia a dia, principalmente para 
nossa mesa...”

Parabenizamos o trabalho dos 
funcionários municipais coman-
dado pelo fi scal Léo, ao prefeito, 
aos vereadores, proprietários 
rurais que cedem o espaço de 
sua terra para a obra e todos os 
envolvidos que contribuem de 
alguma maneira.

PREFEITO DE SANTA FÉ DO SUL 
VISITA SÃO FRANCISCO

Por: Anderson Pimenta
O prefeito da Estância Turística 

de Santa Fé do Sul-SP, Ademir 
Maschio, esteve visitando o mu-
nicípio de São Francisco, onde 
foi recebido no Paço Municipal 
Edson Stelut (Sede da Prefei-
tura).

Oportunidade onde os prefei-
tos trocaram informações perti-
nentes à administração pública 
e sobre a gravidade nosso atual 
momento político econômico.

Prefeito Ademir, parabenizou 
o prefeito Maurício pelo bom 
trabalho que realiza cuidando da 
bela São Francisco e sua popula-
ção e fi nalizou dizendo:

“Maurício é o prefeito das 
grandes conquistas, foi o prefeito 
da região que mais conquistou 
juntos aos governos estadual e 
federal. Aproveito para convi-

região. O Maschio é o prefeito 
das inovações, das grandes trans-
formações” (Prefeito Maurício). 

O prefeito Maurício, confi rmou 
presença na inauguração da deco-
ração natalina de Santa Fé do Sul 
e retribuiu o convite convidando 
o prefeito Ademir Maschio para 
prestigiar com sua presença no 1º 
Moto Rock in São Francisco que 
acontecerá nos dias 13, 14 e 15 
de dezembro desse ano de 2019. 

Foto: Foto: Maurício Honó-
rio de Carvalho (prefeito de São 
Francisco) e Ademir Maschio 
(prefeito da Estância Turística 
de Santa Fé do Sul).

PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO FRANCISCO SP.

Visite nosso site: http://saofran-
cisco.sp.gov.br/

GOVERNO DO POVO - CI-
DADE FELIZ 

dar toda São Francisco e região 
para a inauguração da decoração 
natalina da nossa Estância Tu-
rística de Santa Fé do Sul que 
acontecerá no dia 15 de novem-
bro próximo” (Prefeito Ademir).  

Por sua vez o prefeito Maurício 
Honório de Carvalho, disse:

 “A população de Santa Fé do 
Sul está de parabéns por eleger o 
Ademir Maschio para prefeito, 
foi um avanço, surge aqui uma 
nova liderança regional que 
poderá fazer muito não só pela 
Estância Turística de Santa Fé 
do Sul, mas sim por toda nossa 
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Nesta última sexta-feira 27/09/2019 tivemos a tradicio-
nal Tarde Sertaneja de Palmeira D’Oeste onde diferentes 
municípios se encontram em nosso centro cultural para 
cantar e se divertir. O prefeito Dodô participou dando 

abertura ao evento e a coordenadora do CRAS Marcela 
narrou todo o conteúdo. A primeira Dama Andréa presti-
giou e permaneceu durante todo o evento. Tanto para quem 
assiste quanto para quem participa o evento é realmente 

emocionante e contagiante. Fica muito mais fácil entender 
a expressão “Melhor Idade” quando vemos os sorrisos nos 
rostos dos presentes. Nestes eventos a professora Priscila 
resgata junto aos idosos a trajetória do musica sertaneja 

de forma cantada. Parabenizamos a todos os funcionários 
que participam e colaboram de alguma forma!

Confi ram algumas fotos dessa maravilhosa tarde ser-
taneja.

TARDE SERTANEJA PALMEIRA D’OESTE

GOVERNO DE SP ESTUDA PRORROGAR PRAZOS 
DO ICMS PARA OPTANTES DO SIMPLES
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CAMAC
FONE: (17) 3651-1423
FONE/FAX: 3651-1339

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

RUA BRASIL, Nº 56-100 - CENTRO - PALMEIRA D’OESTE-SP

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo”
Refletindo sobre a socieda-

de em que vivemos, podemos 
concluir que estamos passando 
por grandes desafios sociais e 
religiosos. O ser humano está se 
tornado totalmente indiferente 
com o próximo. Mas, quem é 
o nosso próximo? Essa mesma 
pergunta um doutor da lei a fez 
a Jesus.

Jesus respondeu-lhe usando 
uma simples parábola, a do “Bom 
Samaritano”, para explicar quem 
é o próximo. Um homem que 
descia de Jerusalém para Jericó 
e caiu nas mãos de assaltantes 
que lhe arrancaram tudo, espan-
caram-no e o deixaram ferido. 
Passou um sacerdote, viu aquele 
homem caído e seguiu adiante 
por outro lado do caminho. As-
sim também um levita. Por fim, 
passou um samaritano, viu aquele 
homem caído, teve compaixão e 
ajudo-o, cuidando de suas feridas 
(cf. Lc 10, 29-37).

A pergunta que parece óbvia, 
“quem é o meu próximo? ”, Jesus 
no-la apresenta de forma diferen-
te: como nós fazermos próximos 
de nossos irmãos e irmãs? Nós 
todos, sobretudo as novas gera-
ções, excessivamente envolvidas 
com as novas tecnologias, esta-
mos tendo sensibilidade uns para 

com os outros e construindo uma 
coexistência saudável?

