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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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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

Coronavírus: municípios de SP recebem 
recursos para enfrentamento à Covid-19
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Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

Foi assinado em São Paulo 
Convênio para recapeamento 
TOTAL da prainha de Dalas e de 
mais 4 ruas do Distrito de Dalas.

Na ocasião estavam Prefeito Pe-
zão Montanari, Deputado Estadual 
Paulo Corrêa Júnior e o Presidente 
do Patriotas, Adilson Barroso.

A Prainha de Dalas e o Distrito 
de Dalas estavam precisando 
desse Recap e o Prefeito Pezão 
não mediu esforços para tal 
emenda.

O Vereador Vilson de Dalas 
nos passou que feitos como este 
estão ligados ao esforço conjun-
to do Prefeito Pezão, do Vice 
Dodô e todos os Vereadores.

A pavimentação asfáltica, 
como qualquer estrutura, sofre 
desgastes causados por fenôme-
nos climáticos, ação do tempo e, 
claro, pela própria rodagem de 
veículos. Torna-se necessária, 
periodicamente, a realização de 
serviços visando a conservação 
ou o reparo da malha de asfalto.

Normalmente, antes de qual-
quer intervenção, faz-se estu-
do da condição do pavimento, 
sempre precedido de duas ava-

liações, uma funcional e outra 
estrutural. O objetivo destas 
análises é a coleta de dados da 
condição da superfície pavimen-
tada para que sejam defi nidas 
as opções de restauração apro-
priadas.

Numa avaliação funcional, 
é observado se a área de roda-
gem apresenta trincos, racha-

duras, deformações defi nitivas 
ou superfi ciais. Em relação à 
estrutura, observa-se possíveis 
defl exões na superfície sob car-
ga ou a presença de bacias de 
deformação.

Na correção de defeitos fun-
cionais são empregados alguns 
tipos de revestimento, como 
lama asfáltica, com selagem de 

trincas e rejuvenescimento, tra-
tamento superfi cial simples ou 
duplo, que restaura a aderência 
superfi cial, microrrevestimento 
asfáltico, para minimizar con-
dição abrasiva acentuada, entre 
outros produtos e técnicas.

Parabéns a todos os envolvi-
dos! Principalmente a população 
de Dalas e Prainha de Dalas.

DALAS E PRAINHA DE DALAS

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO ASSINA DOIS 
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho esteve na capital 
São Paulo nessa terça-feira 03/
julho/2018 de Solidariedade do 
Governo do Estado de São Pau-
lo para assinatura do convênio 
Artesão.

O convênio Artesão tem por 
oferecer gratuitamente cursos 
de qualifi cação profi ssional 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade e que buscam 
uma recolocação no mercado 
de trabalho

O vice-prefeito José Yone-
zawa o Issau, acompanhou o 
prefeito Maurício nessa viagem.

Já de retorno à São Francisco 
na quarta-feira 04/julho/2018 
o prefeito Maurício recebeu 
um uma ligação telefônica da 
Secretaria de Habitação do Go-
verno do Estado, onde deveria 
estar de regresso à capital na 
quinta-feira dia 05/julho/2018 
para assinatura de um impor-

tante convênio.
Assim sendo o prefeito Maurício 

em um “bate-volta”, rapidamente 
retornou à São Paulo onde esteve 
na Secretaria da Habitação do Es-
tado de São Paulo e na presença do 
secretário Paulo Cesar Matheus da 
Silva, assinou um convênio no va-
lor de R$174.814,46 (cento setenta 
e quatro mil, oitocentos e quatorze 
reais e quarenta e seis centavo) 
para a construção de uma praça 
no Conjunto Habitacional José 
Honório de Carvalho “COHAB 
ZÉ HONÓRIO” a praça levará o 
nome de Praça da Bíblia.

Vale lembrar que esse convênio 
tem a participação do deputado 
estadual Orlando Bolçone e do 
ex-prefeito de São José do Rio 
Preto Valdomiro Lopes.

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNICÍ-

PIO DE SÃO FRANCISCO SP.
GOVERNO DO POVO – CI-

DADE FELIZ
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O campeonato regional de fut-
sal, tradicionalmente realizado 
em Palmeira D’Oeste no meio 
do ano trouxe junto contigo uma 
homenagem especial para uma 
pessoa muito especial, o Senhor 
Reinaldo Castellani.

O troféu Dim Castellani, faz re-
ferência a uma pessoa que dedicou 
muito dos seus esforços ao espor-
te. Por isso, o Professor Floriano, 
Secretário de Esporte, não pensou 
duas vezes ao realizar a homenagem 
ao Senhor Reinaldo Castellani. A 
família esteve presente durante o 
torneio e também fez uma nota de 
agradecimento. Oito equipes dis-
putaram o prêmio de R$ 4.000,00 
além to troféu de 1º lugar e elas são:

Campeonato Regional de Futsal – Palmeira D’Oeste 2018

# PALMEIRA D’OESTE 
(Time 1) - # Sorveteria Saborosa 
(Time 2 de Palmeira D’Oeste)

# Santa Fé do Sul - # Parana-
íba - # Selvíria - # Nova Canaã 
- # Pereira Barreto e # General 

Salgado
Em dois grupos com 4 times, 

todos se enfrentaram em suas 

chaves e os classifi cados foram 
direto para semifi nal. A grande 
fi nal foi disputada pelos times 

de Santa Fé e Paraní-
ba, onde a equipe de 
Santa Fé levou a me-
lhor.

Parabenizamos a 
todos os times pelo 
comportamento em 
campo, pela arbi-
tragem que mandou 
super bem, ao pro-
fessor Floriano (Tio 
Girão) pela organi-
zação do campeo-
nato e pela homena-
gem. Agradecemos 
também ao Prefeito, 

sempre solícito aos torneios es-
portivos de Palmeira D’Oeste, ao 
Vice Dodô e todos os Vereadores.
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EM #LIVE DO DETRAN/SP, MÉDICO DO HC DÁ 
DICAS DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS

Marcelo Rosa de Rezende afirma que a maioria das mortes no trânsito é resultado do comportamento imprudente
O médico Marcelo Rosa de Re-

zende, do Instituto de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São 
Paulo (USP), não tem dúvi-
das: as mortes e lesões graves 
sofridas pelos motociclistas 
são resultado, na maior parte 
dos casos, do comportamento 
irresponsável no trânsito.

Motociclista, Rezende par-
ticipou nesta terça-feira (24) 
da #live organizada pelo De-
tran.SP sobre como conduzir 
uma moto em segurança. Foi 
a última transmissão feita 
pelo Facebook da série rea-
lizada pelo órgão em parceria 
com o Hospital das Clínicas 
acerca de saúde no trânsito.

“O comportamento mais 
grave de um motociclista é 

não entender o veículo que 
está usando. A moto é um ve-
ículo bom, ágil, econômico, 
que ajuda muito no transpor-
te nas grandes cidades. Mas 
é preciso saber que se trata 
de um mecanismo extrema-
mente frágil”, diz.

No Estado de São Paulo, 
34% das vítimas de trânsito 
são motociclistas, de acordo 
com dados do Infosiga SP, 
sistema de dados do Governo 
de São Paulo que traz men-
salmente informações sobre 
acidentes.

