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Com as portas fechadas, total ou parcialmente, lojistas de Rio Preto apostam no delivery e drive thru para venderem mais 
na data, que é a segunda melhor para o setor depois do Natal. Crise econômica, agravada pela pandemia, levou entidades 
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Guilherme BATISTA

Exceção entre os andarilhos, homem foi flagrado pela reportagem, ontem, na praça do Ezequiel Ramos, na Boa Vista, usando o acessório para se proteger 

Trecho que dá acesso para a Philadelpho foi interditado no período da manhã

Cláudio LAHOS
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PERGUNTAS E RESPOSTAS EM 
REPRODUÇÃO HUMANA

Divulgação

Os folículos são produzidos 
apenas até a metade da vida 
intrauterina (até 18-22 sema-
nas de gestação), quando o 
bebê tem aproximadamente 4-5 
milhões de folículos que ficam 
em estágio latente, como se 
estivessem “dormindo”. A partir 
deste momento os folículos co-
meçam a acordar e aqueles que 
acordam, independentemente 
da ovulação ou não, vão morrer 
em um prazo máximo de 120 
dias, sendo que a maioria morre 
com menos de 100 dias. 

É estimado, que desta re-
serva inicial de 4-5 milhões de 
folículos (cada um medindo 0.1 
mm de diâmetro) e a grande 
maioria morra antes mesmo da 
primeira menstruação, quando 
se estima que a mulher tenha 
aproximadamente 200-400 
mil folículos. Ainda não existe 
nenhum tratamento capaz de 
alterar o número de folículos 
que acordam. 

Os hormônios para estimu-
lar o crescimento dos folículos 
atuam apenas em folículos que 
sobreviveram aos primeiros 
100 dias da seleção e que 
vão morrer em três semanas. 
Caso não tivesse feito nada ou 
mesmo se tivesse usado pílula 
para não engravidar, o número 
de folículos que seriam perdidos 
naquele mês seria exatamente 
o mesmo. O mesmo princípio 
também se aplica para a idade 
da menopausa: fazer estimu-
lação ovariana não antecipa, 
assim como usar pílula não 
atrasa a idade da menopausa.

QUANTOS DIAS DE ABSTI-
NÊNCIA PARA A COLETA DE 
SÊMEN?

08/

Sugerimos sempre mastur-
bar na véspera da coleta de sê-
men para usar apenas esperma-
tozoides “jovens” no tratamento, 
que apresentam menos danos. 
Cada dia aparece mais estudos 
mostrando melhores resultados 
utilizando sêmen colhido com 
menos tempo de abstinência.

PODE TOMAR ANTIBIÓTICO 
PARA INFECÇÃO URINÁRIA NO 
PERÌODO DA ESTIMULAÇÃO 
OVARIANA?

Sim, não há o menor pro-
blema em usar medicações 
durante a estimulação ovariana. 
Deve-se apenas evitar uso de 
medicações após a transferên-
cia de embriões.

APÓS DESCONGELAR EM-
BRIÕES, É POSSÍVEL CON-
GELAR NOVAMENTE? PODE 
PREJUDICAR O EMBRIÃO?

Sim é possível e normal-
mente não traz qualquer con-
sequência.

É POSSÍVEL TRANSFERIR 
DOIS EMBRIÕES, SENDO UM 
FRESCO E OUTRO CONGELA-
DO? PRECISAM ESTAR NO 
MESMO ESTÁGIO?

Sim, é possível. Preferencial-
mente devem estar no mesmo 
estágio.

Os folículos são produzidos apenas até a metade da vida 
intrauterina (até 18-22 semanas de gestação), quando o bebê tem 
aproximadamente 4-5 milhões de folículos que ficam em estágio 

latente, como se estivessem “dormindo”“
”
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 ARTIGO

Matheus NETO*

Comodidade e segurança nos depósitos em dinheiro

Imagine você, agora, sem 
seu cartão de débito ou crédito, 
tendo que fazer todas as suas 
transações com dinheiro em 
espécie. Para mais de 70% da 
população brasileira, essa é uma 
realidade praticamente diária. 
Esse é o percentual da popu-
lação que ainda recebe seus 
salários no tradicional estilo do 
papel-moeda.

Diante desse retrato, não é 
difícil entender os motivos de 
ainda estarmos longe do fim da 
história do dinheiro físico ape-
sar do avanço dos pagamentos 
digitais. O que não quer dizer, 
porém, que as mudanças da 
era virtual não estejam gerando 
impactos no modo como o mun-
do está se relacionando com as 
notas. Por exemplo: qual foi sua 
reação ao encontrar um caixa 
eletrônico vazio? Certamente, 

esperar não é o nosso forte.
Para evitar esse tipo de 

contratempo, a indústria tem 
trabalhado cada vez mais no 
desenvolvimento de caixas de 
autoatendimento que elevem 
a capacidade de autonomia e 
praticidade às pessoas. Não por 
acaso, esses equipamentos, 
conhecidos como terminais de 
depósito automatizados (ATM 
Recicladoras), estão ganhando 
espaço no mercado global como 
uma alternativa para garantir 
respostas mais ágeis e disponi-
bilidade aos bancos. Segundo 
consultorias especializadas no 
setor, até 2024 mais da metade 
dos caixas eletrônicos em todo o 
mundo oferecerão a funcionali-
dade de depósito automatizado.

Motivos para esse cresci-
mento não faltam. Entre eles, 
destaque para dois pontos: o 
crescimento da demanda por 
segurança e a necessidade cada 
vez mais comum de se oferecer 

QUANDO SÃO TRANSFE-
RIDOS DOIS EMBRIÕES E 
UM SÓ IMPLANTA, O QUE 
ACONTECE COM O QUE NÃO 
IMPLANTOU, JÁ QUE NÃO 
MENSTRUAMOS? 

O embrião é microscópico 
(mede 0.1 mm), ele simples-
mente se dissolve e é absorvido 
pelo corpo.

É POSSÍVEL TER FILHOS 
COM OLIGOSPERMIA SER-
VERA E ALTERAÇÃO NO CA-
RIÒTIPO (TRANSLOCAÇÃO 
ROBERTSONIANA)? QUAIS 
AS POSSIBILIDADES DE TRA-
TAMENTO PARA ESTE CASO?

Não há situação em que 
não se possam ter filhos. Neste 
caso específico existem várias 
possibilidades de tratamento 
que devem ser discutidas com 
calma com seu médico.

HÁ CASOS DE PACIENTES 
COM POSITIVOS EM QUE 
O PARCEIRO TEM AZOOS-
PERMIA NÃO OBSTRUTIVA? 
NESTE CASO É POSSÍVEL 
OBTER ESPERMATOZOIDES 
OU SOMENTE COM DOADOS?

Sim, há vários casos. Entre-
tanto, a chance de se conseguir 
espermatozoides nesse caso é 
relativamente baixa (< 40%) e 

O QUE É O EXAME ERA? 
QUAL A RELEVÂNCIA EM 
FAZER O EXAME PARA FIV E 
CONSEGUIR POSITIVO?

O exame ERA (endometrial 
receptivity array) é um teste 
que busca tentar identificar 
através de uma biópsia do 
endométrio, se o mesmo 
apresenta as características 
esperadas para o período do 
ciclo menstrual. Baseado no 
resultado pode-se sugerir mais 
ou menos tempo de progeste-
rona antes da transferência. 

Apesar de amplamente 
divulgado em muitas clínicas, 
não existe comprovação da 
sua efetividade. Pelo contrá-
rio, um estudo recentemente 
publicado em mulheres rece-
bendo óvulos doados, mostrou 
piores resultados nas que 
fizeram o teste ERA (34% em 
quem fez ERA vs. 65% em 
quem não fez ERA). Fonte: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/31352621.

SE NASCEMOS COM A 
QUANTIDADE DE FOLÍCU-
LOS PARA TODA A VIDA, AO 
DOAR ÓVULOS OU CAPTAR 
MUITAS VEZES, A RESERVA 
OVARIANA SERÁ PREJUDI-
CADA?

A estimulação ovariana e a 
captação de óvulos não inter-
ferem com a reserva ovariana.

sempre se deve discutir sobre o 
uso de sêmen doado.

ALGUMAS CLÍNICAS ADO-
TARAM TESTE PARA CORONA-
VÌRUS ANTES DA CAPTAÇÃO, 
ASSIM COMO É FEITO COM 
O ZIKA?

Sim, mas não existe nenhu-
ma recomendação sobre seu 
uso e nenhuma evidência de 
benefício. Sabe-se que o CO-
VID-19 não é transmitido pelo 

sêmen/óvulos; na verdade não 
existe qualquer comprovação 
da transmissão vertical, mesmo 
em gestantes apresentado qua-
dro grave logo antes do parto.

Créditos: Dr Wellington Mar-
tins – SEMEAR 

 
Por Luiz Fernando Gon-

çalves Borges - médico gi-
necologista e obstetra, pós-
-graduado em Reprodução 
Humana.

transações em tempo real. Ou-
tros pontos importantes são a 
questão da redução de custos, a 
simplificação da cadeia logística 
e a diminuição real dos períodos 
de interrupção causados por 
desabastecimento.

Os sistemas de autoatendi-
mento e automação de depósito 
ajudam a resolver essas neces-
sidades por diversos fatores. O 
principal deles é que a mescla 
entre tecnologia de ponta e 
recursos orientados à valoriza-
ção da experiência dos clientes 
tem resultado em opções mais 
assertivas e funcionais, simpli-
ficando ao máximo a utilização 
dos terminais.

Para os bancos, por exemplo, 
as ATM Recicladoras e self-ser-
vices ajudam a reduzir drastica-
mente as variáveis dos processos 
de segurança no abastecimento 
e controle das movimentações 
dos terminais. Isso significa 
simplificar a gestão de proces-

sos como a guarda de valor e 
a logística, ao otimizar a gestão 
do dinheiro e das operações de 
forma automática e totalmente 
integrada à rede geral.  

Isso é especialmente impor-
tante, pois uma das principais 
preocupações e custos dos 
bancos e operadores de caixas 
eletrônicos é a segurança no 
abastecimento e controle logísti-
co das redes instaladas. Garantir 
a retirada e o abastecimento dos 
terminais de maneira organiza-
da e segura é um desafio para 
as empresas e, muitas vezes, 
uma operação de risco para os 
clientes. Nesse sentido, as ATM 
Recicladoras reduzem a deman-
da por manutenção e ampliam a 
funcionalidade dos equipamen-
tos para os bancos e usuários.

Do mesmo modo, a nova 
geração de terminais propor-
ciona maior comodidade aos 
clientes, ao permitir a realização 
de depósitos a qualquer hora do 

dia, dispensando o uso de enve-
lopes. Eles são mais eficientes, 
também, por trazerem uma ver-
dadeira revolução tecnológica, 
capaz de proporcionar aos caixas 
eletrônicos uma nova leva de 
possíveis interações personaliza-
das. Estes equipamentos estão 
mais inteligentes e podem ajudar 
a simplificar a vida dos usuários 
de diversas maneiras.

Além de otimizar a seguran-
ça, os gastos e a funcionalidade 
para as empresas, a nova gera-
ção de módulos recicladores e 
terminais de autoatendimento, 
portanto, também tem o poten-
cial de representar processos 
mais práticos e ágeis para quem 
precisa utilizar diariamente as 
máquinas de depósito e paga-
mento dos bancos. 

Essa combinação de in-
teligência de mercado e foco 
na experiência exigida pelos 
consumidores tem guiado o 
desenvolvimento desse setor 

que, em breve, deverá crescer 
ainda mais sua participação nas 
agências de nosso País.

O objetivo das ATM Reci-
cladoras é, afinal, otimizar os 
processos de operação dos 
caixas eletrônicos, gerando me-
lhores serviços para os clientes 
e reduzindo os riscos e custos 
operacionais para as empresas. 

Em tempos de exigência por 
respostas ágeis e por soluções 
que ajudem a reduzir os custos 
com abastecimento e manejo 
de dinheiro, essas soluções 
agregam uma infinidade de 
novas oportunidades à cadeia 
financeira como um todo. 

Afinal de contas, se o dinhei-
ro físico continua a ser usado 
em larga escala, precisamos 
encontrar meios de inovar e 
modernizar o seu uso dentro de 
nossas vidas, sem renunciar à 
segurança.

* Gerente de Pré-Venda da 
Diebold Nixdorf.
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Representantes de acade-
mias estiveram reunidos com 
o prefeito Edinho Araújo (MDB) 
nesta quinta-feira (7) onde 
foi entregue um documento 
pedindo a reabertura das 
academias.