Podemos levantar muitas per-
guntas e ter bons ideais, mas é ne-
cessário agir, estar junto e cuidar, 
ou melhor, se colocar a lavar os 
pés uns dos outros (cf. Jo 13, 14), 
seguindo o exemplo de Cristo. A 
Campanha da Fraternidade deste 
ano, vem nos mostrar caminhos 
para vivermos a caridade de forma 
mais coletiva, tendo como tema as 
“Políticas Públicas”. Como cida-
dãos que somos, temos que estar a 
serviço da coletividade, seguindo 
o exemplo do “Bom Samaritano”.

Com o Sínodo para a Amazô-
nia, convocado pelo Papa Fran-
cisco, que está ocorrendo de 6 a 
27 deste mês, a Igreja Católica 
está dando um belo exemplo 
de atenção aos povos sofridos 
da Amazônia. Este Sínodo tem 
como objetivo olhar para nos-
sos irmãos e irmãs que acabam 
vivendo sem dignidade e que 
precisam de cuidados e, assim, 
valorizar as culturas indígenas e 
de outros povos que ali vivem, 
que se sentes excluídos da so-
ciedade; e olhar também para o 
nosso meio ambiente, que está 
sendo degradado. 

Por isso, o Sínodo está tratando 
a Amazônia sob o ponto de vista 

da ecologia integral. Que este Sí-
nodo possa nos ajudar a ter um 
novo olhar com relação aos nossos 
irmãos e irmãs da Amazônia, a 
exemplo do “Bom Samaritano”, 
e assim podemos honrar o manda-
mento que Cristo nos deixou: amar 
o próximo com a nós mesmos.

Jesus conclui a parábola di-
zendo ao doutor da lei: “Qual 
dos três, em tua opinião, foi o 
próximo do homem que caiu 
nas mãos dos assaltantes? Ele 
respondeu: Aquele que usou 
de misericórdia para com ele; 
Jesus então lhe disse: ‘Vai, e 

também tu, faze o mesmo’” (Lc 
10, 36-37). 

Portanto, precisamos olhar o 
nosso próximo com caridade e 
esperança, para podermos ter um 
bom futuro, seguindo exemplo 
do “Bom Samaritano” que aju-
dou aquele irmão caído à beira 
do caminho, pois precisamos ser 
“misericordiosos como Deus Pai 
é misericordioso” (Lc 6, 36). 

André Aparecido Matanovich
Seminarista e estudante de 

Teologia da Diocese de Jales 
17/10/2019.

STF, TÓFFOLI E A PRISÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA

Se nada mudar, o Supremo 
Tribunal Federal deverá decidir 
nesta quinta-feira (17) sobre a 
prisão (ou não) dos condenados 
em segunda instância. A definição 
poderá alterar a jurisprudência 
e levar à libertação de 170 mil 
condenados nesta situação em 
todo o país. Porém, o grande 
indutor dessa mobilização é o 
ex-presidente Lula, preso des-
de 7 de abril do ano passado em 
função da condenação no caso 
do apartamento triplex do Gua-
rujá, em que foi apenado pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba, cuja 
sentença teve confirmação no 
TFR-4 (4º Tribunal Federal de 
Recursos). É decisão intrincada, 
já que os cinco ministros tidos 
como “garantistas” da presunção 
de inocência (Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski, Marco 
Aurélio Mello, Celso de Mello 
e Rosa Weber) devem votar pela 
não execução da sentença nesse 
nível do processo, enquanto ou-
tros cinco (Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Luiz Fux, Luís 
Barroso e Cármen Lúcia) conti-
nuarão defendendo a prisão dos 
réus assim que se decide o recur-
so de segunda instância. Assim, 
ficará nas mãos do presidente da 

corte, Dias Toffoli, o solitário e 
importante voto de desempate.

O veredito de Toffoli ganha im-
portância e visibilidade. Existem 
abalizadas opiniões tanto para um 
quanto ao outro lado da questão. 
A suprema corte e seus ministros 
sofrem severo ataque e pressões 
de todos os lados. As redes so-
ciais, nova e influente tribuna da 
sociedade, trazem pronunciamen-
tos que vão desde a defesa contra 
ou a favor até a temerária inter-
venção militar com o fechamento 
do STF e, também, do Congresso 
Nacional. O momento exige mui-
ta reflexão e grandeza. O melhor 
é fortalecer e manter respeitáveis 

as instituições em vez de bani-las. 
Assim preceitua a democracia.

Apesar de sua reconhecida 
notoriedade no cenário nacional, 
Lula não deveria ser o motivador 
de um quadro crítico como esse. 
Qualquer decisão – que o bene-
ficie ou penalize – merecerá as 
críticas dos divergentes; a crítica 
é garantida, vindo de um lado ou 
do outro. Logo, o que se espera 
das autoridades e dos poderes é 
serenidade e até uma certa dose 
de patriotismo. Que os ministros 
do STF, ao decidirem a questão 
mirem exclusivamente o viés da 
justiça efetiva e, sem se preocupar 
que sejam os diretos beneficiados 

ou prejudicados, decidam pelo que 
for melhor ao país e sirva à efetiva 
prática da Justiça.

Uns pregam o direito de o réu 
defender-se em liberdade até a 
condenação transitada em julga-
do. Outros advertem que isso leva 
à impunidade dos que têm dinhei-
ro para pagar bons advogados e 
abusar de recursos protelatórios. 
Aí reside o problema. Que Deus 
ilumine os responsáveis pela de-
cisão e todos pensem exclusiva-
mente no País, jamais em réus, 
interesses ou ideologias...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

Nesta terça-feira, 31 de mar-
ço, o presidente da Frente Parla-
mentar do Empreendedorismo 
e Combate à Guerra, deputado 
Itamar Borges, participou por 
vídeoconferência da reunião 
de líderes da Alesp com o vice-
-governador Rodrigo Garcia e 
levou a ele o pleito das micro e 
pequenas empresas optantes pelo 
Simples Nacional.