Nas conversas do dia a dia 
com pacientes vítimas de 
traumas graves, Rezende diz 
perceber que muitos não têm 
noção a respeito dos compor-
tamentos imprudentes que 
adotam.  Segundo ele, prati-

dicina da USP e citada pelo 
especialista durante a #live, 
os homens (92%) com idade 
média de 30 anos são as prin-
cipais vítimas de acidentes 
com motocicletas.

“O jovem tem um ímpeto 
maior, quer mostrar as habili-
dades, mas é preciso lembrar 
que moto não é para isso. No 
trânsito, é preciso dirigir de 
uma forma absolutamente 
segura”, defende.  

Principais traumas e lesões
Na cidade de São Paulo, 

onde os motociclistas utili-
zam os corredores de trânsi-
to, são comuns as colisões 
laterais, em que os membros 
inferiores são atingidos. De 
acordo com Rezende, o HC 
recebe muitas vítimas de fra-
turas expostas nos membros 

inferiores e são frequentes as 
amputações.

Outra situação comum é 
a projeção do motociclis-
ta, o que causa traumas nos 
membros superiores, fraturas 
graves, lesões na coluna e 
traumas crânio-encefálicos. 
“Infelizmente, os maiores 
doadores de órgãos são os 
motociclistas. É uma estatís-
tica muito triste”, lamenta.

Motociclistas vítimas de 
acidentes costumam ficar 
longos períodos internados 
em recuperação. A pesquisa feita 
USP mostra que, do total de en-
trevistados, apenas 20% tiveram 
alta após antes de seis meses de 
internação e 80% permaneciam 
em tratamento, com limitações 
funcionais e sequelas (30% delas 
definitivas).

camente todos afirmam que 
não provocaram os acidentes.

Entre os principais com-
portamentos imprudentes, 
o médico destaca o excesso 
de velocidade como o mais 
perigoso. E nesse contexto, 
os entregadores de comida in-
tegram um grupo de alto ris-

co, segundo Rezende. “Eles 
deveriam cumprir um tempo 
mínimo nos trajetos, sem se 
arriscar tanto.”

Juventude
De acordo com a pesquisa 

“Causas de Acidentes com 
Motociclistas”, realizada em 
2013 pela Faculdade de Me-

O que há de especial no Templo da 
Boa Vontade (TBV)? Por que o local 
atrai gente de tantas partes do Brasil 
e do mundo? Situado no coração 
do Brasil, o Templo da Paz, como 
também é conhecido, é um ícone 
místico e espaço dedicado à Espiri-
tualidade Ecumênica. Suas portas 
permanecem abertas dia e noite para 
atender peregrinos e visitantes em 
busca de um local para orar ou me-
ditar livremente, conforme a crença 
de cada um. Segundo dados oficiais 
da Secretaria de Estado de Turis-
mo do Distrito Federal (Setur-DF), 
anualmente, mais de um milhão de 
pessoas visitam o monumento.

Conectando com boas energias
No TBV, o sentimento de paz é 

todo o tempo lembrado pelas pessoas 
que frequentam o local. É comum os 
peregrinos surpreenderem-se a cada 
ambiente visitado. Em 2013, por 
exemplo, a guitarrista Bibi McGill, 
da equipe da cantora norte-america-
na Beyoncé, aproveitando a agenda 
de shows da artista no Brasil, esteve 
na Pirâmide da Paz: “É exatamente 
o que precisava para trazer paz para 
minha vida, para trazer purificação e 
um pouco de cura e tranquilidade. Ao 
caminhar na parte escura [da espiral, 
na Nave do TBV], fiquei pensando 
no meu crescimento, do que quero 
me libertar, em que quero mudar. Ao 
chegar no centro, conectei-me com 
a energia do Céu, com a energia da 
Terra, e trouxe isso para o meu cora-
ção. Depois, caminhei na parte clara, 
saindo da espiral mais leve e muito 
conectada” declarou a guitarrista, 
que postou várias fotos da visita em 
sua conta nas redes sociais.

Outros integrantes da equipe de 
Beyoncé acompanharam Bibi na 
visita ao monumento. O cinegrafista 

Templo da Boa Vontade — uma energia extraordinária que ultrapassa fronteiras
para montar um espaço semelhante 
na casa dela.

“O Mistério de Deus Revelado”
A Pirâmide das Almas Benditas 

também recebeu a visita do músico, 
cantor e compositor Robert Plant, 
que foi vocalista da banda britânica 
Led Zeppelin. Considerado um dos 
grandes astros do rock, Plant foi ao 
Templo da Boa Vontade para meditar 
antes de uma apresentação na capital 
federal. Ele estava acompanhado 
por produtores e integrantes de seu 
atual grupo, The Sensational Space 
Shifters. Na ocasião, afirmou que 
muito ouviu falar da Pirâmide da 
Paz, por isso fez questão de conhe-
cer o monumento na primeira visita 
dele à capital do Brasil. No TBV, o 
cantor percorreu todos os ambientes 
e, diante da Mandala, repetiu o ritual 
dos peregrinos, estendendo as mãos 
à frente da obra, para refletir e orar. 
Utilizando a câmera do celular, o ro-
queiro fotografou a inscrição situada 
no Salão Nobre que traz este pensa-
mento do fundador do TBV, José de 
Paiva Netto: “Se há noite escura, 
também existe manhã radiante”. 

Depois de caminhar pela espiral e 
observar o Cristal Sagrado, o cantor 
destacou a qualidade da música am-
biente da Nave do TBV, que favorece 
a meditação. Naquele instante, os 
peregrinos ouviam as composições 
do Oratório O Mistério de Deus Re-
velado, de autoria do compositor 
Paiva Netto. Sabendo disso, Plant 
perguntou, então, como conseguiria 
aquele CD. Em seguida, com o disco 
em mãos, simpaticamente brincou: 
“Posso tocá-las no meu show?”.

Sonho que se tornou realidade
O fundador da Legião da Boa 

Vontade (LBV), Alziro Zarur (1914-
1979), sonhou um dia erguer um 

Douglas Porter, a trompetista Crystal 
Ravél Torres e o fotógrafo Robin 
Harper percorreram os ambientes e 
registraram imagens. Todos se mos-
traram fascinados com a referência 
à Espiritualidade Ecumênica em um 
local onde pessoas de todas as classes 
sociais, etnias, religiões e filosofias 
de vida são recebidas de braços aber-
tos. Na opinião de Crystal Torres, 
que, por conta da profissão, já viajou 
por muitos países, é possível sentir no 
Templo da Boa Vontade uma energia 
extraordinária. Segundo ela, a expe-
riência deixou uma forte impressão. 