Ao final do encontro ficou 
definido que as academias 
não poderão ser reabertas 
neste momento por conta 
do quadro da proliferação do 
coronavírus (Covid-19). 

Segundo Gustavo Lemes, 
membro do movimento orga-
nizado pela União das Aca-
demias Profissionais de Edu-
cação Física, que participou 
da reunião representando 
os donos de academias e 
professores de Educação Fí-
sica, o prefeito pontuou as 
dificuldades e impedimentos 
que a administração tem para 
flexibilizar por conta do decreto 
estadual e também apresen-
tou levantamento técnico na 

área da saúde mostrando a 
real situação do município, 
do Estado e do país e o que 
pode acontecer nas próximas 
semanas e como está a curva 
da doença na cidade.

Apesar da negativa da aber-
tura das academias neste 
momento Lemes considera 
que houve avanços para a 
categoria em especial para os 
‘Personal Trainer’ que poderão 
atender clientes de forma indi-
vidualizada na casa dos alunos 
ou em áreas públicas limitando 
o número de participantes e 
que os mesmos mantenham 
a distância e regras de segu-
rança e higiene, com o uso de 
máscaras e sem a possibilida-
de da troca de equipamentos 
entre os alunos da aula.  

“Eles ainda não definiram 
o que é grupo pequeno, eles 
falaram lá dois ou três (alu-
nos), não ficou um coisa muito 
exata”, salientou Lemes que 
esta definição deve ser regrada 
pela prefeitura. 

De acordo com ele, em Rio 
Preto são 2.043 profissionais 
que atuam como ‘Personal’ 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

'Personal Trainer' pode atender 
com restrições em Rio Preto 

ACADEMIAS CONTINUAM FECHADAS

O vereador Francisco Ju-
nior (DEM) encaminhou uma 
indicação (pedido) ao prefeito 
Edinho Araújo (MDB) pedindo a 
instalação de tendas e cadeiras 
em frente às agências da Cai-
xa Econômica Federal em Rio 
Preto para dar um resguardo à 
população que está se aglome-
rando na frente dos bancos para 
receberem o Auxílio Emergencial 
de R$ 600.

“Vejo isso como um ato de 
respeito e humanidade com os 
cidadãos que necessitam do 
benefício, pois eles ficam horas 
aglomerados nas filas do lado de 
fora das agências. As cadeiras 
serão importantes para organizar 
as filas e manter o distancia-
mento necessário para evitar a 
contaminação”, salientou Junior. 

O parlamentar lembrou que 
estas pessoas estão expostas 
ao sol e à chuva enquanto es-
peram horas por atendimento, 
além de citar as enormes filas 
que chegam ao meio da rua, 
interferindo no trânsito e sem 
qualquer sinalização ou suporte 
para zelar pela segurança dos 
usuários. 

Ele também quer que a Guar-
da Civil Municipal auxilie na or-
ganização destas aglomerações 
e os cuidados com o trânsito nas 
proximidades destas agências. 

Junior afirmou que outras 
prefeituras estão auxiliando na 
organização e dando um apoio 
às pessoas. “Se a prefeitura 
pode tomar essa medida para 
ajudar essas pessoas, não vejo o 
porquê de não fazer a indicação, 
uma vez que estamos passando 
por um momento muito difícil 
em que temos que ter cons-
cientização e se colocar cada 
vez mais no lugar do outro”, 
finalizou.

Junior pede 
instalação de 

tendas e cadeiras 
em frente a 
agências da 

Caixa

FILAS

A dedo
Com o apoio das lideranças das siglas que formam o 

Centrão - PP, PL, PTB, PSD, MDB, DEM, PROS, PSC, Avan-
te, Patriota, Republicanos e Solidariedade - o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) poderá contar com o apoio 
de 266 deputados, no Congresso Nacional. É uma base 
considerável! Com mais 42 parlamentares aprova até alte-
ração na Constituição. O diabo que no bojo desse reforço 
vem mensaleiros como Valdemar da Costa Neto e Roberto 
Jefferson. Eles escolhem cargos a dedo, DNIT, Dnocs... aí 
dá casamento!

União
O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi 

(SP), começou as tratativas para apoiar o governo Jair Bol-
sonaro (sem partido), no Congresso Nacional. O MDB, desde 
que encerrou o período dos militares no poder, sempre atuou 
como um partido moderado, de centro. Pedro Nimer, pre-
sidente do MDB local, declarou que apoia a disposição de 
Rossi em tentar um acordo para apoiar o governo federal. 
“O vírus atrapalhou tudo e gerou incerteza”, frisou. “É mo-
mento de união e o partido vai apoiar as boas pautas”, diz.

Reformas
O presidente da Câmara 

dos Deputados, Rodrigo 
Maia (RJ), reafirmou que as 
reformas voltarão à agenda 
do Parlamento após as 
medidas emergenciais de 
combate ao novo coronaví-
rus. Maia quer retomar as 
discussões das reformas 
administrativa e tributária 
no segundo semestre. Ele 
participou de uma video-
conferência ontem e de-
fendeu que essas reformas 
sejam mais amplas do que 
estavam sendo propostas 
no período pré-pandemia, 
provocada pelo coronaví-
rus. Ele diz que o objetivo 
é compensar o aumento da 
relação dívida/PIB do país.

Baixa  
A secretária de Assistência Social, Patrí-

cia Lisboa, está com Covid-19, portanto, é 
a primeira baixa no governo Edinho Araújo 
(MDB) por causa do coronavírus. Agora, a 
secretária vai ficar em isolamento por 14 
dias, prazo para se recuperar e não transmitir 
a doença para outras pessoas. O registro, da 
contaminação da secretária, é importante 
para mostrar aos incautos que o vírus que 
veio da China não perdoa ninguém. É mais 
uma alerta para os rio-pretenses que ainda 
duvidam da ação maléfica do vírus. Fique 
em casa!

Reeditar
O decreto estadual que 

obriga o isolamento social, 
com o propósito de reduzir 
a propagação do coronaví-
rus, se expira no dia 10 de 
maio. A expectativa no meio 
político é que o governa-
dor João Doria (PSDB) vai 
reeditar o decreto e acres-
centar medidas restritivas 
que vão endurecer ainda 
mais aquelas que estão em 
vigor. No caso de Rio Preto, 
Edinho Araújo (MDB) espera 
a promessa do governador 
de regionalizar o isolamento 
de acordo com os números 
de infecção e de leitos 
hospitalares disponíveis. A 
conferir...

Postulantes
Pré-candidatos a vereador 

novatos estão usando a rede 
social para propagar seus no-
mes junto à população. Um, 
bem ousado, distribui cestas 
e até cadeiras de rodas para 
famílias de baixa renda. Aí 
entra o marketing político 
para ganhar dividendos nas 
urnas: tudo é postado na 
rede. Outro postulante per-
corre os pontos críticos na 
cidade, faz vídeos mostran-
do as mazelas na periferia 
e também posta na rede. 
Pelos números de likes e de 
visualizações estão atingindo 
seus objetivos. Vereador no 
exercício de mandato: abre 
os olhos...  

Ferrão
Robson de Paula Rascassi pede a interferência do poder público para obrigar o dono 

a fazer a limpeza dos terrenos próximos a casa que construiu na rua Laite Arado, 111, 
Bom Sucesso. Robson diz que está com receio de mudar para a casa nova por causa do 
matagal. O serviço de limpeza é de responsabilidade da Secretaria de Serviços Gerais, 
sob o comando do secretário Ulisses Ramalho.  De duas, uma: ou o dono limpa o terreno, 
ou a Prefeitura executa o serviço e manda a conta para ele pagar... só na base do ferrão!  

Sem Covid
Por causa de problema respiratório, Liberato Cabo-

clo foi internado na UTI do Hospital de Base, na última 
terça-feira, com suspeita de Covid-19. O teste mos-
trou que o ex-prefeito de Rio Preto (1997-2000) não 
contraiu o coronavírus. Diante do resultado, Caboclo 
foi transferido para o quarto ontem à tarde, segundo 
o advogado Sérgio Parada, nomeado pela família para 
ficar responsável pelas informações sobre o ex-prefeito. 
Ainda de acordo com Parada, Caboclo, que tem 82 
anos, está cumprindo a quarentena à risca.  

Arquivo DHOJE

Aula com personal trainer foi liberada na cidade

Bolsonaro assina decreto e considera 
construção civil como serviço essencial

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido), as-
sinou decreto nesta quinta-feira 
(7) incluindo o setor da Constru-
ção Civil como serviço essencial 
para o país.

Em declaração o presidente 
afirmou que tomou essa decisão 
para que os setores possam 
funcionar durante o período de 
pandemia.

O presidente teria afirmado 

a representantes dos setores 
empresariais que esteve reunião 
nesta quinta que outras categorias 
poderão ser incluídas “nas próxi-
mas horas e no próximos dias”.

O presidente ressaltou que o 
funcionamento de atividades que 
não estão listadas no decreto de 
atividades essenciais é decidido 
por Estados e municípios, por 
determinação do STF.

“Alguns Estados exageraram, 
mas não estou brigando com nin-
guém”, afirmou Bolsonaro. 

Da REDAÇÃO

Sergio SAMPAIO

EM PARCELAS
Senado aprova socorro emergencial e Rio Preto receberá R$ 51 milhões 

O Plenário do Senado Federal 
aprovou nesta quarta-feira (6), em 
sessão deliberativa remota, novo 
texto para o projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) 39/2020, que cria o 
Programa Federativo de Enfrenta-
mento ao Coronavírus para prestar 
auxílio financeiro de até R$ 125 
bilhões a estados, Distrito Federal 

e municípios. 
Com isso Rio Preto tem garantido 

um repasse de $ 51.526.511,83, o 
valor será parcelado em quatro vezes 
e dever ser utilizado para a área da 
Saúde, Assistência e um percentual 
livre. 

O objetivo principal é ajudar 
os entes federativos no combate 
à pandemia da covid-19. O valor 
inclui repasses diretos e suspensão 

de dívidas. Com os 81 senadores 
participando, o projeto foi aprovado 
por unanimidade, ou seja, 80 votos 
favoráveis, já que o presidente da 
sessão não vota. O projeto segue 
agora para sanção presidencial.

O texto que segue para sanção é 
praticamente o mesmo que já havia 
sido aprovado pelos senadores no 
sábado (2), mas que tinha sido modi-
ficado pela Câmara dos Deputados. 

Os senadores recusaram a emenda 
dos deputados federais que alteraria 
um dos critérios de distribuição de re-
cursos entre os estados. Entretanto, 
o Senado confirmou parte de outra 
emenda da Câmara que atinge as 
contrapartidas impostas ao serviço 
público. Além disso, o Plenário do 
Senado acatou totalmente a terceira 
emenda dos deputados federais, que 
suspende os prazos de validade de 

Agência BRASIL concursos públicos já homologados.
O Programa Federativo de En-

frentamento ao Coronavírus vai 
direcionar R$ 60 bilhões em quatro 
parcelas mensais, sendo R$ 10 
bilhões exclusivamente para ações 
de saúde e assistência social (R$ 7 
bi para os estados e R$ 3 bi para os 
municípios) e R$ 50 bilhões para uso 
livre (R$ 30 bi para os estados e R$ 
20 bi para os municípios). 

Mães adolescentes poderão receber auxílio 
emergencial, admite ministro Onyx

O ministro da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni, manifestou 
apoio nesta quinta-feira (7) à 
extensão do auxílio emergencial 
para mães adolescentes e pais 
que tomam conta sozinhos dos 
filhos, prevista no PL 873/2020, 
que aguarda sanção do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). 

Segundo Onyx, que partici-
pou de reunião remota da co-
missão mista que acompanha as 
ações relacionadas à covid-19, 
nota técnica da pasta recomen-
da o pagamento do benefício 
para essa parcela da população 
e não para todas as categorias 
profissionais sugeridas pelo Con-
gresso Nacional. O Executivo tem 
até o dia 14 de maio para vetar 
ou sancionar a proposta.  

De  aco rdo  com o  PL 
873/2020 aprovado pelo Se-
nado também terão o direito 
de receber o benefício mais de 
70 categorias de trabalhadores 
atingidos pela pandemia. 

Entre elas, agricultores fami-
liares, catadores de recicláveis, 
taxistas, professores contrata-
dos que estão sem salário, dia-
ristas e trabalhadores de salão 
de beleza. 

Da REDAÇÃO

ou a Prefeitura executa o serviço e manda a conta para ele pagar... só na base do ferrão!  

registrados no Conselho Re-
gional de Educação Física que 
poderão ser beneficiados com 
essa flexibilização. 