 Devido a pandemia do Corona-
vírus, os tributos federais tiveram 
seus vencimentos prorrogados 
por seis meses. Para o ICMS e 
ISS precisa haver consenso entre 
os membros do Comitê Gestor do 
Simples Nacional (CGNS) que 
fará reunião na sexta-feira. 

O deputado Itamar pediu apoio 
ao Governo de SP nessa situa-
ção.O vice-governador informou 
que a Secretaria da Fazenda está 
estudando essa possibilidade, 
mas que depende da posição de 
outros estados. E que até agora 
só o estado do PR era favorável. 
Itamar Borges ressaltou que a 
prorrogação é muito importante, 
senão as empresas e contadores 
precisam recolher o ICMS se-
parado do Simples, complica os 
cálculos e aumenta a burocracia.

Recentemente, o parlamentar 
também encaminhou ofício ao 
governador e ao vice com um ma-

nifesto assinado pelas entidades 
contábeis pedindo a prorrogação 
dos prazos de obrigações princi-
pais e acessórias, anistia de multas 
e penalidades. 

“Em sintonia com as  perti-

nentes medidas restritivas reco-
mendadas pelas autoridades de 
saúde e pelo Governo do Estado, 
apresentamos propostas que vi-
sam minimizar os impactos da 
Covid-19 na vida de cada cidadão 

e na economia. Neste momento 
de incerteza, devemos agir com 
responsabilidade, harmonia e 
empatia. Juntos, vamos vencer 
o coronavírus”, disse o deputado 
Itamar.

ALESP APROVA CALAMIDADE PÚBLICA NO 
ESTADO E NOS 645 MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO
Em sessão plenária inédita, 

a Assembleia Legislativa de 
São Paulo aprovou os projetos 
de calamidade pública para o 
Estado, a Capital, o lnterior e o 
Litoral Paulista. Em 185 anos 
do legislativo, os deputados 
estaduais utilizaram pela pri-
meira vez o plenário virtual 
na votação. 

 Com autorização da autono-
mia dos gastos e a flexibiliza-
ção da lei de responsabilidade 
fiscal em razão da pandemia 
do coronavírus, os Projetos de 
Decretos Legislativos (PDLs) 
aprovados tem como principal 
objetivo agilizar os processos 
de contratação de serviços 
e compra de equipamentos, 
remédios e outros insumos 
para o combate à Covid-19.

O deputado Itamar Borges 
explica que as medidas bus-
cam impedir o aumento súbito 
do número de contaminados 
e garantir atendimento a toda 
população. O parlamentar 
também destaca o esforço e 
o trabalho coletivo para que 
os decretos fossem votados 
com rapidez e eficiência.

“O governador João Doria 
tem se colocado como gran-
de líder nesse processo e tem 
dado bons exemplos para o 
Brasil e para o mundo, por 
sua postura e forma equilibra-
da e responsável de conduzir 
esta crise, do mesmo modo 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia e toda equipe. Des-
taque também para as ações 
das Prefeituras e Câmaras, 

dos deputados federais e es-
taduais, de entidades públicas 
e privadas e especialmente 
da população. Estamos todos 
juntos em busca de soluções 
para minimizar os impactos 
do coronavírus na vida das 
pessoas e na economia”, fala 
o deputado Itamar.

Na sessão realizada ontem, 
30 de março, foram aprova-
dos os Projetos de Decreto 
Legislativo 3/2020 e 4/2020, 
que reconhecem o estado de 
calamidade pública no Estado 
e na cidade de São Paulo. O 
PDL 5/2020, que coloca os 

644 municípios paulistas tam-
bém em estado de calamidade 
pública, foi aprovado na ses-
são de hoje (31). As propostas 
viabilizam alterações orça-
mentárias para que os gestores 
possam ter mais autonomia 
para investir nas áreas mais 
atingidas pela pandemia do 
novo coronavírus. 

 Até o momento, 130 muni-
cípios decretaram calamidade 
pública e enviaram as docu-
mentações para a Alesp. Em 
conjunto com Tribunal de Con-
tas do Estado, foi elaborado o 
PDL 5/20200 e prevê ampla 

publicidade dos atos municipais 
e observância de outras regras 
para contratação e despesas. 
Porém todas as Prefeituras que 
decretarem calamidade devem 
encaminhar as documentações 
para o e-mail da Assembleia 
(sgp@al.sp.gov.br).

“Este é o momento de união, 
de pensarmos  no coletivo. O 
coronavírus é um problema 
mundial e exige medidas ur-
gentes. A homologação dos de-
cretos de calamidade pública 
irá agilizar as ações em todo 
o Nosso Estado.”, finaliza o 
deputado Itamar.
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TEMPO VIVIDO: REFLEXÕES SOBRE 
A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

PE. EDUARDO LIMA

A palavra pandemia tem ori-
gem grega e significa “todo 
povo”. A pandemia do coronaví-
rus, infectou aproximadamente 
800 mil pessoas e matou quase 
38 mil, até o momento. Por con-
seguinte, a contaminação pelo 
novo coronavírus é passível a 
qualquer indivíduo, sendo uns 
mais susceptíveis que os outros, 
em decorrência da faixa etária e 
de doenças pré-existentes. O que 
não permite descuidos e denota 
mudanças de atitudes e cuidados 
redobrados com a prevenção. 
Uma pandemia nos assola e nos 
testa enquanto indivíduos e so-
ciedade.