“O Templo [da Boa Vontade] é mui-
to mágico, muito espiritual. É um 
lugar lindo para visitar, alcançar o 
equilíbrio e reorientar-se espiritual-
mente. Gostei muito do encontro de 
ideologias e de culturas religiosas, 
porque, no final das contas, Deus é 
Amor. A maior lição que eu aprendi 
é que não importa onde você está, 
Deus é Amor, pois Deus se expressa 
das mais diferentes formas. É muito 
bonito ver tudo isso presente em um 
único lugar.” A visita ao TBV foi tão 
marcante, que Crystal resolveu bus-
car inspiração na ambiência do lugar 

templo do ecumenismo, aberto a 
todas as pessoas que buscassem paz 
e um encontro consigo mesmas e 
com a espiritualidade. Em vida, o 
saudoso jornalista, radialista e poeta 
carioca anunciou o elevado propó-
sito de construir o Templo da Boa 
Vontade na capital do Brasil. Seu 
fiel sucessor, o jornalista, radialista 
e escritor José de Paiva Netto, não 
economizou esforços para concre-
tizar esse ideal. Em 1985, durante 
memorável congresso legionário 
dedicado às mulheres, em Belo Ho-
rizonte/MG, convocou o povo, que 
prontamente atendeu ao chamado. 
“Promessa que o nosso amigo (Za-
rur) fez é uma promessa nossa. Ele 
disse que a LBV daria ao Brasil um 
templo onde as pessoas realmente 
confraternizariam. Para construí-lo, 
nossa principal ferramenta será a Fé 
Realizante, e essa Fé os legionários, 
principalmente as mulheres, têm so-

bejamente...”, afirmou Paiva Netto.
Há 30 anos, o Templo da Boa Von-

tade cumpre o papel de acolher todos 
que, nos desafios da vida, precisam 
de um momento de reflexão. “Se há 
necessidade de um teto para as pessoas 
se protegerem das intempéries atmos-
féricas, urgente se faz um local que as 
abrigue das tormentas do sentimento, 
esquecidas as suas diferenças religio-
sas, ideológicas, políticas, econômicas, 
de modo a se refazerem espiritualmen-
te, descansando das procelas íntimas. 
Todo mundo tem uma dor que não con-
ta a ninguém, desde o mais poderoso ao 
mais simples dos homens, até mesmo 
os Irmãos ateus”, destaca o fundador 
do Templo do Ecumenismo Divino.

Participe das comemorações dos 
30 anos do Templo da Boa Vontade!

Quadra 915 Sul — Brasília/DF — 
Confira a programação acessando: 
www.amigosdotbv.org.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
Processo nº009 - 13/09/2019
Ref. Aposentadoria Especial
Interessado: ADELSON MARIANO DE BRITO

Decisão        
 

ADELSON MARIANO DE BRITO, já qualificado nos autos, 
pleiteou sua Aposentadoria Especial, uma vez que o requerente 
apresentou todos os documentos comprobatórios da condição 
de segurado o que corroborou para a concessão do beneficio.

 
processo está devidamente autuado com os documentos 

comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 
da concessão do beneficio Especial. 

É o relatório.

Decido. A Aposentadoria Especial é procedente visto que está 
devidamente comprovado pelos documentos constantes nos 
autos que o servidor completou todos os requisitos necessários, 
fazendo jus ao benefício com proventos proporcionais , estando 
assim de acordo com o disposto na Lei Complementar Municipal 
nº. 05/2012.

 
Publique. Registre. Intime-se
           
D’ Oeste, (SP), 13 de Setembro de 2019.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   

��.8CNYd�y���C��.$Y�y(����Yy(�y���)(�*YCd(
+,-/0+/�12�3/4-250/�16,2792
:,0,�12�3/4-250/�16,2792
;/0/�<=5+/
0>?�@;�AB�=DEBFGHDI�JKLMI�OI�+BPQHD�R�+23�MSLTURUUUI�:DPBV�WMLX�
Z[SMRMZMLI�3?\FB]H?�16DB̂QBR73�R�2RF?]\V�_?\FB]H?ADB̂QB̀ Qâ_Oa>̂OGH
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA ÚNICAVARA ÚNICARUA XV DE NOVEMBRO, 4871VARA 
ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICACOMARCA DE 
PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000882-59.2015.8.26.0414 - Ordem 619/2015
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA

Justiça Gratuita

Vara ÚnicaVara Única
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0000882-59.2015.8.26.0414

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rafael Salomão Oliveira, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando o imóvel denominado parte do lote 12 da quadra 22, situado com frente 
para a Rua Rio de Janeiro, medindo 10 metros de frente e fundos por 14,5 metros na linha da 
frente aos fundos, contendo como benfeitoria uma casa de alvenaria de tijolos coberta com telhas 
romanas e telhas onduladas, com 108,74 m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, área 
de serviço, alpendre com garagem, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de São 
Francisco sob nº 000296-00, e registrado no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Palmeira d'Oeste sob nº 5819, tendo em face do arrolamento de bens deixados pelos falecimentos 
de Alcides do Amaral Mendonça e Anna Odette Siqueira de Mendonça, passado a ser tão somente 
do herdeiro Alcides do Amaral Mendonça e sua esposa Rita Miriam Berto do Amaral Mendonça. 
A autora ajuizou a ação alegando posse mansa e pacífica há quase 23 anos, portanto no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Palmeira D'oeste, aos 16 de março de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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RQTROZTOP_WEN�bUc�MbVI�UI�08?�cIL�I�U��ZÒTYX#T̀#PWYON��ba I�FG��I�I��IM�G�FIc�<DUVIc�G�FG�%GUGFbVD�5IcD�

FG��GcCcN�MGcbFGUVG�G�FIKb�babDFI�UD�5CD��Ic&�0DMaIc�?Ga'�bIN�U��̀RWXPN��I DL�9Cb��8DaDVDN�UD��bFDFG�FG�

8DaKGbMD�F(1GcVGW<8N�078�RXQYZWZZZN�FG�aDMDUFIWI\D]�DLcIaCVDKGUVG�bU�DdD��FG�G)GM�GM�dGccIDaKGUVG�Ic�

DVIc�FD�JbFD��bJba�G�UIKGDFI\D]��IKI��CMDFIMN�GK��DM*VGM�FG�bUbVbJIN�I\D]�<M\D]T�5ILGMVI�FG�1abJGbMD�FIc�

<DUVIcN�LMDcbaGbMIN��IUJbJGUVGN�FbDMbcVDN�dIMVDFIM�FI�FI�CKGUVI�FG�bFGUVbFDFG�5��U��ỲT̀_PTZXOWYN�bUc�MbVI�
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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

Estamos vivendo uma assusta-
dora crise decorrente da pande-
mia global da Covid-19, que afeta 
o mundo de forma rápida e avas-
saladora, causando um problema 
gravíssimo de saúde pública. O 
deputado Itamar Borges, coorde-
nador da Frente Parlamentar das 
Santas Casas e Hospitais Filan-
trópicos e membro da Comida de 
Saúde da Alesp, vem trabalhando 
e fazendo gestões em busca de 
recursos, acompanhando todas 
as ações e sugerindo medidas 
importantes para atenuar os 
efeitos do novo coronavírus na 
vida das pessoas e na economia, 
além de apoiar demandas das 
Prefeituras e dos hospitais da 
sua região de atuação.

Itamar Borges solicitou, entre 
outros pleitos, urgência na libe-
ração dos pedidos de emendas 
parlamentares destinadas para 
as Santas Casas e Hospitais 
Filantrópicos no Estado. “A 
intenção é agilizar o processo 
e fazer com que o recurso vá 
diretamente para as unidades 
hospitalares, diminuindo a bu-
rocracia, para que elas possam 
comprar equipamentos para 
enfrentar a Covid-19, como o 
respirador mecânico e custe-
ar os atendimentos”, explica o 
deputado.