Já no que diz respeito às 
academias abriu-se a possibi-
lidade de atender alunos com 
recomendação médica, mas 
com a restrição de ser apenas 
um por vez. Neste caso Lemes 
afirma que financeiramente 
não vale a pena, mas a de-
cisão ficara a cargo de cada 
academia.

Ele salientou que existem 
casos de alunos que precisam 
fazer os exercícios físicos nas 
academias para não terem 
complicações de saúde, cada 
um terá que avaliar o que vai 
fazer. “Temos que pensar nos 
nossos alunos para mostrar 
para eles que estamos preo-
cupados com a saúde deles 
sempre”, frisou Lemes. 

Em Rio Preto, são 186 
academias cadastradas e ou-
tras estão buscando o regis-
tro, além das academias de 
condomínios que não entram 
neste cálculo. São cerca de 70 
mil pessoas mensalistas que 

utilizam as academias. Mas 
o número é bem maior, pois 
segundo Lemes as academias 
de condomínios e clubes não 
fazem parte desta estatística.

Carros – na mesma reunião 
o prefeito recebeu represen-
tantes de Concessionárias e 
Garagens que reivindicaram 
a reabertura dos estabeleci-

mentos, pois segundo eles nos 
locais não existe a aglomeração 
de pessoas. Salientando que 
normalmente a maioria das pes-
soas entra apenas para pegar 
informações e ver alguns dos 
veículos expostos. Eles se dispu-
seram a seguir todas as regras 
de segurança e higiene contra a 
transmissão do Covid-19. 
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Comércio espera vender presentes 
mais baratos no Dia das Mães

Tradicionalmente, o comér-
cio em São José do Rio Preto 
costuma funcionar em horário 
estendido no fim de semana 
do Dia das Mães. Neste ano 
a situação será diferente. Se-
guindo o decreto estadual que 
proíbe a abertura do comércio 
até do dia 10 de maio, as lojas 
do Calçadão e dos shoppings 
de Rio Preto terão que operar 
em sistema drive-thru e delivery.

“Os lojistas já estão traba-
lhando em delivery desde a 
semana passada. Os shoppin-
gs estão conseguindo vender 
bastante e estão indo na casa 
dos consumidores fazer as en-
tregas, como toda a segurança 

autorização para atendimento 
presencial interno, somente 
com uma das portas ou metade 
dela aberta, com obstáculo na 
entrada para impedir o acesso 
das pessoas ao interior do mes-
mo, mantendo-se a liberação do 
sistema de drive thru, delivery, 
ou retirada no local, sendo ve-
dado o consumo no local.

O horário de funcionamen-
to do comércio será 
estendido na sexta-
-feira, dia 8, até as 
22h, e no sábado, dia 
9, até 18h.

“Antes da quaren-
tena a média de gas-
to do presente do Dia 
das Mães variava de 
R$ 100 a R$ 190, 
agora será entre R$ 
70 e R$ 130,” frisa Vedovato.

Para a empresária Driele 
Cassilhas, proprietária de uma 
loja de roupas feminina na cida-
de, o movimento nesta semana 
está alto, e a expectativa de 
vendas é grande.

“As expectativas estão boas, 
o atendimento na porta está 

ajudando bastante. A gente 
até já superou nossas expec-
tativas de vendas. Tivemos 
até que fazer mais um pedido 
de mercadoria que vai chegar 
nesta quarta-feira. Nós não 
imaginávamos que iria ter tantas 
vendas. A procura por presentes 
está sendo intensa, muita gen-
te vai presentear sim, mesmo 
que seja de uma forma mais 

econômica. Mas 
estamos bem posi-
tivos em relação as 
vendas,” destaca a 
empresária.

Algumas pes-
soas também es-
tão optando por 
compras Online 
ou outras opções 
como f lores e 

chocolates.
Diandra Marqui, moradora 

de Olímpia, afirma que “ainda 
estou meio perdida em relação 
ao presente, acredito que vou 
mandar flores. Outra opção que 
estou cogitando é pedir pela 
internet. Pretendo gastar, no 
máximo, até uns R$ 100.”

VENDAS
geram expectativa

Mesmo que o sindicato tente algum tipo 
de negociação, a liberação do comércio 
depende totalmente da aprovação do 

governo do estado de São Paulo

“

”Miltermai Sanches, diretor do Sincomércio

Em Rio Preto, o preço médio do presente para 
as mães deve ser menor do que no ano passa-
do, segundo estimativas de entidades do setor

e felizmente os clientes estão 
sendo muito bem receptivos. 
Acredito que os shoppings esta-
rão muito bem organizados para 
quando voltarem as operações”, 
afirmou Walter Carrazone, diretor 
de comércio da Acirp (Associa-
ção Comercial de São José do 
Rio Preto).

“Mesmo que o sindicato ten-
te algum tipo de negociação, a 
liberação do comércio depende 
totalmente da aprovação do go-
verno do estado de São Paulo”, 

explicou Miltermai Sanches, 
diretor jurídico do Sindicato dos 
Empregados no comércio de 
São José do Rio Preto (Sinco-
mércio).

Além da impossibilidade de 
reabrir as lojas físicas, outra 
preocupação do comércio é 
o valor médio dos presentes, 
que deverá ser reduzido neste 
ano com a crise econômica. A 
média nacional divulgada pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
já vinha mostrando uma redução 

ano a ano. Em 2018 a média 
era de R$ 67,10. Já em 2019 
caiu para R$ 65. A expectativa 
é que o número diminua ainda 
mais em 2020.

O estudo da FGV também 
mostra que vestuários continu-
am no topo da preferência dos 
brasileiros (52,3%). Em seguida 
estão os perfumes (10,5%) e os 
calçados (4,6%).

OLIMPIA 

Em muitas cidades o co-
mércio está fechado por causa 
da quarentena, fazendo vendas 
apenas pelo modo delivery ou 
aberto com restrições, como é 
o caso de Olímpia.

A Associação Comercial e 
Industrial de Olímpia (ACIO), 
com apoio de empresários e co-
merciantes olimpiense, lançou 
uma campanha para incentivar 
o consumo e fortalecimento da 
vendas no varejo local, denomi-
nada ‘Promoção 4 Amores – Dia 
das Mães’, que dará prêmios 
aos participantes.

“A campanha vai alavancar 
as vendas justamente para o 
Dia das Mães e mais três datas 
comemorativas, que é o Dia dos 
Namorados, Dias dos Pais e Dia 
das Crianças. E além disso, va-
mos presentear até novembro, 
justamente para incentivar o 
consumo na cidade de Olímpia 
e a todos os consumidores que 
venham para a nossa cidade,” 
explica o presidente da ACIO, 
Flávio Vedovato, responsável 
pelo Sincomércio na subsede 
Olímpia.

Em Olímpia, o Decreto 
7.753/2020, regulamenta o 
funcionamento de atividades 
dos estabelecimentos comer-
ciais em geral com atendimento 
na forma ‘portas fechadas’, sem 

O motorista que tentou tra-
fegar no viaduto Abreu Sodré, 
no sentido da Avenida Alberto 
Andaló para a Avenida Phila-
delpho Manoel Gouveia Neto, 
se deparou com a via fechada 
nesta quinta-feira (7). 

O trecho foi interditado no 
início da manhã e liberado no 
final da tarde.

De acordo com a Secre-
taria de Obras de  Rio Preto, 
as obras estão com 95% de 
conclusão e não há previsão de 
novas intervenções no tráfego 
de veículos.  

As obras no local começa-
ram no dia 18 de janeiro deste 
ano e devem terminar ainda no 
mês de maio.

O viaduto está passando por 
correção no concreto, reforço 
e impedimento de infiltrações. 
Os serviços de manutenção 
estão sendo realizados devido 
a inauguração do novo terminal 
rodoviário urbano, que aumen-
tou o fluxo de ônibus na via.

Obras no viaduto 
Abreu Sodré 

estão com 95% 
de conclusão

Vinicius LIMA 

Cláudio LAHOS

Na tarde desta quinta-
-feira, dia 7, aconteceu a 
ação voluntária ‘SOMOS UM 
SÓ’ em Olímpia. A iniciativa, 
que conta com o apoio da 
Prefeitura, reuniu diversas 
empresas comerciais, de 
comunicação e instituições 
religiosas, unindo forças para 
ajudar as famílias que mais 
precisam neste momento de 
dificuldade.

A ação consistiu numa 
carreata que saiu às 16h da 
Rodoviária com chegada na 
Praça da Matriz, pela Rua 
David de Oliveira. 

As doações puderam ser 
feitas durante o trajeto ou no 
drive-thru de coleta que foi 
montado na Praça.

Ação voluntária  
arrecada 

alimentos em 
carreata com 

drive thru

Pista de viaduto foi interditada de manhã e liberada à tarde 

ANDALÓ

Prefeitura de Mirassol vai interditar 
passagem em nível próximo ao almoxarifado

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
de Trânsito, vai interditar a 
passagem em nível próximo ao 
almoxarifado do município para 
que a Rumo implante diversas 
melhorias no trecho, a partir 
das 7h desta sexta-feira, dia 8,  
e vai até domingo, dia 10.
Nessa passagem será feita a 
manutenção de rotina para 
oferecer mais segurança para 
veículos e pedestres que cruzam 
a linha férrea e também para as 
composições que transitam pela 
zona urbana da cidade.
A concessionária substituirá 
trilhos, contratrilhos e 

dormentes que estiverem 
desgastados e também fará a 
pavimentação asfáltica para 
garantir melhor condição de 
tráfego para os comboios e 
para quem utiliza o local para 
ir de uma região a outra da 
cidade. 
O trabalho é necessário devido 

ao grande fluxo de veículos 
pesados que transitam pelo 
local e fazem com que os 
trilhos se desgastem com 
facilidade.
Como rota alternativa, os 
motoristas e pedestres devem 
utilizar a passagem em nível 
próximo à Rodoviária.

OBRAS

 Nesta semana, a Secretaria 
Municipal de Saúde iniciou uma 
ação para vacinar caminhonei-
ros em posto volante montado 
na base da Polícia Rodoviária 
Federal, na rodovia BR-153. 
Foram três dias de imunização, 
com saldo de 377 motoristas 
vacinados. Desde ontem, dia 
7, a Saúde continua com a 
ação, mas na base da Polícia 
Rodoviária Estadual, na rodo-
via Washington Luiz, Km 443, 
sentido Sul.

 “A vacinação na BR foi ex-
celente. Agradecemos a equipe 
da Polícia pelo empenho em 
parar os caminheiros e ajudar 
na adesão à campanha. Es-
peramos que na Washington a 
adesão também seja positiva”, 
disse a gerente de imunização 
da Secretaria de Saúde, Michela 
Barcelos. 

A vacinação na Washington 
será das 8h às 12h e continua 
nos dias 8, 11, 12 e 13 de 
maio. A iniciativa conta com o 
apoio da Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo (Ar-
tesp), da Secretaria Estadual de 
Saúde e da AB Triângulo do Sol.

 Para serem vacinados, os 
motoristas devem então apre-
sentar carteira de habilitação. 
Acompanhantes não recebe-

rão a vacina, que nesta etapa 
da campanha é voltada para 
caminhoneiros, motoristas de 
transportes coletivos, portuários, 
doentes crônicos e funcionários 
do sistema prisional.

 Além da vacina, os outros 
serviços gratuitos serão ofereci-
dos aos motoristas, como afe-
rição de temperatura corporal, 
orientações sobre a COVID-19 e 
entrega de kits com alimentos e 
produtos de higiene.

 Suspensão do ‘Dia D’
 A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto informa que recebeu 
nesta segunda-feira um comu-
nicado do Ministério da Saúde 
suspendendo a vacinação no 
chamado “Dia D”, agendado 
para o próximo sábado, 9 de 
maio. Sendo assim, neste dia 
as escolas e equipamentos 
públicos, que atualmente estão 
funcionando como centros de 
vacinação do município, esta-
rão fechados. A terceira etapa, 
que começaria no dia 9, será 
iniciada no dia 11, quando 
gestantes, puérperas, pessoas 
com deficiência e crianças com 
idades entre 6 meses e menores 
de 6 anos poderão se vacinar.

 No dia 18 de maio, o Mi-
nistério inicia a quarta e última 
etapa da campanha, com a in-
clusão de professores e adultos 
de 55 a 59 anos. A campanha 
segue até o dia 5 de junho.