 No momento, mais de três 
bilhões de pessoas estão em 
algum nível de confinamento, 
ou seja, um terço da população 
mundial em quarentena. Isso 
significa que uma de cada três 
pessoas no mundo teve de mu-
dar os hábitos de forma mais ou 
menos drástica para conter o 
avanço desta pandemia. 

A Organização Mundial de 
Saúde – OMS e especialistas 
afirmam que a atitude de cada 
pessoa é tão importante para o 
controle da disseminação da 
doença quanto as ações gover-
namentais. Cumprir com as 
medidas básicas de prevenção 
e especialmente com a primei-
ra linha de defesa que é o dis-
tanciamento social, ocasiona 

menos pessoas impactadas e 
menor chance do sistema de 
saúde entrar em colapso. O iso-
lamento social desperta soli-
dariedade, a responsabilidade 
pelo outro. 

Nas cidades pequenas, do 
interior, como é a maioria 
das que compõem a Diocese 
de Jales, as pessoas tendem a 
imaginar que estão protegidas, 
que o vírus não vai chegar até 
aqui. Muita gente desrespei-
tando a quarentena, ignorando 
a recomendação do isolamento 
social. Mas é justamente nes-
tas localidades que possuem 
menor estrutura hospitalar 
para manejar os casos graves, 
que basta uma pessoa infecta-
da para, em poucas semanas, 
causar um efeito catastrófico 
justamente ali. 

 Paradoxalmente, a opera-
ção de salvamento do COVID 
19 detona uma convulsão da 
ordem social e econômica de 
magnitudes ainda inimagináveis. 
Neste momento, os setores que 
já apresentam restrições vão des-
de a aviação, turismo, indústria 
automobilística (limitações no 
ir e vir) ao comércio e serviços 
locais, nas nossas cidades que 
adotaram restrições à circula-
ção. Milhares de microempresas 
estão sentindo o impacto e em 
breve podem ser incapazes de 
suportar a redução drástica de 

suas atividades, assim como os 
trabalhadores autônomos. Have-
rá inúmeros novos desocupados. 
Para escapar, muitos – pessoas e 
empresas – recorrerão ao crédito 
comercial e se submeterão aos 
juros e regras dos bancos. 

O auxílio emergencial deverá 
ser sancionado pelo governo bra-
sileiro e contemplará auxílio para 
trabalhadores informais, intermi-
tentes inativos e microempreen-
dedores individuais, porém há 
expectativa que o benefício seja 
estendido para outras categorias 
como pescadores sazonais e mo-
toristas de aplicativo. No caso de 
mulheres provedoras de família, 
a cota prevista será dobrada. O 
governo ainda não deu previsão 
de quando os pagamentos devem 
começar, pois existe uma grande 
burocracia a ser seguida. 

A crise do coronavírus pode 
mudar nossas vidas de forma 
permanente. O que hoje parece 
impossível não o será, após a 
pandemia. O mundo que emergi-
rá ao fim da pandemia continuará 
conflituoso e incerto – mas as 
disputas estarão colocadas em 
outros termos. Nada será como 
antes. É preciso nos preparar. 
Mas também poderemos sair 
dela com um grande desejo de 
abraçar: solidariedade social, 
contato, igualdade. Enquanto a 
crise se desenvolver, e quando a 
onda finalmente tiver passado, 

a humanidade estará, como ao 
término das guerras, diante de 
duas questões. Como foi possí-
vel? Como evitar que se repita? 

Neste cenário mundial de ta-
manha desolação e incertezas, 
Papa Francisco convidou a todos 
para responder à pandemia do 
vírus, com a universalidade da 
oração e fez sua súplica: “Se-
nhor, não nos deixe à mercê da 
tempestade”. 

Também mencionou os heróis 
anônimos, pessoas que doaram a 
sua vida e estão escrevendo mo-
mentos decisivos da nossa his-
tória. Não são pessoas famosas, 
mas são “médicos, enfermeiros, 
funcionários de supermercados, 
pessoal da limpeza, transporta-
dores, forças policiais, volun-
tários, sacerdotes, religiosas e 
muitos – mas muitos – outros 
que compreenderam que nin-
guém se salva sozinho”.

O Papa Francisco concedeu a 
benção “Urbi et Orbi”, um ato 
sem precedentes de proximidade 
do sucessor de Pedro a cada um 
de nós, especialmente em prol 
dos doentes com coronavírus, 
dos que cuidam deles e dos fiéis 
em isolamento social. 

E a nós que nos encontramos 
em meio a esta tempestade cau-
sada pela pandemia do corona-
vírus, nos deixou sua mensagem: 
abraçar o Senhor para abraçar a 
esperança!

ARTIGO

O enfrentamento da pandemia 
do Coronavírus (COVID-19) 
requer reflexão e ação para so-
pesarmos o que podemos e o que 
devemos fazer.

 A proteção à saúde é cuidado 
do qual não se pode descurar. 
Quem o fez no momento pan-
dêmico vivenciado no mundo 
arrependeu-se de forma rápida, 
mas sem tempo de impedir o 
mal feito. Quem acha que sabe 
tudo sempre erra em tudo por-
que nunca ouve ninguém.

Os acontecimentos observa-
dos na Itália e na França devem 
ensinar algo. E ensinaram. O 
mundo aprendeu que não há 
tempo de errar quando o que 
está em xeque é a preparação 
para lidar com um inimigo si-
lencioso que ninguém vê chegar 
e que provoca uma devastação 
abrupta e sem precedentes para 
a medicina contemporânea, que 
precisa de tempo para organi-
zar-se visando o tratamento dos 
doentes, o evitamento de mortes 
e a proteção de todos. 