Em São Paulo, que concentra 
cerca de ¼ da população brasi-
leira, há muitas iniciativas para 
conter a doença. O Governo do 
Estado vai repassar R$ 309 mi-
lhões para enfrentamento ao 
coronavírus nos 645 municípios 

Plataforma gratuita ajuda pequenos 
empreendedores a vender em meio à pandemia

Salve os Pequenos, um site 
gratuito que conecta pequenos 
negócios a potenciais clientes foi 
lançando recentemente para aju-
dar os micro e pequenos empreen-
dedores, de cidades com mais de 
100 mil habitantes, a manterem 
as vendas neste período de crise.

O deputado Itamar Borges, 
que é presidente da Frente Par-
lamentar do Empreendedoris-
mo da Alesp, vem trabalhando 
para atenuar os efeitos do novo 
coronavírus desde o início da 
pandemia. O deputado também 
é presidente da Comissão de 
Atividades Econômicas, que 
trata de assuntos dos setores 
de Agricultura, Turismo, Co-
mércio e Indústria, e de Frentes 
Parlamentares que representam 

importantes setores da cadeia 
produtiva, como Indústria da 
Construção e da Mineração, 
Agronegócio. Itamar Borges 
apresentou sugestões e pleitos 
para flexibilizar o recolhimento 
de tributos, liberação de linhas 
de crédito e outras ações para 
minimizar o impacto da Co-
vid-19 na economia paulista e 
na preservação de emprego e 
geração de renda.

“Passaremos por um período 
de recessão, assim como todos 
os países do mundo, e será ne-
cessário medidas emergenciais 
para minimizar os impactos da 
pandemia. Por isso, neste mo-
mento de incertezas, devemos 
agir com empatia, respeito e 
união. O portal é uma impor-

tante ação de apoio ao negócio 
local e de contribuição com o 
desenvolvimento regional”, fala 
o deputado Itamar, que também 
fez divulgações para promover a 
campanha #CompreDoPequeno.

“A pandemia da Covid-19 
representa grande ameaça aos 
micro e pequenos empreendedo-
res, que precisam de mais fôlego 
para se recuperar dos impactos 
causados pelo novo coronavírus. 
Por isso, desde o início da crise, 
venho propondo ações para mini-
mizar os impactos na economia e 
na vida das pessoas”, complemen-
ta Itamar Borges.

No Portal Salve os Pequenos, 
podem ser feitos cadastros de fei-
rantes, restaurantes, docerias, en-
tre outros. É necessário dizer qual 

é a categoria de serviço e dos pro-
dutos oferecidos, em quais bairros 
e quais cidades estão fazendo a 
entrega e os contatos pessoais. 
Dessa forma, o usuário consegue 
filtrar e ver quais são as opções 
entregues em sua localidade, por 
meio de uma funcionalidade com 
mapa, e contatar diretamente o 
pequeno empreendedor para fazer 
a compra via aplicativo de troca 
de mensagens ou redes sociais. 
Assim, as duas pontas negociam a 
forma de entrega e de pagamento 
diretamente, sem intermediários.

A plataforma está disponível 
para todo o Brasil e é uma inicia-
tiva pro bono da Azulis, empresa 
do Grupo Red Ventures. Acesse: 
https://www.salveospequenos.
com.br/ 

paulistas.
Desde o início da pandemia, 

Itamar Borges mantém conta-
to frequente com membros da 
equipe do Centro de Contingên-
cia do Estado, da Secretaria da 
Saúde e com prefeitos da sua 
região de atuação. O parlamen-
tar destaca o trabalho, iniciativa 
e ações do Governo de SP, das 
Prefeituras e Câmaras, dos de-
putados federais e estaduais, de 
entidades públicas e privadas e 
especialmente da população.

“O momento é de união, de 
pensar no coletivo e de contri-
buir.  A Covid-19 é uma preo-
cupação mundial, um problema 
de saúde pública global, e ainda 
não foi encontrada a cura para a 

doença, por isso, é fundamental 
que sigamos todas as recomen-
dações que são passadas diaria-
mente”, fala Itamar.

Com 45,5 milhões de habitan-
tes, São Paulo é o estado mais 
populoso do Brasil. O número 
corresponde a 21,8% da popula-
ção total do país, que tem 208,5 
milhões de habitantes, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
O levantamento populacional 
serve de referência para indi-
cadores sociais, econômico e 
demográficos.

O deputado Itamar destaca 
ainda que o sistema de saúde 
público deverá sair sobrecarre-
gado desta pandemia, por con-

ta do tratamento de Covid-19 
e também pelo adiamento de 
procedimentos relacionados a 
outras doenças.

“São Paulo é um estado cheio 
de diversidade e a maioria dos 
municípios está despreparado 
para atender, na rede pública, 
casos graves de pacientes infec-
tados pelo coronavírus. Por isso, 
é fundamental garantir recursos 
e aprovar medidas emergenciais 
para evitar que o sistema de saúde 
entre em colapso”, finaliza Itamar 
Borges.

 
Fabiana Alves - MTB: 88722
Samantha Andrade - MTB: 

87447
Assessoria de Comunicação

J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.

Defensivos, Fertilizantes e 
Produtos Agropecuários em Geral
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O DIREITO À COMUNHÃO DA FÉ*
Ricardo Toledo Santos Filho, vice-presidente Ordem dos Advogados do Brasil da Seção de São Paulo

ARTIGO

Na pandemia mais letal da his-
tória, a da peste negra no século 
XIV, as igrejas serviram princi-
palmente para empilhar mortos. 
Se o costume regular já era fazer 
os sepultamentos nos tempos ca-
tólicos, principalmente das pes-
soas importantes ou de posses, a 
epidemia que ceifou milhões de 
vidas terminou por torná-los 
locais infectos – incompatíveis 
com um ambiente de orações e 
confraternização dos fiéis. Ter-
minaram esvaziados, embora 
o remédio mais procurado e 
receitado contra a peste fosse 
a fé, pois, entre as causas ab-
surdas atribuídas à doença pre-
dominava a de castigo divino.

Na grande epidemia da Era 
Contemporânea, a da gripe es-
panhola de 1918, as igrejas, 
já acrescidas no Ocidente pe-
las das religiões protestantes, 
também eram refúgio dos que 
buscavam proteção que a Me-
dicina não oferecia. Tão logo 
se percebeu a forma do rápido e 
mortífero contágio, os templos, 
tal como cinemas, escolas e 
outros pontos de ajuntamen-
to, foram fechados pelo Poder 
Público – tal como agora em 
muitas cidades. Não incluí-
das nos atos que liberavam o 
funcionamento dos chamados 
serviços essenciais, as “ativi-
dades religiosas de qualquer 
natureza” foram liberadas por 
um decreto do presidente da 
República, logo contestado 
pelo Ministério Público em 
ações acatadas pela Justiça.

Se é dito na Epístola de Judas 
(o discípulo, não o apóstolo), 
“tenham compaixão daque-
les que duvidam”, é permitido 
duvidar da constitucionalida-
de desses atos que na prática 
restringem o direito à fé. A 
Constituição é taxativa no Art. 
5.º, inciso VI: “É inviolável 
a liberdade de consciência e 
de crença, sendo assegurado 
o livre exercício dos cultos re-

ligiosos e garantida, na forma 
da lei, a proteção aos locais 
de culto e a suas liturgias.” Já 
o Art. 19 diz que “é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios: I - 
estabelecer cultos religiosos 
ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funciona-
mento ou manter com eles ou 
seus representantes relações 
de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse pú-
blico” (grifos nossos).