Da REPORTAGEM

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Saúde amplia ação para 
vacinar caminhoneiros

NA SP-310

Isabela MARTINS 

Vinicius LIMA

Divulgação

Cláudio LAHOS

Divulgação

OLÍMPIA

Doações durante evento

Divulgação
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Moradores de rua terão máscaras 
para se protegerem do Covid-19

A Secretaria de Assistên-
cia Social com suas equipes 
de abordagem social estará 
percorrendo nesta sexta-feira 
(8) os principais pontos de Rio 
Preto onde ficam os moradores 
de rua para fazer a entrega de 
máscaras de proteção. Desde 
esta quinta-feira (7) em todo o 
Estado de São Paulo é obriga-
tória a utilização de máscaras 
para coibir a proliferação do 
coronavírus (Covid-19).

Segundo dados da secre-
taria, atualmente são 840 
moradores de rua na cidade 
sendo que metade deles é 
considerada flutuante, sendo  
aqueles que apenas passam 
pela cidade. 

Em nota, a secretaria sa-
lientou que a distribuição vem 
sendo feita em alguns pontos 
da cidade, mas que agora todos 
os locais serão visitados – a en-
trega também é feita no Centro 
POP, aonde os moradores vão 
para tomar banho e lanchar 
diariamente. 

Nesta semana foram regis-
trados os primeiros casos positi-
vos de Covid-19 em moradores 
de rua, fato que preocupa em 
especial no que diz respeito 
onde estas pessoas ficarão em 
isolamento.

Concretamente existem dois 
casos confirmados e um tercei-
ro que está sendo investigado. 
Os três pacientes estão sendo 
atendidos na Santa Casa de Rio 
Preto. Segundo assessoria de 
imprensa do hospital, os três 
pacientes estão isolados e o es-
tado de saúde deles é estável.

As secretarias de Assistên-
cia e de Saúde informam por 

meio de nota “que os mora-
dores em situação de rua que 
testaram positivo e que estão 
internados na Santa Casa de 
Rio Preto serão transferidos 
para o Lar São Francisco de As-
sis, em Jaci, assim que tiverem 
alta hospitalar”.

Conscientização – segun-
do Cristina Romanelli, coorde-
nadora do Setor Morador de 
Rua da Secretaria de Assistên-
cia Social, o grande problema 
neste trabalho executado com 
os moradores de rua é o con-
vencimento deles para irem 
para a Casa de Acolhimento 
Emergencial. 

Ela afirma que “Assistência 
Social, através do Centro Pop, 
e Secretaria da Saúde com o  
programa Consultório na Rua 
fazem a sensibilização diária 
com os usuários para adesão 
ao acolhimento emergencial, 
isto é fazem abordagem social 
incentivando-os a procurar 
acolhimento, com conversas e 
orientações”.

Atendimento - O Centro 
POP, tem atendimento de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
17h, regrando a entrada de 10 
em 10 pessoas, respeitando o 
distanciamento de pelo menos 
1,5 m entre as pessoas no pátio 
e na área externa  enquanto 
aguardam atendimento. 

Eles ampliaram os atendi-
mentos para oferta de banho 
para os finais de semana e fe-
riados das 8h às 11h. A aborda-
gem social continua realizando 
as ações de sensibilização nos 
locais de aglomerações para o 
acesso aos serviços e ao aco-
lhimento.

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Desde ontem, o uso de máscaras em 
vias públicas é obrigatório e moradores 
de rua vão ganhar acessório antiCovid

Moradores em 
situação de rua 
que testaram 
positivo e que 

estão internados 
na Santa Casa de 
Rio Preto serão 

transferidos para o 
Lar São Francisco 

de Assis

“

”

Assistência social  
faz a sensibilização 

diária com os 
usuários para 

adesão ao 
acolhimento 
emergencial

“

”

Número de casos de coronavírus
 dobra em Rio Preto em uma semana

A Secretaria de Saúde 
atualizou os dados de coro-
navírus no município nesta 
quinta-feira (8). Foram 26 
novos casos confirmados, 
totalizando 207 até o mo-
mento, o dobro de casos se 
comparado com os números 
da semana passada. 

Já foram realizados 2.292 
testes, sendo que 2.085 de-
ram negativo. Dentre os no-
vos casos confirmados, três 
são de profissionais da saúde 
que agora totalizam 70. Ape-
sar disso, a porcentagem de 
casos nestes profissionais 
caiu de 37% para 33%.

Rio Preto também segue 
com 10 mortes confirmadas. 
A Saúde revelou quais eram 
as comorbidades destes pa-
cientes que vieram a óbito. 
Quatro deles tinham doenças 
cardiovasculares e diabetes, 

um tinha pneumopatia e 
outro demência senil. Os 
demais casos não foram 
informados. 

O coeficiente de morta-
lidade na cidade chegou a 
17 pessoas a cada 100 mil 

curados.
“Depois começamos tam-

bém testar os casos graves e 
principalmente profissionais 
de saúde para identificar e 
isolar. Há algumas semanas 
iniciamos o Projeto Sentinela. 
Testou-se muito em Rio Pre-
to, duas mil pessoas. A região 
inteira estamos chegando a 
quase três mil pessoas testa-
das. É um número similar aos 
países chamados modelos, 
como Coréia e Alemanha. Na 
Coréia são 11 mil pessoas 
por dia, em Rio Preto 150 
pessoas por dia. Quase a 
mesma proporção”, afirmou 
Mauricio Nogueira, virologista 
da Famerp.

Nos casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) já são 384 notifica-
ções, sendo que 54 pacien-
tes foram internados: 37 na 
enfermaria e 17 na UTI.

Vinicius LIMA 

habitantes em pacientes com 
mais de 70 anos. 

Para quem tem mais de 
80 anos, o coeficiente ainda 
sobe para 22 a cada 100 mil 
habitantes. O município tam-
bém contabiliza 61 pacientes 

Cidade está com a curva ascendente para o vírus 

Agência BRASIL

26 POSITIVAÇÕES EM 24H

HELENO JUSTO DE CARVALHO 
– Falecido no dia 07/05/2020 aos 
71 anos de idade. Era divorciado de 
Maria Elenilce Barbosa de Melo. Dei-
xando os fi lhos: Marcos e Elio. Sepul-
tamento ocorreu no dia 07/05/2020 
às 10h30, saindo do velório Pontes 
Gestal para o cemitério de Pontes 
Gestal.

ALCINA DA SILVA – Falecida no 
dia 07/05/2020 aos 64 anos de idade. 
Era divorciada de Deocleciano da 
Silva Porta, deixando os fi lhos: Luis 
Carlos, Roseli e Edson. Sepultamento 
ocorreu no dia 07/05/2020 às 10h30, 
saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

  FALECIMENTOS

Prefeitura pede para que a população 
evite aglomerações nos cemitérios

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Administração, informou que 
atendeu a deliberação do 
Comitê Gestor de Combate ao 
Covid-19, e recomenda que as 
pessoas evitem a aglomeração 
nos cemitérios públicos de Rio 
Preto entre os dias 8 e 10 de 
maio.

O Dia das Mães é o segun-
do dia de maior movimentação 
nos cemitérios públicos. No 
ano passado, foram quase 
20 mil visitantes no fim de 
semana.

Da REPORTAGEM

É FAKE NEWS: Motorista que não 
usar máscara não será multado 

Por meio de um post a 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo está alertando os 
motoristas paulistas que a 
informação que circula de 
que a corporação irá multar 
os motoristas que não estive-
rem utilizando máscaras em 
seus veículos é Fake e não 
deve ser considerada pela 
população que não deve se 
preocupar com isso. 

E que o papel da PM 
neste momento de combate 
à Covid-19 é a de orientar as 
pessoas.

Os motoristas obrigados 

a usar máscaras são aque-
les que atuam profissional-
mente como, por exemplo, 
motoristas de ônibus, taxis e 
aplicativos. 

Entrou em vigor no Estado 
nesta quinta-feira (7) o de-
creto estadual que obrigação 
o uso de máscaras por parte 
da população nos locais pú-
blicos e reforça a obrigação 
do uso da mesma nos esta-
belecimentos comerciais que 
estão podendo funcionar.

Neste mesmo sentido o 
site do governo do Estado de 
São Paulo alerta sobre essa 
Fake News que circula nas 
redes sociais.

Sergio SAMPAIO

Depois de Finados, o Dia das Mães é a data que mais movimenta os cemitérios  

QUARENTENA

Anúncio clonado na OLX faz 
dona de casa perder R$ 4 mil

Uma dona de casa, de 43 
anos, moradora no Jardim La-
ranjeiras, em Rio Preto, perdeu 
R$ 4 mil ao cair no golpe de 
estelionato do anúncio clonado 
de veículos na OLX.

Ela procurou a Central de 
Flagrantes na manhã desta 
quarta-feira para denunciar 
que, na tarde da véspera, viu 
uma Honda CG 160 Fan ofer-

tada por R$ 6,7 mil e passou 
a negociar com o suposto 
proprietário, que alegou ser 
morador de Pindorama e in-
formou o endereço do ‘irmão’, 
no Parque das Flores, em Mi-
rassol, para que pudesse ver 
o veículo.

A vítima gostou da moto-
cicleta, cujo valor original foi 
anunciado por R$ 9 mil no 
site, conseguiu um desconto 
de R$ 300 no preço final da 

Daniele JAMMAL
moto e fez dois depósitos, um 
de R$ 5 mil e outro de R$ 1,4 
mil para contas de integrantes 
da quadrilha.

Como o dinheiro não caiu 
na conta do verdadeiro dono, 
a motocicleta não foi entregue 
à dona de casa, que conseguiu 
bloquear R$ 2,4 mil junto a 
sua agência bancária.

Caso segue sendo inves-
tigado pela Polícia Civil, sem 
pistas até o momento.

Jornalista tem celular invadido por hacker 
após curtir postagens no Instagram

Um jornalista, de 39 anos, 
morador no Jardim Yolanda, 
na Região Leste de Rio Preto, 
teve o whatsapp invadido por 
hacker após curtir publicações 
no Instagram, atribuídas a um 
banco, sobre um projeto de 
leitura para crianças.

Nesta quarta-feira, a víti-
ma recebeu uma ligação de 
um telefone de prefixo 031, 
em que um desconhecido se 
identificou como funcionário 

da instituição financeira e que 
iria enviar um código, com seis 
números, para confirmação do 
acesso à página.

Ao seguir a orientação do 
golpista, a ligação caiu e não 
conseguiu mais entrar no what-
sapp. Ao perceber que havia 
sido enganado, o jornalista so-
licitou o bloqueio do aplicativo, 
via e-mail.

Até o momento, não há 
registro de prejuízo financeiro. 
Caso segue sendo investigado 
pela polícia.

Daniele JAMMAL

Guilherme BATISTA
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DENGO I
Li uma reportagem sobre presentes para o Dia das Mães que 
transcorre domingo, dia 10, e uma das ideias achei muito 
sugestiva. Resolvi adaptá-la à nossa realidade. Nesse período de 
isolamento social, em que muitos filhos – principalmente aqueles 
que moram em outras cidades – não poderão vir a Rio Preto para 
estar junto de suas mães e acarinhá-las, oferecer-lhes comida, 
seria uma boa ideia: um prato especial de um restaurante ou uma 
cesta de delícias – queijos, geleias, bolos, chocolates, bombons, 
tortas, embutidos, mel, doces e até vinhos e sucos. 

A MÃE E O VINHO IV

Mães descoladas, segundo 
Suzana, tendem a gostar de 
vinhos naturais, brancos e 
tintos que fogem dos óbvios 
aromas frutados e florais e 
“trazem personalidade na taça”, 
indica ela. Portanto, oriente-se 
quando for escolher o vinho 
para sua mãe.

DE BAURU

Novo Ministro da Justiça, 
André Mendonça, é formado 
em Direito pela faculdade ITE 
de Bauru, Turma de 1993.

Um foco de luz sobre a elegante Maura Vetorasso Attab

BABY II  

Nasceu dia 6 de maio, terça-
feira, o segundo filho de Kiko Hirs 
e Alessandra Silveira Marcelino 
Hirs que recebeu o nome de 
Henrique. A primogênita é uma 
menina, a Helena, de 3 aninhos. 
São avós paternos, Franklin Hirs 
(in memoriam) e Sônia Maria 
Menezes  Mar t inez .  E  avós 
maternos, Paulo e Joana Silveira 
Marcelino. 

