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Lockdown acaba, mas comércio 
FASE EMERGENCIAL

Laboratório 
entrega parte de 
insumos após 
ordem judicial
O HB Saúde informou que o 

laboratório Eurofarma realizou a 
entrega parcial das 6.000 uni-
dades de brometo de rocurônio 
10mg/ML, anestésico utilizado 
para intubação de pacientes 
com covid-19. No último sá-
bado o DHoje informou com 
exclusividade  a ordem judicial 
para entrega.    Pág.A5

HB abre dez 
novos leitos de 
UTI e mais oito 
de enfermaria

O Complexo Funfarme infor-
mou nesta terça-feira (30) que 
ampliou em mais dez leitos 
de UTI para pacientes com 
Covid-19 e oito de enfermaria 
no Hospital de Base. Com isso, 
o hospital passa a contar com 
346 leitos, sendo 173 de UTI 
e 173 de enfermaria só na ala 
Covid-19.   Pág.A5

O prefeito Edinho Araújo 
confirmou o fim do lockdown a 
partir de amanhã, mas  Rio Preto 
volta a seguir as regras da fase 
emergencial decretada pelo go-
vernador João Doria. Com isso, 
os estabelecimentos comerciais 
em geral somente poderão aten-
der por delivery, com proibição 
de retirada de produtos no local. 
Já restaurantes também conti-
nuam só com entrega e drive-
-thru. O transporte coletivo terá 
escalonamento de horário para 
os trabalhadores da indústria, 
serviços e comércio.   Pág.A3

Câmara barra 
criação de 

Conselho da 
Diversidade
Liderados por Anderson 

Branco (PL) os vereadores re-
jeitaram o projeto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que cria-
va o Conselho Municipal dos 
Direitos de Diversidade Sexual 
e de Gênero em Rio Preto. Os 
únicos a votarem favorável ao 
projeto foram os vereadores 
João Paulo Rillo (Psol) e Renato 
Pupo (PSDB), que criticaram a 
postura dos demais colegas de 
parlamento.   Pág.A3

Pág. A3

Efeito lockdown 
para controlar covid 

não é imediato, 
diz Borim

Câmara aprova 
suspensão de 
corte de água 

do Semae
Pág. A3

Maioria dos vereadores votou contra e barrou a criação do Conselho da Diversidade

Número de passageiros nos 
ônibus cresce 44% em 7 dias

Pág. A2

TJ suspende lei 
que dá nome de 
ex-prefeito ao 
Novo Terminal

O Tribunal de Justiça ho-
mologou a suspensão da lei 
que deu nome do ex-prefeito 
Valdomiro Lopes ao Terminal 
Central Parque. A decisão foi 
ratificada pelo Órgão Especial 
que declarou a inconstitucio-
nalidade de lei, o pedido havia 
partido do promotor Sérgio 
Clementino.   Pág.A3Homem morre 

carbonizado após 
batida entre carro 

e caminhão
Um acidente na Rodovia 

Assis Chateaubriand entre um 
carro e um caminhão bitrem 
matou o condutor do veículo. A 
vítima ficou presa nas ferragens 
e morreu carbonizada. O caso 
aconteceu nesta terça-feira, 
próximo à ponte do rio Turvo 
sentido Guapiaçu.  Pág.A4

NASCEU 
Zoo de Rio Preto 
apresentou ontem 
dois novos filhotes 
de Antas nascidos no 
último dia 22. Espé-
cie em extinção, os 
filhotes mamam e já 
comem alguns ali-
mentos.     Pág.A2

Caminhão-pipa apaga fogo de veículo após colisão na SP 425

Unesp seleciona 
profissionais da 
saúde com vaga 
para Rio Preto

A Famesp, organização 
social de saúde, está selecio-
nando médicos, enfermeiros 
e psicólogos para trabalho 
temporário em 23 câmpus, 
incluindo vagas para o Ibilce 
em Rio Preto.   Pág.A2
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Seqüelas emocionais 
provocadas pela 

"Covid Prolongada"
Viver o medo, as dores e a 

insegurança após a testagem po-
sitiva do Novo Coronavírus não é 
nada fácil. A mistura de emoções 
e sintomas físicos, naturalmen-
te, pode apontar manifestações 
emocionais desgastantes no 
paciente. No entanto, muitas 
pessoas estão enfrentando uma 
situação ainda mais inusitada: 
apesar de cumprirem o período de 
repouso e isolamento, receberem 
a administração medicamentosa 
adequada à intensidade de seu 
quadro clínico e seguirem as orientações médicas para a 
eficácia do tratamento, estão tendo que conviver com alguns 
sintomas persistentes. Ou seja, a recuperação não é 100%. 
É o que chamamos de “Covid Longa” ou “Covid Prolongada”.

 Relatos cada vez mais frequentes apontam que além de 
um cansaço infinito, dores musculares, cefaleias, entre outros 
sintomas físicos, parte dos pacientes “recuperados” da Covid 
também podem desenvolver sequelas emocionais importantes 
que afetam a saúde mental e transformam o seu cotidiano.