Em impulso protetivo nun-
ca antes visto em nosso país, 
governos federal, estaduais e 
municipais expediram normas 
e regulamentos, via medidas 
provisórias e decretos, para, 
com base nos alertas médico-
-sanitários mundiais e nacio-
nais, antecipadamente darem 
origem a medidas de contenção 
à propagação do Coronavírus 
(COVID-19), dentre as quais 
as mais recomendadas, por suas 
eficácias comprovadas, foram o 
isolamento social e a adoção de 
hábitos de higienização.

Passados alguns dias, como 
não poderia deixar de ser, nota-
damente em país como o nosso 
onde há muita desigualdade 
social, legítimas preocupações 
econômico-financeiras foram se 
avolumando, a ponto do gover-

no central pretender desdizer o 
que disse nas regras que expe-
diu, tendo sido seguido nessa 
empreitada pela boa intenção 
daqueles que tem o direito de 
depositar fé nas autoridades.

Apesar dos números que sem-
pre impressionam no Estado de 
São Paulo pela grandeza da sua 
população, não se pode negar 
que tem havido responsabilida-
de e coerência de ações entre as 
autoridades e a sociedade civil 
organizada paulistas.

Onde todo mundo manda nin-
guém manda. Por isso é preci-
so haver entendimento e não 
enfrentamento entre aqueles 
que tem como único objetivo 
proteger o cidadão. A mudança 
de cenário com base científica 
poderá justificar a adoção de 
procedimentos mais ou menos 
restritivos de combate à pande-
mia conforme o seguir dos dias; 
todavia, não a legítima, mas não 
recomendável no momento, pre-
ocupação econômico-financei-
ra. O momento é da saúde e não 
da economia. Afinal de contas, 
podem ir os anéis, mas que ao 
menos fiquem os dedos.

Com muita coragem, trabalho 
e ajuda de Deus, os paulistas têm 
se esforçado muito para comba-
ter a proliferação do Coronaví-
rus (COVID-19). Tanto que a 
sua autoridade maior, o Gover-
nador do Estado, chegou até a 
receber a violência de ameaças 
a si a aos seus familiares, sim-
plesmente por ter a disciplina 
e a responsabilidade de ouvir 
e aprender com o mundo que 
não se pode titubear na imediata 
adoção de ações médico-sani-
tárias.

Com a mesma veemência que 
reconhecemos a violência como 
sempre sendo o recurso comum 
aos covardes e aos que não têm 
razão, é preciso também repre-

ender e desaprovar quaisquer 
espécies de ações cujo objetivo 
único é dissuadir os bons das 
práticas de boas ações. O bom 
não é aquele que não erra, mas 
sim aquele que age com respon-
sabilidade e coerência, seguindo 
as práticas recomendadas pela 
ciência. Já não mais é tempo de 
sustentar que a terra é plana.

 Unidos às autoridades paulis-
tas todos nós da sociedade orga-
nizada estaremos, mas é preciso 
que elas também estejam unidas 
entre si e conosco para que tudo 
dê certo e não sejamos levamos 
a confrontos. Governos estadual 
e municipais em todas as suas 
esferas (Executivo, Legislativo 
e Judiciário), precisam dialogar 
com as lideranças sociais, re-
ligiosas e políticas.

Idosos, portadores de doen-
ças crônicas, profissionais da 
saúde, trabalhadores públicos 
e privados ligados às ativida-
des que não podem cessar e 
pessoas integrantes de grupos 
vulneráveis – dentre os quais os 
que não tem acesso ao sanea-
mento básico, os moradores em 
situação de rua e a população 
carcerária –, precisam de ex-
trema e cuidadosa atenção das 
autoridades.

É preciso compreensão dos 
governos quanto à necessidade 
de fomento da economia por 
meio da priorização de ações 
que permitam acesso a recur-
sos. A criação de benefícios 
sociais temporários, a dispo-
nibilização de financiamentos 
especiais, o pagamento dos 
compromissos do Estado (pre-
catórios e RPVs) e a prioriza-
ção da expedição de certidões, 
mandados de levantamentos 
e alvarás no âmbito do Poder 
Judiciário, são medidas que 
auxiliarão no enfrentamento 
da crise.

Todas as lideranças, indis-
tintamente, devem cumprir os 
seus papéis de responsáveis 
pela manutenção de um ver-
dadeiro Estado Constitucional 
Democrático de Direito. A Or-
dem dos Advogados do Brasil, 
por sua Seção de São Paulo e por 
suas Subseções e demais órgãos, 
fará o seu papel de contribuir no 
que for preciso para juntos ven-
cermos o fato (a pandemia) e não 
alimentarmos quaisquer boatos. 
Os profissionais da saúde e da 
imprensa já estão a fazê-lo.

*Caio Augusto Silva dos San-
tos, presidente da OAB São Paulo  

Coronavírus: Fato se enfrenta e boato não se alimenta
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 008/2020
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020
CONTRATO 026/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP.

CONTRATADA: CONSDON ENGENHARIA E COMÉRCIO 
LTDA, estabelecida na Rua Cardeal Arcoverde, nº 928, Ala es-
querda, Sala A - Pinheiros na cidade de São Paulo - SP, inscrita 
no CNPJ nº sob o nº 56.037.450/0001-03. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO AS-
FÁLTICO, CALÇAMENTO, GUIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM 
DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PALMEIRA D’ OESTE, con-
forme – CT 1053878-19, Repasse 867506/2018 - CONVÊNIOS 
CELEBRADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE 
E O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL e confor-
me memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas 
e projetos.