A ressalva “na forma da lei” 
jamais foi regulamentada, 
como, aliás, várias outras da 
Carta Magna – não havendo, 
portanto, ato legislativo que 
legitime qualquer exceção à 
incolumidade dos dispositivos 
constitucionais. O embaraço 
dos templos religiosos só é ad-
mitido nos Estados de Defesa e 
de Sítio. Nos artigos 136 a 141, 
a Constituição já prevê atos 
draconianos à liberdade dos 
cidadãos, que vão da censura 
à imprensa e violabilidade das 
comunicações à restrição ao 
direito de reunião, “ainda que 
exercida no seio das associa-
ções” – e aqui figuram as igre-
jas. Na ausência desses estados 
de exceção, o fechamento dos 
templos é tão inconstitucional 
quanto a censura à imprensa e 
a violação do sigilo da corres-
pondência.

A defesa mais comum do fe-
chamento sumário das igrejas 
argumenta que não se trata de 
cerceamento à liberdade de 
culto, mas prevenção das ine-
vitáveis aglomerações que os 
ofícios religiosos atraem. Di-
zem, ainda, que preces e outras 
funções podem ser desempe-
nhadas em casa ou seguidas 
pela TV aberta e internet. Esse 
foi o imediato entendimento da 
Igreja Católica. Ofícios religio-
sos regulares já estão suspen-
sos em sinagogas, mesquitas 

A PANDEMIA
Dom Demétrio Valentini, Bispo Emérito de Jales 

ARTIGO

Ainda estamos vivendo o 
impacto causado pela rápida 
propagação do “coronavírus”. 
De um momento para outro, 
literalmente, o mundo inteiro 
se viu ameaçado, não por al-
guma força extraterrestre, ou 
pela deflagração de uma guer-
ra mundial, mas pela atuação 
mortífera de um novo vírus, 
surgido na China, numa região 
de grande concentração demo-
gráfica e de intensa atividade 
industrial. 

Quando o vírus foi detecta-
do, ele já tinha demonstrado 
sua “virulência”, já tinha cau-
sado a morte de muitas pes-
soas. Ele se caracteriza pela 
velocidade de sua propagação 
e pelo caráter mortífero de sua 
atuação. 

No começo, muita gen-
te pensava que se tratava de 
uma espécie de gripe, talvez 
um pouco mais forte de ou-
tras tantas que já aconteceram. 
Mas, quando chegaram as pri-
meiras estatísticas, com dados 

assustadores de vítimas fatais, 
deu para perceber a gravidade 
da situação e a urgência de se 
tomar as providências reco-
mendadas pela Organização 
Mundial da Saúde diante de 
situações como esta. Infeliz-
mente, a gravidade da situação 
se comprova diariamente pelas 
estatísticas que nos trazem o 
número exato de milhares de 
vítimas que este vírus continua 
causando.  

A situação é mais grave do 
que parecia no começo. Mas 
em situações como esta, pouco 
ajuda o clima de pânico que 
pode se alastrar na população. 
Era preciso, isto sim, partir 
para um plano de ação bem 
articulado, que envolvesse 
toda a população. A iniciativa 
mais eficaz foi, certamente, a 
decretação de “quarentenas”, 
em que todos são convidados 
a se recolherem na própria 
casa, como medida extrema 
de prevenção contra a possível 
propagação do vírus. 

A grande maioria dos paí-
ses, através dos seus governos, 
aderiu às recomendações da 
ONU. Os esforços do Brasil 
foram coordenados pelo Mi-
nistério da Saúde, com a par-
ticipação dos Governadores 
e dos Prefeitos e, sobretudo, 
com a dedicação abnegada dos 
Agentes da Saúde. 

A proposta da “quarentena”, 
já em andamento na maioria 
dos municípios, incentivando 
as pessoas a se abrigarem em 
suas próprias casas, simboliza 
bem a importância de todos 
colaborarem, com medidas 
práticas e simples, mas efica-
zes, como o uso adequado de 
máscaras e a higiene frequente 
das mãos.

Este fato surpreendente, de 
dimensões planetárias, não 
pode ser reduzido a mero epi-
sódio natural, limitado à sua 
realidade objetiva, pois ele 
carrega interrogações muito 
grandes, que precisam encon-
trar eco em nossa consciência 

de seres humanos. 
Quais advertências nos faz 

a fragilidade da vida humana, 
posta a perigo por um mero 
vírus que a acomete? Quan-
tos vírus seriam necessários 
para liquidar a vida humana 
em nosso planeta? A experi-
ência da fragilidade da vida 
humana, colocada em xeque 
por um minúsculo e desconhe-
cido vírus, deixa em ridículo 
toda a ilusória prepotência, 
que pretende prescindir de 
Deus, e se arrogar o direito de 
ignorar o Criador que rege o 
universo com sua sabedoria e 
suas leis. 

A incipiente consciência 
ecológica, que vê o planeta 
terra como nossa “Casa Co-
mum”, quais lições pode nos 
apontar? Esta pandemia, na 
verdade, revela a profunda 
crise que atinge toda a huma-
nidade. Que ela nos motive 
para reencontrar os caminhos 
da vida verdadeira, em conso-
nância com os planos de Deus.

e nos chamados terreiros dos 
cultos afro-brasileiros. Entre os 
católicos, até a extrema-unção 
coletiva dada a distância aos 
enfermos graves já foi autori-
zada pelo Vaticano.

As reações mais ostensivas 
partiram de denominações ne-
opentecostais, até porque, em 
alguns casos, a presença do re-
banho é a garantia do dízimo do 
pastor. Chama atenção, segun-
do uma pesquisa do Datafolha, 
que, se no todo da população 
37% consideram que o trabalho 
deve ser liberado, esse índice 
sobe para 44% entre os evangé-
licos. Entre os que não temem 
ser infectados, a proporção é 
de 12% na população em geral 
e 29% entre os evangélicos. A 
esta minoria se aplica o dito 
de Sofocleto: “A fé consiste 
em não crer no que está acon-
tecendo.”

Vem a ser indiscutível o te-
mor das autoridades sanitárias 
de que igreja aberta signifique 
multidão aglomerada. Contudo, 
sublinhe-se que, ao contrário 
da simplificação embutida no 
exercício da prática religiosa 
nos lares ou pela TV, os tem-
plos simbolizam a pedra funda-

mental da fé. Neles as pessoas 
se reúnem como contas de um 
colar de fraternidade humana e 
desfrutam o senso de pertenci-
mento à comunidade, comun-
gando coletivamente nos ofí-
cios e liturgias de sua religião.

Ocorre que os serviços essen-
ciais pacificamente liberados 
também geram aglomerações 
– e, como têm mostrado os no-
ticiários, de forma a multipli-
car o contágio da covid-19. Tal 
como nas dependências desses 
serviços, as igrejas poderiam 
ficar abertas para aqueles cuja 
fé não abre mão de seu sím-
bolo – desde que não em atos 
de ajuntamento, como missas, 
e seguindo as regras de afas-
tamento, proteção pessoal e 
assepsia recomendadas pelos 
médicos. Respeitadas essas 
cautelas, se é permitido ir a 
aeroportos, rodoviárias, super-
mercados, farmácias, bancos 
e usar o apinhado transporte 
coletivo, por que não se pode 
ir à igreja rezar?    