ANIVERSÁRIOS

Esses os aniversariantes da semana: 8, sexta-feira: Dia do 
Artista Plástico, Dia do Profissional do Marketing, André de Giorgio, 
Sílvio Bassitt, Thomás Bassitt, Manoel Jorge de Medeiros Júnior, 
Carlos Adib Cury, Diego Cabrera, Rita Brito Arantes, Beth Faria, 
Taffarel. 9, sábado: Maria Aparecida Abelaira Vizzoto, Gisele 
Falavina Dias, Lucinha Paglione de Oliveira, Márcio Anísio Haddad, 
Nathália Moreno Cury, Nizan Guanaes, Vera Bufolin, Verinha 
Mussi Hage, Vilma Coelho Reverendo Vidal, Marina Beolchi de 
Lima Araújo, Otávio Vale. 10, domingo: Dia da Cavalaria, vice-
governador  Rodrigo Garcia, Nilda Soares, Sílvia Maria de Mello 
Marconi, ex-prefeito de Mirassol, Chim Palchetti; José Chalela, 
Lucy de Freitas Colturato, Celso Proto de Melo, Luiz Storino, 
Mariana Célico, Matheus Baraldo Gomes, Reinaldinho Zanon, 
Ricardo Milani, Wanderley Luxemburgo, Malú França, Solange 
Astofolo Issas, Geraldo Antonio Cesta. 11, segunda-feira: 
Nasceu Salvador Dalí, Geni Munia, Giseli Sayeg Nunes Ferreira, 
José Adriano Zancaner, Eliner Andreolli, José Vinha Filho, Rui 
Carlos Giorgi, Sandra Tavares, Adriana Mahfuz Crosara Aguiar, 
Gisele Spiewak  Finimundi, Suelizinha Silva, Beny Guagliardi, 
Beth Mendes, Brunete Fracaroli, Carlinhos Lyra, Maria Terezinha 
Monteiro, Pedro Batista, Tufic Bauab Júnior. 12, terça-feira: 
Nasceu  em 1913, José Bispo Clementino dos Santos, o cantor, 
compositor e mangueirense Jamelão, que morreu em 2008, aos 
95 anos; Carolina Cunha Cardoso de Oliveira, Fátima Lemes, 
Antônio Cury, Antônio Francisco Conte, Bebel Gilberto,  Sérgio 
Chapelin, Stefanie Correa  de Mello Scandiuzzi. 13, quarta-feira: 
Rio Preto Automóvel Clube completa 100 anos, Dia da Abolição da  
Escravatura, Dia da Ascensão, Dia da Imprensa,Dia do Automóvel, 
Alzira Goraib, Maria Fernanda Roncato, Maria Regina Lóis Bueno, 
Sílvia de Mello Lemos Cury, Agnaldo Rayol, Harvey Keitel, Stevie 
Wonder. 14, quinta-feira: Andréia Figueiredo de Oliveira, Fátima 
Grisi Kuyumjian, Felipe Marinho, Valéria Bernardino de Souza, 
Maria Teresa Costantini Gomes, George Lucas, Kazuo Nagamine, 
Maílson da Nóbrega, Pedro Alberto Salles, Valéria Carrazone Baueb, 
Valeria Bernardino Souza. 

São José do Rio Preto, sexta-feira 
08 de maio de 2020

DENGO II

Cada um sabe do que sua mãe gosta e o que ela pode comer sem 
prejudicar sua saúde. Quem mora aqui, pode preparar no capricho, 
uma bonita cesta, com toalha xadrez tipo pic-nic, enchê-la com 
essas delícias e até incluir um buquê de flores. Tenha a certeza, 
ela vai gostar mais do que um par de meias, de chinelos, um 
sabonete líquido, presentes manjados demais. Com certeza, vão 
oxigenar a alma da mammy.

COMFORT SHOPPING II 

O Riopreto Shopping Center 
está dando um show de 
criatividade e conforto para os 
clientes de suas lojas diante 
da profunda transformação 
nas dinâmicas do exercício 
laboral  ev i tando assim a 
fragmentação do tecido social 
do Brasil. Criou um sistema 
delivery que está funcionando 
a todo vapor. E para o Dia das 
Mães, colocou à disposição 
uma incr íve l  comodidade 
para quem quer escolher os 
artigos de suas lojas. Um 
exército de funcionários está 
a postos para oferecer o que 
há de melhor no mercado de 
celulares, eletrodomésticos, 
roupas, calçados, acessórios, 
p e r f u m e s ,  c o s m é t i c o s , 
gas t ronomia  e  p rodu tos 
alimentícios.

Divulgação

BABY 

Nasceu segunda-feira, dia 5 de 
maio, um dia após o aniversário 
do pai, o primeiro neto de 
Walmyr (Castor) Verdi e Fátima 
Pereira Verdi e de Eduardo e 
Cecilia e de Seta Buchdid, que 
recebeu o nome de Léo. É filho 
de Cristiano e Marina de Seta 
Buchdid Verdi. É o 3º bisneto de 
Gumercindo e Neiva de Seta.

LIVE DO REI  

Depois de Ivete Sangalo 
na semana passada e Alok 
domingo, Roberto Carlos é 
quem comandará domingo, 
dia 10, o projeto ‘Em casa’, na 
TV Globo, em homenagem ao 
Dia das Mães, com início às 
15 horas. O show ao vivo terá 
transmissão simultânea de 
Globo, Multishow, Globoplay 
e nos canais no YouTube 
do cantor e do Multishow, 
que exibirão o conteúdo na 
íntegra.

A MÃE E O VINHO III

E os tintos elaborados e mais 
encorpados são para aquelas 
pessoas que gostam de liderar 
uma conversa. Uma mãe 
superprotetora pede goles 
que acolhem e é possível 
encont rar  esse aca lanto 
nos vinhos de sobremesa, 
mais adocicados, que trazem 
conforto, tipo Moscatel. Você 

A MÃE E O VINHO II 

Eu não entendo bulhufas do 
assunto e sou obrigado a seguir 
as orientações de quem sabe. 
Uma matéria de Suzana Barelli 
para o Estadão conta que uma 
pesquisa da French Wine With 
Style indica que a escolha do 
vinho revela a personalidade 
do consumidor.  Bem ao 
estilo “in vino veritas” (no 
vinho está a verdade). Achei 
interessante. Por exemplo: 
pessoas extrovertidas preferem 
vinhos rosados.

A MÃE E O VINHO I

Se neste domingo, você 
pretende presentear sua 
mãe  com um a lmoço 
encomendado no Cantinella, 
não se esqueça de escolher 
também um vinho- se é 
que ela gosta de saborear a 
bebida e é adepta da máxima 
“A senha para o amor é duas 
taças e um vinho”. A casa tem 
uma adega de responsa e o 
Paulo Silva, o proprietário da 
casa, é grande conhecedor 
do assunto. Poderá orientá-lo 
nesse quesito.

Vamos juntos #LutarContraACrise

COMFORT SHOPPING I 

Nesses tempos de isolamento 
social, que coloca em rota de 
colisão necessidades impostas 
para o bom funcionamento 
do sistema de saúde e da 
economia, quem não usa a 
cabeça para manter a atividade 
econômica dança feio.

tenha a certeza que reunirá no 
almoço de sua mãe - ou seus 
pais, no isolamento-aqueles 
ingredientes que envolvem o 
paladar e o afeto, tudo junto e 
misturado.

CENTENÁRIO

O Rio Preto Automóvel Clube 
comemora cem anos, na próxima 
quarta-feira, dia 13. A Diretoria 
Jesus Martin vai fazer uma 
grande comemoração quando 
acabar o isolamento social.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: NORTE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP
EMPENHO 5886/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
EMPENHOS 8145/20, 8146/20 E 8147/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: RIO TELECON TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA ME
CONTRATO PRE/0162/17
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.4. 
Fica o representante legal da empresa supramencionada 
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO MUNICIPAL 
NEGATIVA IMOBILIARIA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO 
nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação 
das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BIOS COMPUTADORES COMÉRCIO E 
ASSISTÊNCIA LTDA
EMPENHO 12146/19
Diante informações prestadas pelo DTI, sobre envio do equi-
pamento patrimônio 234686 em 17/02/20 para atendimento 
da garantia e até a presente data não houve a devolução. 
Com fundamento na proposta de cotação enviada, conforme 
item 3. Com fundamento na Lei 8078/90 - Código de Defesa 
do Consumidor, Seção III, Art. 18, Parágrafo 1º Inciso I. Fica 
a empresa NOTIFICADA a DEVOLVER O EQUIPAMENTO 
COM A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS APRESENTADOS 
no prazo de 48 horas a contar do recebimento desta. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020
CONTRATO PRE/0085/20
CONTRATADA: MBM TECNOLOGIA E INDÚSTRIA DE 
INFORMÁRTICA LTDA
OBJETO: Aquisição de notebook e software – Item 01 – SMF 
– Angelo Bevilacqua Neto – Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$13.000,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020
CONTRATO PRE/0086/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI
OBJETO: Aquisição de notebook e software – Item 02 – SMF 
– Angelo Bevilacqua Neto – Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$4.600,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 562/2019
ATA Nº 0342/20
CONTRATADA: ROSICLER CIRÚRGICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de seringas, esfi gmomanometros 
e outros materiais médico – Valor Unitário – Item 01 – 
R$179,00; – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020
ATA Nº 0343/20
CONTRATADA: F. Z. DE CASTRO - ME
OBJETO: Fornecimento de utensílios para cozinha – Valo-
res Unitários – Item 01 – R$1,93; Item 05 – R$23,40; Item 
06 – R$9,99; Item 07 – R$6,99; Item 08 – R$5,30; Item 
09 – R$3,80; Item 15 – R$62,00; Item 16 – R$14,00; Item 
17 – R$22,00; Item 24 – R$18,00; Item 27 – R$5,00; Item 
35 – R$59,90; Item 39 – R$58,00; Item 40 – R$5,90; Item 
43 – R$5,40; Item 44 – R$19,00; Item 51 – R$53,50; Item 
53 – R$105,90; Item 55 – R$7,30; Item 60 – R$113,00; Item 
61 – R$71,00; Item 62 – R$71,00; Item 63 – R$71,00; Item 
64 – R71,00 – SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020
ATA Nº 0344/20
CONTRATADA: PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU - EPP
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante e afi ns – Valor 
Unitário – Item 01 – R$350,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi - 
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020
ATA Nº 0345/20
CONTRATADA: AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante e afi ns – Valor 
Unitário – Item 17 – R$154,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2020
ATA Nº 0346/20
CONTRATADA: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP
OBJETO: Fornecimento de LM, Solupan e Shampoo auto-
motivo – Valores Unitários – Item 01 – R$264,00; Item 02 – 
R$264,00; Item 03 – R$264,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi 
- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 8031/2020
CONTRATO Nº: DPL/0025/20
CONTRATADA: CARLA VANESSA FLORA DOS SANTOS 
33175401848
OBJETO: Prestação de serviços de instalação de 02 pontos 
de rede de internet com velocidade de 10MB com forneci-
mento de materiais em comodato e mão de obra - SMSG 
– Ulisses R. Almeida - Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$10.880,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA Nº 015/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO COMPLEXO 
ESPORTIVO INTEGRADO DO ELDORADO (AV. MONTE 
APRAZIVEL Nº 2640) – 2ª ETAPA – SEC. MUN. DE OBRAS.  
Tendo em vista o parecer técnico apresentado pela Secre-
taria Municipal de Obras, que é adotado como razões de 
decidir e passa a fazer parte integrante deste julgamento, a 
CML decide desclassifi car com base nos subitens 6.2.3.1 e 
6.3.1 a proposta que foi apresentada pela empresa CONS-
TRUTORA ALPHA VITORIA LTDA. Nesse mesmo diapasão, 
fi cam também desclassifi cadas as propostas apresentadas 
pelas empresas KAIROS CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS FERNANDOPOLIS LTDA EPP (apresentou em 
múltiplos itens da planilha analítica, custos horário e unitários 
de mão de obra diferentes para um mesmo profi ssional, as-
sim como custo diferente para um mesmo tipo de material) e 
CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS 
PARA CONSTRUÇÃO EIRELI (por divergências de valores 
entre as planilhas sintética e analítica). O inteiro teor desta 
decisão se acha encartada nos autos do processo a disposi-
ção dos interessados.  Publique-se para ciência. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 121/2020, PROCESSO 11.346/2020, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços de 
locação de sistema composto por equipamentos para mo-
nitoramento da via e programa de computador (software). 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 21/05/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 147/2020, PROCESSO 11.473/2020, objetivando 
a contratação de empresa para o fornecimento de postos 
de trabalho terceirizados de limpeza, asseio e conservação 
predial. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 22/05/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 129/2020, PROCESSO 11.363/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de software (Sistema 
Operacional) para a Secretaria Municipal de Saúde. O re-
cebimento das propostas dar-se-á até o dia 21/05/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
131/2020 – PROCESSO Nº 11.368/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de álcool em 
gel em função da pandemia do vírus COVID-19. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 11/05/2020 às 
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro - Pregoeira.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

EXTRATO DO CONTRATO de Nº 025/2019
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: Absolluta em Serviços Terceirizados Ltda.
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, asseio e con-
servação predial, visando à obtenção de adequadas con-
dições de salubridade e higiene, com a disponibilização de 
mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equi-
pamentos do Terminal Rodoviário Governador Laudo Natel e 
Terminal Suburbano de S.J. do Rio Preto/SP.
VALOR MENSAL: R$ 59.325,00 (Cinquenta e Nove Mil e 
Trezentos e Vinte e Cinco Reais).
VALOR TOTAL: R$ 810.775,00 (Oitocentos e Dez Mil e Se-
tecentos e Setenta e Cinco Reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: a partir de 21 de abril 2020, 
totalizando os 7 (sete) meses restantes de contrato com a 
supressão de 25% (Vinte e Cinco por Cento).
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 13 de abril de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 002/2019; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.
São José do Rio Preto-SP, 13 de Abril de 2020.
________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.226 DE 07 DE MAIO DE 2020
RELOTA, o servidor RUBENS CARUSO NETO da Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Abastecimento para a Secreta-
ria Municipal de Educação, retroagindo os efeitos desta a 26 
de abril de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.597
DE 7 DE MAIO DE 2020.