VALOR DO CONTRATO R$ 448.093,10 (quatrocentos e qua-
renta e oito mil noventa e três reais e dez centavos). 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de Abril de 2020.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
_________________________________________________

Tomada de Preços nº 002/2020 
 Processo nº 008/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste/
SP, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,...

FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, exa-

minado a presente licitação, Tomada de Preço nº 002/2020, e, 
considerando o PARECER da Comissão Permanente de 
Licitação designada para realizar os procedimentos l i-
citatórios desta Prefeitura, bem como todo o processo, 
verificou que a mesma esta em conformidade com a Lei 
nº 8.666/93, com suas alterações e o Edital .  Perfei ta-
mente em ordem, todo o processo, sem irregularidade 
ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO 
a presente l ici tação nos termos do art.  43 inciso VI da 
mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses termos, conside-
rando satisfatória a proposta apresentada e classificada 
em primeiro lugar, com preço compatível com edital,  o 
que satisfaz plenamente os interesses econômicos des-
ta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado a 
f i rma: CONSDON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, 
estabelec ida na Rua Cardeal  Arcoverde,  nº  928,  A la 
esquerda, Sala A - Pinheiros na cidade de São Paulo - 
SP, inscri ta no CNPJ nº sob o nº 56.037.450/0001-03. 
Para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO, CALÇAMENTO, GUIAS E SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PALMEI-
RA D’ OESTE,  conforme – CT 1053878-19,  Repasse 
867506/2018 -  CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE O 
MUNICÍPIO DE PALMEIRA D’ OESTE E O MINISTÉRIO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL e conforme memoriais descri-
tivos, planilhas orçamentárias, cronogramas e projetos, constante 
da sua proposta da referida Tomada de Preço, no valor de R$ 
448.093,10 (quatrocentos e quarenta e oito mil noventa e três 
reais e dez centavos).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
01 de Abril de 2020.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal

Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

à  DENGUE

Microrregião de Jales tem mais de 890 casos confirmados
Os municípios da micror-

região de Jales contabilizam, 
até o momento, mais de 890 
casos confirmados de dengue, 
de acordo com os dados mais 
recentes da Secretaria Esta-
dual de Saúde de São Paulo. 

Apesar de ter população 
com menos de 10 mil habi-
tantes, os números da cidade 
de Urânia merecem atenção. 
Das quase 400 notificações, 
326 foram confirmadas. To-
das as ocorrências foram 
locais, ou seja, ninguém foi 
infectado pelo vírus fora do 
município.

A cidade de Pontalinda 
também entra em estado de 
alerta. Entre os 169 casos 
notificados, 165 foram con-
firmados – é o segundo mu-
nicípio com maior número de 
ocorrências da microrregião.

De acordo com o último 
Boletim Epidemiológico di-
vulgado pelo Ministério da 
Saúde, em todo o estado de 
São Paulo foram 19 mortes 
em decorrência da dengue 

cipal de Saúde realizou ação 
de capacitação de profissio-
nais do setor como medida 
de combate à proliferação 
da doença.

Segundo o secretário de 
Vigilância em Saúde do Mi-
nistério da Saúde, Júlio Cro-
da, a eliminação dos focos do 
mosquito em residências deve 
ser feito semanalmente.

“Essa eliminação de focos 
tem que ser semanalmente. O 
ciclo do mosquito, ele se com-
pleta em sete dias. Então, se 
você demora mais de sete dias 

para eliminar o foco, você não 
está sendo efetivo na elimina-
ção porque ele já se transfor-
mou em larva, e em mosquito”. 

O Ministério da Saúde aler-
ta que a população precisa 
continuar, de forma perma-
nente, a combater o mosqui-
to transmissor da dengue. A 
recomendação é ter atenção 
à limpeza dos locais que pos-
sam favorecer os criadouros 
do mosquito Aedes aegypti. 
Essa é a principal forma de 
prevenção. Fonte: Blog do 
Cardosinho

Urânia e Pontalinda são as mais atingidas

em 2020. Entre os quatro so-
rotipos da doença, os tipos 1 
e 2 foram os mais frequentes.

Município mais populoso 
da microrregião, Jales tem 
192 casos de dengue con-

firmados até o momento, e 
outros 136 em investigação. 
Em março, a Secretaria Muni-

à  ENCAMINHAMENTO

Despacho do MEC determina a 
desativação do curso de Medicina 

em Fernandópolis
O Ministério da Educação 

decidiu desativar o curso de 
medicina da Universidade 
Brasil, de Fernandópolis, en-
volvida em supostas fraudes 
no Fies e na venda de vagas 
para o curso de medicina. O 
caso surgiu com a Operação 
Vagatomia.

A publicação foi feita no Di-
ário Oficial da União. De acor-
do com a decisão, fica proibida 
a realização de vestibulares e 
novas matrículas de alunos.

Os alunos que estão cursan-
do medicina na universidade 
deverão ser transferidos e, se 
a faculdade não conseguir a 

transferência, os alunos pode-
rão concluir o curso na própria 
Universidade Brasil.

A decisão do MEC está no 
processo que apurou irregu-
laridades na universidade, 
deflagradas na operação Va-
gatomia, da Polícia Federal.

Em nota, a Universida-
de Brasil disse que recebeu 
“com absoluta consternação 
e inconformismo, a decisão 
administrativa do Secretário 
de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior do MEC 
determinando sua desativação 
no campus Fernandópolis da 
Universidade Brasil”.