* Ricardo Toledo Santos 
Filho, vice-presidente Ordem 
dos Advogados do Brasil da 

Seção de São Paulo
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EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

Termo de Aditamento Contratual n.º 01/2020
CONTRATO: 005/2017
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRAN-

CISCO
CONTRATADA:  FERREIRA & SANTOS - SERVIÇOS 

CONTÁBEIS LTDA - ME
OBJETO: Prestação de Serviços contábeis.
ORIGEM: Pregão Presencial nº 01/2017
PROCESSO LICITATÓTIO: nº  01/2017
VALOR GLOBAL: R$ 14.403,12 (quatorze mil, quatro-

centos e três reais e doze centavos)
VIGÊNCIA:10/04/2020 à 09/09/2020
DATA DE ASSINATURA: 07/04/2020

CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUNIC PALMEIRA D´OESTE
AV. DR. FRANCISCO FÉLIX DE MENDONÇA, 4955

46609731/0001-30 Ensino Exercício: 2020 Período: 01/01/2020  até  31/03/2020

Anexo IX

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS Valor
456.103,31Impostos Próprios

5.293.326,03Transferências Constitucionais
5.749.429,34Total da Receita de Impostos

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Valor
1.437.357,33Aplicação mímima de 25% das Receitas de

Impostos, conforme atigo 212

FUNDEB Valor
764.095,80Transferências do Exercício
85.597,20Aplicações Financeiras

849.693,00Total do FUNDEB

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07 Valor
509.815,80Magistério - art.22 - mínimo 60%
807.208,35Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%

FUNDEF Valor
0,00Saldo de Exer.Anteriores
0,00Aplicações Financeiras
0,00Total do FUNDEF

LEI Nº 9424, de 24/12/96 Valor
0,00Magistério - mínimo de 60%
0,00Total - 100% dos recursos

RECURSOS VINCULADOS Valor
218.604,15Recebidos no Exercício

0,00Saldo de Exer.Anteriores
218.604,15Total de Rec.Vinculados

APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado
deverá ser aplicado no exercício seguinte

Recursos Próprios - Ed. Básica Empenhado % Liquidado % Pago %
Recursos Próprios - Ed. Básica 1.828.880,63 31,81 % 1.467.430,49 25,52 % 1.133.385,95 19,71 %

FUNDEB Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 568.814,83 66,94 % 568.814,83 66,94 % 387.162,11 45,56 %

Outras 120.380,66 14,17 % 61.380,66 7,22 % 59.326,74 6,98 %

Total 689.195,49 81,11 % 630.195,49 74,17 % 446.488,85 52,55 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Total 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES Empenhado % Liquidado % Pago %
OUTRAS VINCULAÇÕES 723.148,96 330,80 % 110.120,97 50,37 % 101.665,97 46,51 %
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EXTRATO DE ADITAMENTO - REALINHAMENTO DE PREÇO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2019.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 021/2019.
CONTRATO Nº 003/2020

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

OBJETO: Objetiva a contratação de empresa para forneci-
mento de combustíveis: Óleo diesel, Óleo diesel S-10, Gasolina 
e Etanol,, à Frota Municipal durante o exercício de 2020, com 
abastecimento diário.

CONTRATADA: AUTO POSTO CASTELLANI LTDA-EPP,  
inscrita no CNPJ sob. nº 02.987.411/0001-48 com sede à Rua 
Brasil, nº66-20, centro na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. - 
CEP 15.720-000. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR, passa a vigorar com 
preço reajustado conforme realinhamento de preço, exemplifi-
cado por pesquisas de preço e notas fiscais em anexo, para o 
fornecimento de Gasolina onde o preço era de R$ 4,39 e passa 
para R$ 3,86, diminuição de 11,85% e Etanol onde o preço era de 
R$ 2,89 e passa para R$ 2,59, diminuição de 10,41% a vigorar a 
partir da data da assinatura deste aditivo de contrato.

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO: 20 de Abril de 
2020.

VIGÊNCIA: 31/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PALMEIRA D’OESTE 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 

de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que 
se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Munici-
pal, EDITAL DE PREGÃO N.º 10/2020, Proc. 29/20, destinada a 
Contratação de empresa para Prestação de Serviços Médicos 
na modalidade “PEDIATRIA” correspondente a 06 (SEIS) horas 
semanais. As Propostas e Documentação deverão ser apre-
sentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal, sito 
à Avenida Oscar Antônio da Costa, 1187, até às 08h: 30min do 
dia 11 de Maio de 2020, nos dias úteis e horários de expediente. 
Informações e Edital completo serão obtidos no endereço acima, 
nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 – Paulo Garcia e 
no site (saofrancisco.sp.gov.br). PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO FRANCISCO-SP. AOS  24 de Abril de 2020. MAURÍCIO 
HONÓRIO DE CARVALHO - PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 

de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que 
se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Munici-
pal, EDITAL DE PREGÃO N.º 11/2020, Proc. 30/20, destinada 
a Contratação de empresa(s) para Aquisição de Materiais de 
Construção para uso dos Setores da Prefeitura e para doações, 
realizadas pelo Setor de Assistência Social do Município no 
Exercício de 2020. As Propostas e Documentação deverão ser 
apresentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal, sito 
à Avenida Oscar Antônio da Costa, 1187, até às 09h: 30min do 
dia 11 de Maio de 2020, nos dias úteis e horários de expediente. 
Informações e Edital completo serão obtidos no endereço acima, 
nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 – Paulo Garcia e 
no site (saofrancisco.sp.gov.br). PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO FRANCISCO-SP. AOS  24 de Abril de 2020. MAURÍCIO 
HONÓRIO DE CARVALHO - PREFEITO  MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: Chamada Pública n° 01/2020 - Processo de Licitação 

n° 21/2020
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar para alimentação escolar. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
EXTRATO DE CONTRATO N° 27/2020
CONTRATADO: CLAUDINEI PENARIOL RODRIGUES, CNPJ: 

09.396.659/002-64.
VALOR TOTAL - R$ 10.153,00 (Dez mil cento e cinquenta e 

três reais).
DATA DE ASSINATURA: 06 de Abril de 2020.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: Chamada Pública n° 01/2020 - Processo de Licitação 

n° 21/2020
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar para alimentação escolar. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
EXTRATO DE CONTRATO N° 28/2020
CONTRATADO: ARNALDO TAVARES DA SILVA, CNPJ: 

08.977.024/0001-07.
VALOR TOTAL - R$ 19.954,00 (Dezenove mil novecentos e 

cinquenta e quatro reais).
DATA DE ASSINATURA: 06 de Abril de 2020.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO

à  ECONOMIA 

Partidos querem eleição em 2020, sem destinar fundão para combate ao coronavírus
Apesar de ter alterado substan-

cialmente a rotina da população, de 
empresas e governos, a pandemia do 
novo coronavírus ainda não abalou 
o calendário das eleições municipais 
deste ano nem as regras e condições 
para a disputa.