Alteração orçamentária
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de 
novembro de 2019,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Municí-
pio um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 
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13.346.677,02 (treze milhões, trezentos e quarenta e seis 
mil, seiscentos e setenta e sete reais, dois centavos), para 
reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 071 R$ 100.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.2001.3390.93.01 – Indenizações e 
restituições
II – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 072 R$ 10.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 294 R$ 2.200.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2051.3390.30.01 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 273 R$ 9.929.677,02
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.15.451.0004.1004.4490.51.07 – Obras e instalações
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 453 R$ 32.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.4490.51.01 – Obras e instalações
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 511 R$ 610.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2046.3350.43.01 – Subvenções Sociais
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 678 R$ 280.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.2013.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
VIII – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 60.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IX – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 383 R$ 125.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.1010.4490.51.01 – Obras e instalações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 070 R$ 100.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 068 R$ 10.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 355 R$ 2.200.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2051.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 222 R$ 3.000.000,00
Programa 10 – Serviços Municipais
19.001.15.451.0010.2041.4490.52.07 – Equipamentos e 
material permanente
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 573 R$ 3.927.677,02
Programa 10 – Serviços Municipais
19.001.15.451.0010.2041.4490.30.07 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 597 R$ 3.000.000,00
Programa 10 – Serviços Municipais
19.001.15.451.0010.2041.4490.39.07 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 625 R$ 2.000,00
Programa 4 – Obras de Infraestrutura Urbana
10.001.15.451.0004.1003.4490.51.07 – Obras e instalações
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 445 R$ 642.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3350.43.01 – Subvenções Sociais
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 276 R$ 208.010,00
Programa 9999 – Reserva de Contingência
08.001.99.999.9999.9999.9999.99.01 – Reserva de contin-
gência
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 159 R$ 71.990,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.1015.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
XI – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 190 R$ 185.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27811.0007.2001.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 7.865.521,68 
(sete milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos 
e vinte e um reais, sessenta e oito centavos), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 678 R$ 563.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.2013.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação-PJ
II – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 111 R$ 2.521,68
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.1012.3390.93.02 – Indenizações e 
restituições
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 567 R$ 7.300.000,00
Programa 10 – Serviços Municipais

19.001.15.452.0010.2028.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 7 de maio de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 18/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
32/2017 – PROC. nº 38/2017
Contratada: LINCETRACTOR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP.
Objeto: Readequação qualitativa sem acréscimo de valor 
referente à contratação de empresa especializada para 
procedimentos de restauração e manutenção corretiva, com 
fornecimento de peças e acessórios genuínos/originais, em 
equipamentos pá carregadeira e retroescavadeira da frota do 
SeMAE.
Data da assinatura: 07.05.2020
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 07.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA DE CULTURA
EDITAIS CULTURAIS

PRÊMIO NELSON SEIXAS 2020
 COMUNICADO

 A Secretaria Municipal de Cultura comunica alteração na 
composição da Comissão de Avaliação e Seleção da mo-
dalidade DANÇA, do Prêmio Nelson Seixas - Edição 2020, 
sendo substituída a avaliadora Mirian Druwe. A substituição 
se dá por ter sido observado confl ito de interesse, manifesta-
do pela própria avaliadora ao receber a relação de projetos 
inscritos e ter identifi cado dentre eles, coletivos com os quais 
teve relação direta de trabalho.
A avaliadora será substituída por Rui Moreira, apresentado a 
seguir.
 Rui Moreira
Artista bailarino e coreógrafo, personalidade emblemática da 
dança brasileira contemporânea com trajetória de mais de 30 
anos no setor cultural, atuou nas companhias: Cisne Negro, 
Balé da Cidade de São Paulo, Cia. SeráQuê?, Cia. Azanie 
(França), e no Grupo Corpo.   Sua formação artística mescla 
danças modernas, balé clássico, danças populares brasi-
leiras e dança contemporânea africana.  Criou espetáculos 
para elencos diversos e também assina a direção de movi-
mento e coreografi as em companhias de dança e de teatro. 
No decorrer de sua trajetória vem coordenando trabalhos em 
importantes coletivos artísticos nacionais e internacionais. 
Foi agraciado com a “Medalha da Inconfi dência” pelo gover-
no do Estado de Minas Gerais, um merecido reconhecimen-
to pela longa e profícua atuação artística e social em todo 
território nacional e nos países onde levou os valores da arte 
e cultura do Brasil. Atualmente compõe o Conselho Curador 
do Festival de Dança de Joinville com participação prevista 
até o ano de 2021. 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 

Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no 
prazo de 30 dias contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

A SALVADOR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME 3426110 
ATELIE DO BEBE RIO PRETO EIRELI ME 3350370 
BAETA ARTEFATOS DE COURO LTDA 948590 
BASETECH SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA LTDA ME 1266660 
DDC INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA 3476070 
FKX PROJETOS ESTRUTURAIS LTDA 3514280 
FOUR BUSINESS ESTRUTURAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA 3543910 
GOMES SILVA & GOMES SOCIEDADE E ADVOGADOS 3405590 
HUDSON SEBASTIAO GANDRA COMERCIO DE MOVEIS 3510540 
JULIA LORENZATTO CALCADOS LTDA 1197730 
L D ABRAHÃO COMÉRCIO DE ROUPAS ME 3151300 
M A GORNI SERVIÇOS AÉREOS 3585640 
M CALVO E J VIDAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 3479230 
TATU COLOR COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI ME 3591380 
VIC VIAN CALCADOS LTDA ME 895830 
XEILOKA COMERCIO DE ARTESANATO E CONFECÇOES LTDA ME 646380 

São José do Rio Preto, 7 de maio de 2020.   
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000130518 02510/17 A I CORTEZ DROGARIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000254108 02510/17 A I CORTEZ DROGARIA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade 

2019000429389 01746/08 ALERGO IMUNO SERVIÇOS MEDICOS 
S/S LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000207014 01224/09 ALEX VALENTE BUENO ANGELINO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000207024 01215/19 ALEX VALENTE BUENO ANGELINO Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000414728 01370/19 ANDERSON GUIMARAES XAVIER 
FABRIGA 34115847859 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2019000206985 00149/98 ANTONIO CARLOS BUENO ANGELINO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000206997 01214/19 ANTONIO CARLOS BUENO ANGELINO Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000219483 01355/98 ASSOCIAÇÃO E OFICINA DE 
CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000219492 01355/98 ASSOCIAÇÃO E OFICINA DE 
CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000219497 01355/98 ASSOCIAÇÃO E OFICINA DE 
CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019397 00165/15 
ATENDIMENTO GERIATRICO E 

PSIQUIATRICO ANDRADE 
MONTANHEZ LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2019000290986 02387/17 AUSTACLINICAS ASSISTENCIA 
MEDICA E HOSPITALAR LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000161174 01701/17 BRUNO DIEGO DA CRUZ Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2018000358525 02329/15 CASSEB & FREDERICO CLINICA 
MEDICA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043832 00979/16 Centro de Saúde Escola do Parque Estoril 
José Paulo Cipullo 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000043833 00979/16 Centro de Saúde Escola do Parque Estoril 
José Paulo Cipullo 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000236784 00904/06 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS 

2019000236764 01591/12 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000236768 01591/12 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000236771 01591/12 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000031949 0234/19 CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA 
RIO PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000038149 00149/01 CLINICA MEDICA FERREIRA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000222936 01285/19 CLINICA MEDICA FERREIRA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

 

 

2020000026826 01185/18 
COMERCIAL DENTAL SEIXAS DE 

PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000033075 01416/00 CONSULTORIO MEDICO SIMOES S/S 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000179992 01759/17 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA 
MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000179994 01759/17 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA 
MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000180013 01760/17 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA 
MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000180038 01760/17 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA 
MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000180044 01758/17 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA 
MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000180048 01758/17 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA 
MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000180002 01653/17 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA 
MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000180006 01653/17 CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA 
MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019375 1323/12 EDILBERTO DE ARAUJO FILHO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059807 02125/18 FERNANDO CESAR MAROUELI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000021506 00836/04 FERRARI E DOJAS S/S LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000263154 00558/06 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000367295 00379/17 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2018000246634 01556/18 GABRIELA HELOIZE MIEZA 
GONÇALVES 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000050415 02331/18 GILMED DISTRIBUIDORA LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2019000426253 00970/17 HOSPITAL DE OLHOS REDENTORA 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000426263 00970/17 HOSPITAL DE OLHOS REDENTORA 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000013146 00970/17 HOSPITAL DE OLHOS REDENTORA 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000055623 00446/05 IMPLANTAR CLINICA ODONTOLOGICA 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000198373 00446/05 IMPLANTAR CLINICA ODONTOLOGICA 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000057895 00166/98 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO 
PRETO 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000057914 00166/98 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO 
PRETO 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 
2020000038816 00270/20 ISADORA PAULINO QUEIROZ Cadastro / Licença de Funcionamento  

 

RODRIGUES 06700402158 Inicial 

2018000436890 02337/17 LAIS EVIDIO FERNANDES MARRAS Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000294328 01849/19 LAIS EVIDIO FERNANDES MARRAS Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000135228 00790/19 LUIZ PAULO FURLAN POLETO ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000123580 01134/02 LUZIA APARECIDA RODRIGUES 
FERREIRA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2018000094545 00496/18 M L PRETI ME Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2018000436900 02338/17 MARCEL A DE JORGE ODONTOLOGIA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000227277 00387/99 MARIA JOSE MADI Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000020831 00495/98 MARIA LUIZA RODRIGUES S J DO RIO 
PRETO ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000379669 00476/09 MED RIO COMERCIO E 
REPRESENTACOES LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade 

2019000357480 00870/17 MEDICINA HIPERBARICA SAO JOSE 
DO RIO PRETO LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000060515 01136/16 MIG INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ARTIGOS DE PESCA LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000207034 00150/98 MIRIAN ELIZABETH VALENTE 
ANGELINO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000031185 01838/07 MOACIR GOLDSCHMIDT GALASSO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000348069 02219/19 MONICE MARIN PECHOTO Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000035613 00262/20 NATHALIA FRANCO BASSO 
12075699682 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000369018 02302/19 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000274882 01727/19 RECANTO ESPERANÇA CLINICA DE 
RECUPERAÇÃO LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000428771 01205/04 ROSANGELA GIMENEZ GATTO 
JANUARIO 

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS 

2019000428772 01204/04 ROSANGELA GIMENEZ GATTO 
JANUARIO 

Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS 

2020000040572 01511/07 S A D A ROBERTO PADARIA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000338781 02163/19 TAINARA RAYDE FAVARETTO DE 
OLIVEIRA 39946074850 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000218605 00239/09 UBS Eldorado - Unidade Básica de Saúde 
Doutor Oscar Barros Serra Dória 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000272480 00239/09 UBS Eldorado - Unidade Básica de Saúde 
Doutor Oscar Barros Serra Dória 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000272485 00239/09 UBS Eldorado - Unidade Básica de Saúde 
Doutor Oscar Barros Serra Dória 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000218613 01407/19 UBS Eldorado - Unidade Básica de Saúde 
Doutor Oscar Barros Serra Dória 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000427904 01576/09 VMX DROGARIAS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Razão 
Social 