A universidade disse ainda 
que “as medidas legais estão 
sendo tomadas para equacio-
nar esse quadro, ao tempo em 
que reafirmamos o compro-
misso de prover e controlar os 
processos estudantis em anda-
mento, de modo a não gerar 
prejuízo a nenhum estudante 
enquanto perdurar a decisão 
do MEC. ”

A Polícia Federal e o Ministério 
Público Federal receberam denún-
cias e informações sobre fraudes 
no FIES, além da comercialização 
de vagas no curso de medicina em 
um campus da universidade em 
Fernandópolis.

Além disso, havia também 
suspeita de fraudes relaciona-
das ao exame Revalida, que 
avalia o conhecimento dos 
alunos que estudam ou estu-
daram medicina no exterior, 
principalmente no Paraguai, 
Bolívia e Argentina.

Segundo a PF, após o afas-
tamento do antigo reitor e 
dono da universidade, na pri-
meira fase da operação, um 
advogado, que atuava como 
defensor de investigados foi 
nomeado para ocupar a função 
de reitor do grupo educacio-
nal.
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à  MANIFESTAÇÃO

Carreata para apoiar o retorno das atividades do comércio de Santa Fé do Sul é abortada
A carreata e “buzinaço” que 

estava sendo organizado para 
sábado, 28 de março em Santa 
Fé do Sul foi abortada por co-
merciantes, empresários e pres-
tadores de serviços.

A manifestação aconteceria 
as 10h para sensibilizar os go-
vernantes para que flexibili-
zassem seus decretos e assim 
promovessem o retorno das 
atividades nessa semana.

Desde o dia 24 de março está 
vigente o Decreto Estadual que 
determinou a paralisação das 
atividades até o dia 7 de abril, 
exceto para alguns serviços es-
senciais.

O cancelamento da carrea-
ta, segundo um comerciante 
que participaria foi a reação 
da sociedade nas redes sociais 
repudiando o movimento dos 

do Governo de São Paulo.
MEDO

Um comerciante manifestou 
sua preocupação, apelando para a 
situação que estes estão passando 
e que vão passar futuramente, 
diante também do tamanho do 
rombo que afetará os emprega-
dores e empregados.

Outro empresário disse que 
“uma carreata nesse momento 
vai contra as normas estabele-
cidas pela OMS – Organização 
Mundial de Saúde e da Vigilân-
cia Sanitária. Eu acredito que o 
comércio deverá ser aberto nas 
próximas semanas aos poucos e 
cumprindo todos os requisitos de 
prevenção. Acredito que assim, 
não haverá multas por parte da 
Prefeitura. Acredito eu. Vamos 
ver”, finalizou. Fonte: Informa-
mais

Poucos veículos se dirigiram até o local marcado para a carreata que foi cancelada após manifestações contra a atitude dos comerciantes

Movimento estava marcado para último sábado (28), manifestação da sociedade nas redes sociais motivaram o cancelamento da manifestação

à  INFORMAÇÃO

Quinhentos mil kits para testar novo coronavírus chegam ao Brasil
O Ministério da Saúde anunciou, 

nesta segunda-feira (30), a chegada 
de 500 mil kits para a testagem do 
novo coronavírus em todo o País. 
Esses kits são de testes rápidos, 
exames sorológicos e aplicados a 
partir do sétimo dia do início dos 
possíveis sintomas da doença.

Segundo o balanço sobre a Co-
vid-19 divulgado nesta segunda 
pelo ministério, o Brasil soma 
4.579 casos da doença e 159 óbi-
tos. A taxa de letalidade é de 3,5%.

O ministro Luiz Henrique Man-
detta explica que o teste é feito a 
partir dos anticorpos da pessoa e 

será usado inicialmente em profis-
sionais de saúde e da segurança. 
A ideia do governo é de que estes 
profissionais, que estão linha de 
frente do atendimento à população, 
recebam o diagnóstico e tenham a 
oportunidade de retornar, de forma 
segura, as suas atividades, que são 
consideradas essenciais.Segundo o 
ministério, o teste rápido é indica-
do apenas entre o sétimo e décimo 
dia do início dos sintomas, como 
febre e tosse. Não é recomenda-
do para uso em toda a população, 
como explica Mandetta. “Não 
pensem em chegar e falar assim: 

‘eu vou lá para ver saber se eu já 
tive’. Esse teste será fundamental 
para saber se aquela enfermeira, 
aquele médico que está com uma 
gripe testou positivo no sétimo dia. 
Então, separá-la e tratar da maneira 
adequada”, diz.

Os testes vêm da China e são 
apenas uma primeira remessa de 
um lote de 5 milhões que o Bra-
sil receberá para testar o novo 
coronavírus. O Ministério da 
Saúde informou que já distri-
buiu para laboratórios públicos 
de todo o país mais de 54 mil 
testes de biologia molecular. 