A maioria dos partidos e a Justiça 
Eleitoral defendem que, se as elei-
ções forem adiadas (a data oficial 
é 4 e 25 de outubro, em primeiro 
e segundo turnos), que sejam por 
um curto período, evitando assim 
o prolongamento do mandato de 
prefeitos e vereadores eleitos em 
2016. O fundo eleitoral, de R$ 
2,035 bilhões, também permanece 
por ora reservado para a campanha 
dos candidatos, como defendem 
os principais partidos, e não para 
uma nova função, o combate à 
pandemia, como pregam alguns 
isoladamente.

O principal argumento ouvido 
pela Folha nas últimas semanas 
foi o de que a atual crise mundial 
não pode servir de pretexto para 
a fragilização de um dos pontos 
fundamentais das democracias, 
as eleições.

"Não se faz uma eleição sem des-
pesa. E é melhor fazer com uma 
despesa clara do que fazer como 
era antes", afirma o presidente do 
PSB, Carlos Siqueira, em referên-
cia ao financiamento empresarial 
das campanhas, fonte de vários 
escândalos de corrupção e que está 
proibido desde 2015.

Para o presidente do Solidarieda-
de, Paulo Pereira da Silva, eleição 
sem o fundo eleitoral seria um caos 
e abriria margem para "caixa dois 
para todo lado".

Assim como o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 

ele diz que o governo até poderia 
usar nesse momento o dinheiro 
do fundo nas medidas de combate 
à doença, mas com recomposição 
da rubrica lá na frente, no período 
de campanha.

A extinção do fundo ou o seu uso 
para outros fins é bandeira empu-
nhada especialmente pelo partido 
Novo e por congressistas do PSL 
ainda aliados a Jair Bolsonaro, 
esses últimos sem o controle da 
verba do partido, já que romperam 
com a cúpula da legenda e agora 
tentam criar a Aliança pelo Brasil. 
Em linhas gerais, eles defendem 
ser um escândalo o uso de dinheiro 
público para financiar candidatos 
em um país tão carente como o 
Brasil. Alguns, como o presidente 
do MDB, Baleia Rossi, adotam dis-
curso maleável, como o de que, "se a 
emergência exigir", o partido não se 

oporá ao uso do fundo no combate 
à pandemia.

Nos bastidores, porém, a opinião 
majoritária no Congresso é a de que 
não serão os R$ 2 bilhões do fundo 
que farão diferença em uma situa-
ção que exige valores muito mais 
altos. Segundo esses parlamenta-
res, os que pregam a destinação 
ao coronavírus surfam na onda 
anti-política e querem jogar para 
a plateia, uma movimentação que 
tende a perder força com o passar 
dos meses. O Novo tem entre suas 
fileiras e entre seus apoiadores 
vários empresários, o que, apon-
tam críticos, lhe dá uma enorme 
vantagem em relação a candidatos 
de outros partidos que não con-
tam com dinheiro próprio para se 
autofinanciar. Apesar de criticar 
publicamente o uso de dinheiro 
público nas campanhas, Bolso-

naro se beneficiou dessa verba na 
corrida presidencial de 2018, como 
mostraram reportagens da Folha, 
além de ter recorrido a essa fonte, 
abertamente, antes de se tornar can-
didato a presidente da República.

Em 2014, por exemplo, 97% do 
dinheiro de sua campanha a de-
putado federal vieram dos cofres 
públicos.

Para tentar afastar de si a imagem 
de ter sido financiado pela JBS —
envolta anos depois em um grande 
escândalo de financiamento ilegal 
de políticos—, o hoje presidente fez 
questão de ressaltar publicamente 
que exigiu que seu partido à época, 
o PP, colocasse em sua campanha 
R$ 200 mil vindos do fundo parti-
dário, e não do dinheiro repassado 
à sigla pela gigante de carnes. Até 
há alguns anos as campanhas eram 
financiadas majoritariamente pelas 

grandes empresas, como empreitei-
ras e bancos. Em 2015 o Supremo 
Tribunal Federal proibiu a prática, 
sob o argumento principal de que o 
poderio econômico feria o princípio 
de equilíbrio de armas na disputa.

Com isso, o Congresso criou o 
fundo eleitoral em 2017, que se 
juntou ao fundo partidário, com 
verba de R$ 960 milhões neste 
ano, totalizando R$ 3 bilhões de 
dinheiro público em 2020 —além 
da renúncia fiscal de TVs e rádios 
para veiculação do programa elei-
toral. Além disso, candidatos podem 
receber doações de pessoas físicas 
ou se autofinanciar, respeitados al-
guns limites.

Assim como na defesa do fundo 
eleitoral, há uma posição majoritária 
favorável à realização das eleições 
para prefeito e vereadores ainda 
neste ano.
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SP terá retomada com respaldo científico e diálogo com empresariado
O Governador João Doria dis-

se nesta quarta-feira (22) que as 
propostas dos setores produtivos 
para a reabertura gradual de comér-
cios e serviços não essenciais serão 
submetidas à análise do Centro de 
Contingência do coronavírus de 
São Paulo. Ele reforçou a manuten-
ção permanente do diálogo com os 
setores produtivos e empresariais, 
mas frisou que as atuais regras da 
quarentena só serão alteradas de 
forma heterogênea a partir de 11 
de maio.

“Até o dia 10 de maio, não have-
rá nenhuma alteração na quarente-
na. Os critérios daquilo que virá a 
partir do dia 11 serão diferenciados 
e de acordo com dados científicos 
apurados em cada cidade e pelas 
regiões do Estado”, afirmou Doria. 
“Definiremos gradualmente os 
protocolos para essa volta respon-
sável e segura à normalidade eco-
nômica, mas protegendo vidas”, 
acrescentou.

O Governador destacou que, 
apesar das medidas de restrição 
adotadas em São Paulo desde mar-
ço, 74% de toda a estrutura econô-
mica do Estado se mantém ativa. 
A quarentena não atinge setores 
como indústria, agronegócio, 
construção civil, telecomuni-
cações e energia, entre outros.

Com a interrupção dos ser-
viços não essenciais, São Pau-
lo está conseguindo mitigar a 
disseminação do coronavírus 
e impedir o colapso dos siste-
mas público e privado de saúde. 
Mesmo com investimentos em 
novos hospitais de campanha 
e aumento no número de leitos 

8 de maio.
"Numa pandemia como essa, 

quem determina os nossos passos 
são a saúde e a medicina. A saúde 
e a ciência e assim continuará a 
partir de 11 de maio, após o tér-
mino da atual quarentena que vai 
até 10 de maio. Vamos levar em 
conta situações locais, regionais 
e setores que possam retornar a 
economia com as devidas me-
didas de proteção", disse Doria.

O plano de reabertura da eco-
nomia após a quarentena foi 
batizado de "Plano São Paulo". 
As autorizações para o funcio-
namento do comércio vão de-
pender da situação específica de 
cada cidade ou região do estado. 
“Nós não estamos anunciando 
que no dia 11 de maio nós não 
teremos nenhuma quarentena. 
Teremos o Plano São Paulo, fle-
xível, amparado sempre na ciên-
cia, na medicina, nas questões 
regionais, em dados analíticos 
e também na economia.”