2020000020476 01576/09 VMX DROGARIAS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
 

 

Assunção de Responsabilidade 
Técnica 

2020000056700 01576/09 VMX DROGARIAS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000029634 01478/17 W F A DROGARIA LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000029652 01478/17 W F A DROGARIA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000236776 00904/06 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000236780 00904/06 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000380675 00876/17 CLÍNICA MÉDICA GODINHO RIO 
PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000151203 00854/19 D S CAMOLEZI ESMALTERIA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000316716 02502/19 MAILTON NEVES DE OLIVEIRA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2018000436908 02705/18 MARCEL A DE JORGE ODONTOLOGIA 
ME 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

         São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
PALESTINA

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: JERONIMO FARIA MONTE APRAZÍVEL – 
ME
CNPJ sob nº 05.380.119/0001-50
OBJETO O presente contrato tem por objeto a contratação 
de empresa para realização de reparos e construção de 
ponte na estrada municipal localizada nas coordenadas 
20º39’38.8”S e 49º45’53.0”W.
VIGENCIA: 30/04/2020 a 30/08/2021
Monte Aprazível, 30 de Abril de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para exe-
cução de recapeamento asfaltico em ruas e avenidas do 
município.
Data do Encerramento: 27/05/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 07 de maio de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020
A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, torna público a abertura do processo licitatório na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a contratação de empresa do ramo pertinente ao seu objeto, para a execução de obras e servi-
ços, com fornecimento de material, destinada à CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - Sub Bacia J1, J2 - Trechos 69/75 - Ruas Capitão Faria e 
Flauzino Silvério de Toledo e Sub Bacia J - Trecho 61/68 - Rua Valentim Álvares, em conformidade com o PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e MEMO-
RIAL DESCRITIVO, partes integrantes do Edital. A sessão realizar-se-á no dia 27 de maio de 2020, com o início do credenciamento a partir das 10h00m, 
na sede da Prefeitura Municipal de Palestina, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Siqueira Campos, nº. 1380, 2º Andar, Centro, Palestina - SP, 
CEP: 15470-000. O Edital completo, assim como maiores informações, estará disponível a partir do dia 11 de maio de 2020, no horário comercial em dias 
úteis, ou por telefone, através do número (17) 3293-1265, ramal 232, podendo, também, ser obtido através de solicitação no endereço eletrônico licitaca-
opmpalestina@gmail.com. Para agilizar o processo de obtenção do edital, no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação de Edital - Tomada de 
Preços 003/2020”, Processo Administrativo nº 029/2020 e, no campo “Mensagem”, informe os dados do solicitante (razão social/ nome, CNPJ/CPF, 
endereço completo, telefone/celular e e-mail)”. Palestina - SP, 07 de maio de 2020. Fernando Luiz Semedo - Prefeito Municipal.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

DOUGLAS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS e AURELINA THUANY DA SILVA DIAS. 
Ele, brasileiro, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e dois (22) de dezembro de um mil 
novecentos e oitenta e um (1981), com trinta  e oito (38) anos de idade, motorista, divorciado, filho de OSVALDO 
FERREIRA DOS SANTOS e de dona ROZANIA DE ANDRADE DOS SANTOS. Ela, brasileira, natural de 
Mirassol, Estado de São Paulo, nascida aos  três (03) de março de um mil novecentos e noventa e dois (1992), com 
vinte  e oito (28) anos de idade, do lar, divorciada, filha de NELSON DE SOUSA DIAS e de dona VANILDA 
VIVALDO DA SILVA DIAS.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, quatro (04) de maio de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

SAMUEL ARAUJO XAVIER e ISLANA PINHEIRO DIAS 
COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, caixa, solteiro, 
nascido em FORTALEZA, CE, no dia 31 de março de 1992, 
fi lho de AIRTON VIEIRA XAVIER e de VERANILDA ARAUJO 
XAVIER. Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, 
nascida em Santa Helena, MA, no dia 24 de abril de 2002, fi -
lha de CARLOS SILVAN MENDONÇA COSTA e de ILDILÉIA 
PINHEIRO DIAS COSTA. 

EDUARDO MILLIAN PAULINO e LÍVIA GARCIA FREDE-
RICO. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, soltei-
ro, nascido em São Paulo, SP, no dia 21 de dezembro de 
1993, fi lho de JOÃO JOSÉ PAULINO e de NEUSA MILLIAN 
PAULINO. Ela, de nacionalidade brasileira, dentista, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de junho 
de 1987, fi lha de MARCO AURÉLIO FREDERICO e de SIL-
VANIA KATIE ALEVE GARCIA FREDERICO.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 07 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

 
AUSTA PARTICIPAÇÕES S/A 
CNPJ nº 65.709.198/0001-22 

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária 
Senhores(as) Acionistas: Ficam convocados para a Assembleia Geral 
Extraordinária, que realizar-se-á no pavimento térreo do Condomínio Medical 
Center, localizado na rua Dr. Antonio Bahia Monteiro, 465, CEP: 15070-450, nesta 
cidade, no dia 14 de maio de 2020, às 18:30h, em primeira convocação, para a 
seguinte ordem do dia: 1. Autorizar a venda de ações da companhia, ou de parte 
delas, pertencentes aos Acionistas, para um novo Sócio Investidor (Caledônia 
Saúde S.A.); 2. Aprovar a constituição de uma nova sociedade (holding), na 
modalidade de sociedade anônima fechada (Novo Austa S.A.), mediante 
integralização de seu capital social com a conferência das ações do Austa 
Participações S.A. que não forem vendidas ao Sócio Investidor e a ser composta 
exclusivamente pelos Acionistas do Austa Participações S.A. que venderem parte 
das suas ações e também pelos seus ascendentes, descendentes, irmãos, 
cônjuges, desde que médicos, para os quais uma parte das ações tenham sido 
transferidas; e  3. Aprovar a titularidade mínima de 500 (quinhentas) ações da 
companhia por Acionista e consequente alteração estatutária. São José do Rio 
Preto/SP, 30 de abril de 2020. Mario Jabur Filho, Diretor Presidente. 

 

AUSTA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 65.709.198/0001-22

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Senhores(as) Acionistas: Ficam convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, que
realizar-se-á no pavimento térreo do Condomínio Medical Center, localizado na rua Dr.
Antonio Bahia Monteiro, 465, CEP: 15070-450, nesta cidade, no dia 14 de maio de 2020,
às 18:30h, em primeira convocação, para a seguinte ordem do dia: 1. Autorizar a venda
de ações da companhia, ou de parte delas, pertencentes aos Acionistas, para um novo
Sócio  Investidor  (Caledônia  Saúde  S.A.);  2. Aprovar  a  constituição  de  uma  nova
sociedade (holding), na modalidade de sociedade anônima fechada (Novo Austa S.A.),
mediante integralização de seu capital  social  com a conferência das ações do Austa
Participações  S.A.  que  não  forem  vendidas  ao  Sócio  Investidor  e  a  ser  composta
exclusivamente pelos Acionistas do Austa Participações S.A. que venderem parte das
suas ações e também pelos seus ascendentes, descendentes, irmãos, cônjuges, desde
que médicos, para os quais uma parte das ações tenham sido transferidas; e  3. Aprovar
a  titularidade  mínima  de  500  (quinhentas)  ações  da  companhia  por  Acionista  e
consequente alteração estatutária. São José do Rio Preto/SP, 30 de abril de 2020. Mario
Jabur Filho, Diretor Presidente.

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA – SMA e SMS – Nº 
01/2020

DE 07 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre o funcionamento dos Cemitérios e Velórios no 
Município de São José do Rio Preto, em função dos efeitos 
do Coronavírus – COVID-19. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas 
atribuições legais,

Considerando a necessidade de serem tomadas medidas de 
enfrentamento ao COVID-19; 
Considerando o Decreto Municipal nº 18.571/2020, que em 
seu artigo 1º, reconheceu o estado de Calamidade pública 
no Município de São José do Rio Preto; 
Considerando o número crescente de pessoas contamina-
das, óbitos e casos suspeitos com o COVID-19, no Município 
de São José do Rio Preto;
Considerando que a perda de ente querido é um momento 
de dor a todos familiares e amigos, foram impostas restri-
ções para realização dos velórios, conforme alínea “k”, do 
inciso I, do artigo 4º do Decreto nº 18.586/2020; 
Considerando a necessidade de evitar aglomeração de pes-
soas nos Cemitérios no Município de São José do Rio Preto;
Considerando a comemoração dos “Dias das Mães” e que 
costumeiramente milhares de pessoas visitam os cemitérios 
neste período;

RESOLVE: 
Art. 1º - Fica recomendado aos Munícipes que evitem 
aglomerações nos Cemitérios no Município de São José do 
Rio Preto, nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2020, reafi rmando 
que os velórios e sepultamentos serão conforme estabe-
lecida na alínea “k”, do inciso I, do artigo 4º, do Decreto nº 
18.586/2020, que determina que a realização dos velórios 
será por apenas por 4 horas e no máximo 10 pessoas por 
sala, com rotatividade e sem permanência nos seus espaços 
de convivência, fi cando fechado das 22 às 7 horas.

Art. 2º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da 
sua publicação.

São José do Rio Preto, 07 de maio de 2020.

LUÍS ROBERTO THIESI     
ALDENIS BORIN
Secretário M. de Administração    
Secretário M. de Saúde
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AGROPECUÁRIA BARRA FUNDA S/A
CNPJ/MF nº 21.784.299/0001-92

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 - Em Milhares de Reais
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2019 - Consolidado
Ativo 2018 2019
Ativo Circulante: Disponível 476.582 1.871.579
 Créditos 5.376.747 5.384.742
Ativo não Circulante: Imobilizado 5.720.975 5.720.975
Total do Ativo 11.574.304 12.977.296
Passivo Circulante 2018 2019
 Obrigações Fiscais 73.003 91.533
 Outras Obrigações - 1.173.392
Patrimônio Líquido: Capital Social 5.800.000 5.800.000
 Reservas 5.701.301 5.912.371
Total do Passivo 11.574.304 12.977.296
Notas explicativas: 1. Contexto operacional: Empresa de Capital fecha-
do constituída em 30/1/2015, conforme ata de constituição registrada na 
JUCESP sob nº 3530047516-0 com a denominação social de Agropecuá-
ria Barra Funda S/A, com sede na cidade de Ipiguá-SP, objeto social de Co-
mércio e serviços nas áreas de agricultura e pecuária em terras próprias 
e de terceiros, locação e administração de bens urbanos e rurais, partici-
pação em outras sociedades empresariais. O capital social foi constituído 
através de ações ordinárias, no valor de R$ 60.000, valor nominal unitário 
de R$ 1,00 por ação, subscritas e integralizadas pelos acionistas Nivaldo 
Fortes Peres Filho e Maria Helena La Retondo, Diretores-Presidente e Fi-
nanceiro respectivamente. Em Ata de A.G.E. em 10/2/2015, registrada na 
JUCESP sob nº 195.788/15-1 houve um acréscimo no valor do capital pas-
sando a ser de R$ 5.800.000, proveniente da subscrição de ações pelos 
acionistas Nivaldo Fortes Peres Filho e Maria Helena La Retondo, realiza-
do parte em moeda nacional e parte através do resgate das ações da so-
ciedade Água Santa S/A, cindida parcialmente, conforme ata, cujas ações 
foram representadas através da desincorporação de bens imóveis no to-
tal de R$ 5.720.975, incorporados na sociedade Agropecuária Barra Fun-
da S/A, representando assim o seu ativo imobilizado. Em Ata de A.G.E. em 
1º/10/2015, o quadro de acionistas foi alterado, admitindo-se na sociedade 
Luciano da Silva Peres e Rodrigo da Silva Peres, através da transferência 
parcial das ações pelos acionistas Nivaldo Fortes Peres Filho e Maria He-
lena La Retondo, conforme termo de transferência lavrado em livro próprio. 
Apresentação das demonstrações fi nanceiras e principais práticas 
contábeis. 1.1. Apresentação das demonstrações fi nanceiras: As pre-
sentes demonstrações fi nanceiras foram aprovadas pela Diretoria da Com-
panhia em 6/3/2020. As demonstrações fi nanceiras da companhia foram 
elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das So-
ciedades por Ações, onde esta empresa se enquadra. 1.2. Principais prá-