Este tipo de teste identifica o 
vírus que provoca o coronavírus 
logo no início, ou seja, no perío-
do em que ainda está agindo no 
organismo. O uso desses testes 
é feito para diagnosticar casos 
graves internados. Para esta se-
mana está prevista a entrega pela 
Fiocruz ao Ministério da Saúde 
de outros 40 mil testes. Em meio 
às medidas para controlar a dis-
seminação da doença, Mandetta 
destacou que o País não deverá 
ter uma epidemia ao mesmo 
tempo em vários estados. Os 
maiores riscos, segundo ele, são 

em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Ceará e Distrito Federal, que 
concentram maiores números 
de casos confirmados. Mandetta 
explica porque o Distrito Fede-
ral, atualmente com 312 casos 
e 1 morte registrada, tem uma 
incidência alta do Covid-19 se 
comparado a Unidades da Fede-
ração maiores e mais populosas. 
“O DF tem uma característica toda 
ímpar, que é o fato de ter uma con-
centração local e muita viagem ao 
exterior. E uma cidade que traz 
gente de ida e volta de todo o lugar 
do País. Brasília tem que muita 

atenção por conta de suas caracte-
rísticas”. São Paulo continua como 
líder no número de ocorrências 
do coronavírus, são 1.517, e 113 
óbitos. O Rio de Janeiro aparece 
na sequência, com 657 registros 
e 18 mortes e o Ceará em tercei-
ro, com 372 e 5 óbitos. Todos os 
estados brasileiros já possuem 
casos da doença, porém 15 deles 
concentram as mortes. O ministé-
rio informou ainda que 90% dos 
casos de coronavírus confirmados 
são em pessoas acima dos 60 anos 
– que compõem o maior grupo de 
risco da doença.

envolvidos.
Algumas postagens diziam 

que os participantes seriam fil-

mados e fotografados, para no 
futuro serem responsabilizados 
pelos efeitos letais do corona-

vírus.
Um fator que também motivou 

o cancelamento foram as declara-

ções do Prefeito Ademir Maschio, 
na tarde de sexta-feira, 27 de mar-
ço, que está cumprindo o Decreto 

à  PROVIDÊNCIAS

Decreto estabelece regras para manejo e nos casos 
de óbito no contexto da COVID-19 em SP

O decreto nº 64.880, de 20 
de março de 2020 que dispõe 
sobre a adoção, no âmbito das 
Secretarias da Saúde e da Se-
gurança Pública, de medidas 
temporárias e emergenciais 
de prevenção de contágio 
pelo COVID-19 (Novo Co-
ronavírus) em especial para 
o Instituto Médico-Legal e 
nos Serviços de Verificação 
de Óbitos, adotar as providên-
cias necessárias para que as 
atividades de manejo de cor-
pos e necropsias, no contexto 
da pandemia do COVID 19 
(Novo Coronavírus), adotem 
medidas que não constituam 
ameaça à incolumidade física 
de médicos, enfermeiros e de-
mais servidores das equipes de 

saúde, nem aumentem riscos de 
contágio à sociedade paulista, 
sendo-lhes lícito adotar, para a 
preservação dessas vidas.

O Decreto do Governador 
do Estado de São Paulo, segue 
as recomendações formulada 
pelo Centro de Contingência 
do Coronavírus e pelo Centro 
de Operações de Emergências 
em Saúde Pública Estadual - 
COE-SP, ambos da Secretaria 
da Saúde, com fundamento na 
emergência de saúde pública 
de importância internacional 
reconhecida por Lei Federal.

O decreto publicado per-
mite que qualquer médico no 
Estado de SP ateste óbitos no 
local, e não a causa da morte 
por covid-19 sem o teste.

O Secretário de Estado da 
Saúde, considerando:

– o disposto no Decreto 
Estadual 64.880, de 20-03-
2020; – que, em situação de 
pandemia, quaisquer corpos 
podem ser considerados de 
risco para contaminação e di-
fusão do vírus, e que podem 
ser simplificadamente cate-
gorizados como se segue: a) 
Casos Confirmados (como 
diagnóstico da infecção pelo 
agente COVID19 por exames 
laboratoriais); b) Casos Sus-
peitos:

1) todo e qualquer outro 
caso, seja com história e acha-
dos clínicos compatíveis com a 
infecção ou sem quadro clínico 
– ou seja, portadores sãos, mas 

sem exames laboratoriais con-
firmando a presença do agente 
ou com exames em andamento 
– ainda sem resultado;

2) com quadro de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave a 
esclarecer;

– que a adequada identifi-
cação da causa de óbito por 
COVID-19 (atualmente feita 
exclusivamente com exames 
laboratoriais) é fundamental 
para o adequado acompanha-
mento da epidemia em curso;

– que a realização dos exa-
mes post-mortem nos SVO im-
plicam não apenas em grande 
potencial de contaminação nos 
serviços, mas também em toda 
uma cadeia que inclui: trans-
porte até os serviços, realiza-

ção da autópsia, transporte até 
os velórios/crematórios;

– que, mesmo nos casos não 
submetidos a exame post-mor-
tem é fundamental normatizar 
o adequado manejo dos corpos, 
especialmente considerando 
as áreas consideradas extra e 
intra-hospitalares;

– que a aplicação do ques-
tionário reduzido de Autópsia 
Verbal da Organização Mun-
dial de Saúde, incluindo relato 
livre, foi validada em pesquisa 
recente financiada pelo Mi-
nistério da Saúde e realizada 
no SVOC-USP com cerca de 
2000 casos de óbito, incluindo 
seu uso assistido por um médi-
co para determinação final da 
causa de óbito;

– que a expansão do uso de 
ferramentas menos invasivas 
para autópsia podem repre-
sentar ganho em agilidade, 
redução de custos e, em casos 
de pandemias como a atual, 
menor risco de contaminação 
para servidores e para a popu-
lação em geral;

Resolve: Artigo 1º – Ficam 
estabelecidas as medidas, a se-
guir enunciadas, bem como, 
as dispostas nos anexos que 
integram esta Resolução, para 
manejo e seguimento dos casos 
de óbito no contexto da pande-
mia COVID-19 no Estado de 
São Paulo.

Artigo 2º – Esta Resolução é 
entra em vigor na data de sua 
publicação.