Cada município será classi-
ficado conforme a evolução da 
epidemia e terá três níveis de 
risco: zona vermelha, zona ama-
rela e zona verde, de acordo com 
a gravidade. Segundo Patrícia 
Ellen, secretária do Desenvol-
vimento Econômico, serão mo-
nitorados os leitos disponíveis 
nos hospitais por cada região, 
diariamente, para saber como as 
medidas restritivas serão afrou-
xadas. O monitoramento de lei-
tos diários já é feito na cidade de 
São Paulo.

David Uip, coordenador do 
Centro de Contingência do Co-

ronavírus, disse que vai se ba-
sear no crescimento das curvas 
epidemiológicas para sugerir ao 
governo as áreas que podem ser 
reabertas.

"A regionalização é extrema-
mente importante porque o país 
já é heterogêneo, o estado tam-
bém e, com isso, a gente precisa 
ter essa regionalização devido 
aos fatores críticos em cada uma 
delas”, afirmou o secretário es-
tadual da Saúde, José Henrique 
Germann.

De acordo com o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia, a 
economia do estado não ficou 
paralisada durante a quarentena 
e manteve 74% do seu funciona-
mento. “São Paulo não parou. 
Praticamente 74% da economia 
paulista funciona desde o pri-
meiro dia da quarentena decreta-
da no mês passado. A quarentena 
permitiu ao estado de São Paulo 
a preparação da rede de Saúde”, 
declarou.

A quarentena teve início no 
dia 24 de março nos 645 mu-
nicípios do estado. Até as 17h 
desta terça-feira, 21, São Paulo 
registrava 1.037 mortes pelo 
novo coronavírus e mais de 14 
mil casos confirmados.

Algumas cidades do estado 
já publicaram decretos muni-
cipais para a flexibilização da 
quarentena e o governador de 
São Paulo condenou a medida. 
“Não é prudente, não é conve-
niente que nenhuma cidade do 
interior do estado de São Paulo 
rompa a quarentena antes do 
dia 10 de maio”, afirmou Doria.

de UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva), o isolamento social é 
a medida mais importante para 
reduzir o número de pessoas com 
COVID-19.

A evolução do contágio e a 
disponibilidade de leitos hos-
pitalares serão critérios básicos 
para definir possíveis altera-
ções regionalizadas e setoriais 
na quarentena. A partir desse 
mapeamento, a estratégia de 
reabertura poderá ser orientada 
de formas distintas, de acordo 
com o impacto da COVID-19 em 
diferentes regiões e da adoção 
de regras sanitárias rígidas em 
estabelecimentos com menor 
capacidade de fluxo de clientes.

O contato entre o Governador 
e empresários tem sido frequen-
te, por meio de videoconferên-
cias que ocorrem uma ou mais 
vezes por semana. As sugestões 
dos diferentes segmentos econô-
micos estão sob análise de um 
grupo formado pelo Vice-Gover-
nador e Secretário de Governo, 

Rodrigo Garcia, pelo Secretá-
rio da Fazenda e Planejamen-
to, Henrique Meirelles, e pela 
Secretária de Desenvolvimento 
Econômico, Patricia Ellen.

Os novos protocolos serão 
discutidos por uma equipe de 
economistas e depois apresen-
tados a médicos e especialistas 
do Centro de Contingência do 
coronavírus, que irão aprovar ou 
vetar as alterações segundo es-
tatísticas de número de doentes 
com COVID-19 e a capacidade 
de atendimento de saúde em di-
ferentes regiões.

O plano para a economia será 
conduzido para evitar que a re-
abertura desordenada do comér-
cio provoque uma disparada no 
número de casos e de mortes em 
decorrência da COVID-19. A 
avaliação das autoridades es-
taduais é que, além da perda de 
vidas, o prejuízo econômico será 
muito maior se a retomada levar 
a uma quarentena ainda mais 
rígida nos próximos meses.

“De nada adianta abrir o co-
mércio e não ter quem compre e 
consuma, e ainda colocando em 
risco os funcionários. Estabe-
lecemos um projeto consisten-
te, sólido e baseado na ciência. 
Definiremos gradualmente os 
protocolos para essa volta res-
ponsável e segura à normalida-
de econômica, mas protegendo 
vidas”, concluiu o Governador.

Reabertura será gradual das 
atividades a partir do dia 11 de 
maio

A reabertura gradual da econo-
mia no estado terá início a partir 
do dia 11 de maio. A medida de 
flexibilização do isolamento 
social devido ao coronavírus 
será feita em etapas, com auto-
rizações específicas para cada 
região do estado, de acordo com 
o avanço da doença.

O governo não informou quais 
estabelecimentos poderão voltar 
a funcionar no dia 11 de maio em 
cada região do estado. Os detalhes 
serão divulgados somente no dia 

Vice-Governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia

Prazo para entrega da declaração de vacinação é prorrogado no Estado de São Paulo
à  FEBRE AFTOSA

O período da vacinação 
está mantido para o mês de 
maio; Prazo da declaração 
foi postergado para prevenir 
contágio pelo Covid-19. 

A Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado 
de São Paulo decide, excep-
cionalmente, prorrogar para 
o primeiro dia de julho o pra-
zo para entrega da declaração 
da vacinação do gado bovino 
e bubalino relativo à Campa-
nha de Erradicação da Febre 
Aftosa. Entretanto, segundo 
o Ministério da Agricultura, 
o período para realização 
da vacinação está mantido, 
devendo ser vacinados os 
bovinos e bubalinos de to-
das as idades entre os dias 
01 e 31 do mês de maio de 
2020. 

A comprovação da vaci-
nação contra a febre aftosa 
deverá ser realizada, pre-
ferencialmente, por meio 
eletrônico, como no caso do 

vas dos produtores e das re-
vendedoras de vacina contra 
a febre aftosa devem se orga-
nizar para que a vacina seja 
adquirida junto às revendas 
agropecuárias por telefone 
ou outro meio de comunica-
ção à distância disponível, 
com entrega diretamente na 
propriedade rural que a ad-
quiriu. Quando isso não for 
possível, a venda direta ao 
produtor deverá ensejar todas 
as medidas necessárias para 
a mitigação da transmissão 
do Covid-19, tanto por parte 
dos produtores rurais, quan-
to por parte das revendas de 
vacina, que deverão estabele-
cer medidas de mitigação de 
risco, como horários e pro-
cedimentos exclusivos para 
atendimento de produtores 
com idades acima de 60 anos 
ou pertencentes a grupos de 
risco, sem prejuízo de outras 
estratégias recomendadas 
pelas autoridades de saúde.

GEDAVE (Gestão de Defe-
sa Animal e Vegetal), mas, 
considerando que muitos 
produtores ainda procuram 
o atendimento presencial 
dos Escritórios de Defesa 

Agropecuária para o auxílio 
nessa demonstração, a Se-
cretaria resolveu prorrogar o 
prazo para evitar o contágio 
pelo Covid-19, protegendo a 
saúde dos produtores e servi-

dores da Pasta. 
É importante destacar que 

o pecuarista, ao vacinar seu 
gado durante o mês de maio, 
precisa tomar alguns cuida-
dos e se informar sobre boas 

práticas contra a Covid-19. 
Para isso, ele pode acessar o 
manual voltado à população 
rural e criado pela Secretaria 
de Agricultura de São Paulo.

As entidades representati-