Demonstração do Resultado do Exercício 31/12/2018 31/12/2019
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 2.521.635 2.767.533
(+) Receitas Operacionais: Rendimentos Aplicações  297.785 28.826
(-) Despesas Operacionais: Despesas Administrativas  9.750 5.550
 Despesas Tributarias - Taxas  98 83.581
 Despesas Tributarias - IRPJ e CSLL 361.994 298.315
 Despesas Financeiras 2.158 843
(=) Lucro ou Prejuízo Operacional 2.445.420 2.408.070
(=) Lucro ou Prejuízo do Exercício 2.445.420 2.408.070

Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2018 31/12/2019
Das Atividades Operacionais
 (+) Recebimento de Clientes e Outros 2.617.162 2.872.375
 (-) Pagamento a Fornecedores 9.750 5.550
 (-) Pagamentos a Credores Diversos 400.000 1.031.603
 (-) Pagamentos ao Governo 404.400 463.033
 (-) Débito em Conta Corrente 1.769 505
(=) Disponibilidade Gerada Atividade Operacional 1.801.243 1.371.684
Das Atividades de Investimentos
 (+) Crédito em Conta Corrente 4.396.823 3.228.043
 (-) Débito em Conta Corrente 6.397.761 4.595.719
(=) Disponibilidades Geradas
 Atividades Investimentos -2.000.938 -1.367.676
Das Atividades de Financiamentos
(=) Disponibilidades Geradas Financiamentos -199.695 4.008
Aumento/Diminuição das Disponibilidades
 (=) Disponibilidades no Inicio Período 202.310 2.615
 (=) Disponibilidades no Período -199.695 4.008
 (=) Disponibilidades no Final Período 2.615 6.623

Demonstração das Mutações Capital Reserva de
 do patrimônio líquido social Lucros Total
Em 31 de dezembro de 2018 - - -
Subscrição e Integralização 2015 5.800.000 - 5.800.000
Reservas de Lucros em 31/12/2018 - 3.504.301 3.504.301
Lucros no Período e, 31/12/2019 - 2.408.070 2.408.070
Em 31 de dezembro de 2019 5.800.000 5.912.371 11.712.371
ticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas na elaboração 
das demonstrações fi nanceiras estão descritas a seguir: 2. Conta Corren-
te: O saldo apresentado no encerramento do balanço em 31/12/2019 na 
conta corrente do Banco Bradesco S/A, refere-se ao valor liquido das mo-
vimentações no período em relação ao desenvolvimento de suas ativida-
des com a obtenção de recursos na realização das receitas de arredamen-
to, subtraindo os custos efetivos e aplicações no mercado. 3. Aplicações: 
O saldo das aplicações fi nanceiras apresentado nas demonstrações refe-
re-se ao valor dos recursos obtidos através das receitas com desenvolvi-
mento de suas atividades em aplicações na modalidade CDB/RDB renová-
veis, e na modalidade Investimentos Aplicação Automáticas nominais cujas 
receitas fi nanceiras serão realizadas quando do resgate efetivo em con-
ta corrente. 4. O saldo na conta créditos a receber, refere-se a um apor-
te fi nanceiro eventual de curta duração aos acionistas da sociedade, com a 
possibilidade de liquidação no próximo exercício, dentro dos princípios le-
gais. 5. Imobilizado: O ativo imobilizado esta registrado ao custo de aquisi-
ção, foi totalmente transferido à sociedade Agropecuária Barra Funda S/A, 
representado pelas ações pertencentes aos acionistas Nivaldo Fortes Pe-
res Filho e Maria Helena La Retondo, em virtude da cisão parcial, registra-
da em ata de A.G.E. em 10/2/2015. 6. Obrigações: O saldo das obrigações 
no balanço encerrado em 31/12/2019 em seu passivo circulante, apresen-
ta a constituição/provisão de valores devidos de impostos a recolher apura-
dos sobre as receitas auferidas,  e o saldo a liquidar de lucros distribuídos 
aos acionistas. 7. Patrimônio líquido: (a) Capital Social: Em 31/12/2019, 
o capital social estava representado através de 5.800.000 de ações nomi-
nativas e ordinárias, no valor de R$ 5.800.000,00, subscrito e integralizado 

pelas pessoas físicas dos acionistas: Nivaldo Fortes Peres Filho, Maria He-
lena La Retondo, Luciano da Silva Peres e Rodrigo da Silva Peres. (b) Des-
tinação do resultado: De acordo com o estatuto social da Companhia o 
lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei n°. 6.404/76, teve a 
seguinte destinação: (i) 5% para a constituição do Fundo de Reserva Legal, 
que não excederá a 20% do capital social; (ii) 25% para o pagamento de 
dividendos obrigatórios; (iii) o saldo em conta de reservas, terá os destino 
que a Assembléia Geral deliberar. Em 31/12/2019, a Companhia acumula-
va lucros na ordem de R$ 5.912.371 em função dos resultados obtidos atra-
vés das receitas realizadas no exercício, descontados os impostos e custos 
inerentes ao desenvolvimento das atividades, constituído por saldo positi-
vo do exercício de 2018 e pelo resultado positivo apurado em 31/12/2019 
no valor de R$ 2.408.070. (c) Ajuste de avaliação patrimonial: Esta con-
ta foi criada pela Lei 11.638/07 com o objetivo de registrar os valores per-
tencentes ao patrimônio líquido que não transitaram pelo resultado do exer-
cício. O impacto desses valores no resultado do exercício ocorrerá quando 
da sua efetiva realização. Em 31/12/2019, a Companhia não mantinha sal-
do nesta conta, portanto não haverá refl exo de ajuste de avaliação patrimo-
nial. 7. Outras Informações: A sede social da empresa está localizada no 
Sítio Barra Funda s/n, Estrada Vicinal Antonio Gonçalves do Carmo km 01, 
zona rural, CEP. 15.108-000, no município de Ipiguá-SP.

Diretoria: Nivaldo Fortes Peres Filho - Presidente
Contador: Odair Baldissera - CRC 1SP137219/O-2

2019
2018 

(reapresentado) 2019
2018 

(reapresentado) 2019
2018 

(reapresentado) 2019
2018 

(reapresentado)

Circulante Passivo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 23.491                       7.016                         43.204                       26.643                       Fornecedores 18                              -                             3.827                         1.205                         
Aplicações financeiras vinculadas -                             -                             9.695                         8.064                         Obrigações trabalhistas 59                              -                             2.396                         1.414                         
Contas a receber -                             -                             4.522                         6.494                         Obrigações tributárias 72                              -                             11.996                       7.535                         
Impostos a recuperar 42                              26                              747                            303                            Débitos Op. Plano de Assistência à Saúde -                             -                             15.340                       4.328                         
Outras créditos 50                              11.921                       1.536                         183                            Outras contas a pagar -                             -                             440                            3.084                         
Despesas antecipadas -                             -                             636                            -                             Provisão para perdas de investimentos 101                            -                             101                            -                             
 Total do Ativo Circulante 23.583                       18.963                       60.340                       41.687                       Dividendos obrigatórios a pagar 23.729                       8.672                         23.744                       8.671                         

 Total do Passivo Circulante 23.979                       # 8.672                         57.844                       # 26.237                       
Não circulante
Partes relacionadas 450                            -                             -                             -                             Não Circulante
Impostos a recuperar -                             -                             4.936                         27                              Obrigações tributárias 735                            -                             821                            86                              
Impostos diferidos -                             -                             3.512                         -                             Provisões para demandas judiciais -                             -                             4.381                         2.879                         
Depósitos judiciais -                             -                             6                                -                              Total do Passivo Não Circulante 735                            # -                             5.202                         # 2.965                         
Outras créditos 1.639                         -                             1.660                         43                              
Despesas antecipadas -                             -                             558                            -                             Patrimônio Líquido

Capital Social 2.647                         2.647                         2.647                         2.647                         
Investimento 19.879                       9.610                         1                                -                             Reserva Legal 2.740                         529                            2.742                         529                            
Imobilizado 15                              18                              2.362                         3.296                         Reservas de capital 6.949                         6.949                         6.949                         6.949                         
Intangível 1.503                         -                             10.235                       4.068                         Reservas de lucro 10.019                       9.794                         8.226                         9.794                         
 Total do Ativo Não Circulante 23.486                       # 9.628                         23.270                       # 7.434                          Total do Patrimônio Líquido 22.355                       19.919                       20.564                       19.919                       

Total do ativo 47.069                       28.591                       83.610                       49.121                       Total do Passivo 47.069                       28.591                       83.610                       49.121                       

2019
2018 

(reapresentado) 2019
2018 

(reapresentado)

Receita operacional líquida -                             -                             138.218                     96.180                       
Custos operacionais -                             -                             (22.041)                      (23.185)                      
Lucro operacional bruto -                             -                             116.177                     72.995                       

Receitas/(despesas) operacionais (1.446)                        -                             (58.196)                      (24.714)                      
Despesas gerais e administrativas (331)                           -                             (29.641)                      (12.185)                      
Despesa com pessoal (1.032)                        -                             (13.158)                      (9.087)                        
Depreciação e amortização (83)                             -                             (2.338)                        (515)                           
Outras receitas e despesas operacionais -                             -                             (13.059)                      (2.927)                        
Lucro op. antes do resultado financeiro (1.446)                        -                             57.981                       48.281                       

Resultado Financeiro 3.074                         61                              8.085                         2.878                         
Receitas financeiras 3.084                         -                             9.390                         3.442                         
Despesas financeiras (10)                             61                              (1.305)                        (564)                           

Resultado Equivalência Patrimonial 43.631                       29.889                       -                             -                             
Receita equivalência patrimonial 43.631                       29.889                       -                             -                             

Lucro antes do IR e CS (1.037)                        -                             (22.345)                      (14.731)                      

Imposto de renda e contribuição social corrente (302)                           -                             (24.973)                      (14.731)                      
Imposto de renda e contribuição social diferido (735)                           -                             2.628                         -                             
Lucro do exercício 44.222                       29.950                       43.721                       36.428                       

Quantidades de ações ordinárias e preferenciais 2.647.442                  2.647.442                  2.647.442                  2.647.442                               André Horta Rutowitsch Michelini Camuzzi Ferrari Storck
Lucro por ação 17                              11                              17                              14                                                       CEO CFO

Nota Explicativa

A Holding Benevix S.A, (“Companhia”) é uma Sociedade limitada, fundada em 19 de Janeiro de 2018, com sede localizada na Rua Doutor Alberto 
Andaló, 3539 – Andar 1, Centro, São Jose do Rio Preto - SP. A Holding e suas controaladas/coligadas passaram por Auditoria RSM Brasil nas 
demonstrações financeiras, de acordo com as normas brasileiras e internacionais. A Companhia tem por objeto a participação, como acionista, sócia, 
quotista ou consorciada, em outras sociedades. 
A Companhia detém participação majoritária nas empresas Benevix Administradora de Benefícios Ltda. e Vital Administradora de Benefícios Ltda. que, 
possuem como atividade administração e prestação de serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde, na 
forma de administradora de benefícios. Essas empresas são supervisionadas pela Agência Nacional da Saúde Suplementar (ANS).
Em 2009, o termo “administradora de benefícios” foi criado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar – com o objetivo de identificar 
Companhias que oferecem e administram benefícios coletivos em saúde e odontologia para entidades de classes profissionais. Sempre atualizada no 
mercado de saúde, a Benevix buscou junto à ANS o Registro de Administradora de Benefícios, possibilitando a oferta de planos de saúde coletivos com 
excelentes condições para seus clientes. Atua com mais de 170 entidades parceiras e 12 operadoras de saúde e em diversos estados brasileiros, como 
nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Distrito federal.
Além das controladas mencionadas, a Companhia também possui participações majoritárias na Benevix Corretora de Seguros Ltda. e Sestini Vitoria 
Administradora e Corretora de Seguros Ltda. e Alfasigma Assessoria, Representações E Telemarketing Ltda. Que tem como objeto Corretagem e 
Agentes de Seguros, de planos de previdência complementar e de saúde.
Em março de 2018 considerando a sinergia das empresas e dos sócios, em um processo de reorganização societária, a Companhia incorporou as 
operações das empresas a seguir mediante uso de laudos contábeis para aumento do capital social:

Demonstração do Resultado (Controladora e Consolidado) para os Exercícios Findos 
(Valores expressos em milhares de reais)

ConsolidadoControladora

HOLDING BENEVIX S.A
CNPJ 29.491.641/0001-78

Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, apresentamos a V.Sas. Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado, documento estes que revelam a situação 
econômica-financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2019. Agradecemos a todos os colaboradores, fornecedores e clientes. A Diretoria.

Controladora ConsolidadoControladora

Balanço Patrimonial (Controladora e Consolidado) em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(Valores expressos em milhares de reais) 

Consolidado