 Um ano após o surgimento do primeiro caso de infectado 
pelo Coronavírus, estudos demonstram que cerca de 80% dos 
pacientes em recuperação apresentam aspectos associados 
à Covid prolongada.  Visto que a conexão corpo e mente é 
muito perceptível, ocorre que, ao se ver de certa forma ainda 
preso por tanto tempo aos efeitos do vírus, a tendência é que 
sintomas como ansiedade, medo, irritabilidade, alterações de 
humor, alterações de apetite, fadiga emocional, desânimo e 
depressão despontem provocando ainda mais instabilidade 
neste indivíduo.

 O que se observa de fato é que, na grande maioria dos 
casos de Covid Prolongada, as seqüelas psicológicas estão an-
coradas na angústia e no fato de que o paciente experimenta 
o medo e a insegurança por ainda estar vivendo o pesadelo 
da contaminação por um vírus invisível e altamente nocivo. 
Além disso, um outro fator contribuinte é o próprio período 
de isolamento que mexe com as estruturas emocionais do 
infectado.

 Com o sistema psíquico em desequilíbrio, o indivíduo ten-
de a potencializar as dores físicas, além de ativar gatilhos de 
ansiedade e pânico. Isso acontece porque vivemos movidos 
pela necessidade em ter o controle das situações nas mãos, 
um sentimento intrínseco de nossa espécie. Porém, tudo o 
que é externo e nos foge ao controle gera insegurança e medo 
e nos faz sentir vulneráveis. Além disso, a dor e o sofrimento 
favorecem a perda da capacidade de aceitação dos desafios 
- fato que, na mente do recuperado, pode contribuir ainda 
mais para provocar conflitos, uma vez que o que se espera 
após um tratamento adequado é a recuperação de 100% da 
saúde física e da estabilidade emocional do paciente. Mas a 
realidade não tem sido essa.

A vida pós-Covid é foco de estudos e acompanhamento 
específico de grupos multidisciplinares da saúde. Lembrando 
que não existe uma regra para a prevalência ou surgimento 
de sintomas, cada pessoa vai reagir de uma maneira, seja 
durante a recuperação ou após o período de tratamento. 
Podendo apresentar sintomas mais leves ou mais graves da 
doença.

É importante estar atento aos sintomas emocionais, 
mesmo após o período de recuperação, pois manter a saúde 
mental harmonizada contribui para aumentar e controlar os 
níveis de imunidade, reduzir os impactos físicos, além de 
promover a sensação de bem-estar que o indivíduo precisa 
para valorizar cada detalhe de seu cotidiano.

Enfim, as seqüelas da “Covid Prolongada”, “Covid longa” 
ou “Síndrome pós Covid”, seja qual classificação for, refletem 
os impactos negativos na recuperação de muitas pessoas que 
sofrem por terem sido infectadas. E ainda existe um outro 
agravante: pacientes que já apresentavam quadros de trans-
tornos mentais podem ter esses quadros psíquicos agravados. 
Além disso, o abalo psicológico tende a tornar esse indivíduo 
ainda mais vulnerável frente à necessidade da retomada de 
atividades cotidianas, limitando suas ações e potencializando 
respostas negativas ao aparelho inconsciente. Diante deste 
cenário, reforça-se o fato de que a saúde mental precisa e 
merece atenção. A busca de apoio e acompanhamento de 
um profissional especializado é fundamental, uma vez que 
os reflexos da contaminação comprometem a qualidade de 
vida do recuperado e deixa evidente que, não são apenas 
sintomas físicos que perduram após a recuperação.

 
Dra. Andréa Ladislau - Psicanalista            
 * Doutora em Psicanálise 
* Membro da Academia Fluminense de Letras - ca-

deira de numero 15 de Ciências Sociais
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* Pós Graduada em Psicopedagogia e Inclusão Social
* Embaixadora e Diplomata In The World Academy of 

Human Sciences US Ambassador In Niterói

ARTIGO Número de passageiros 
em ônibus cresce 44% em 
uma semana, diz Trânsito
O Secretário de Trânsito 

de Rio Preto, Amaury Her-
nandes, afirmou que a pasta 
já está planejando a volta do 
transporte público após o fim 
do lockdown que deve ocorrer 
nesta quarta-feira.

As regras devem seguir a 
fase emergencial foi decretada 
pelo Governador João Doria 
e prorrogada até o dia 11 de 
abril.

A pasta também vem 
acompanhando o aumento 
no número de passageiros 
do transporte coletivo nos 
últimos dias. Comparando 
segunda-feira (22/03) da se-
mana passada, com esta se-
gunda (29/03), registrou alta 
de 44,5%. No dia 22 foram 
21.120 passageiros que pas-
saram pela catraca do Terminal 
Urbando, enquanto no dia 29 
foram 30.417 pessoas.

O aumento foi gradativo, 
até chegar neste número atual. 
Na terça (23), foram 22.105 
passageiros; na quarta (24), 

23.512; quinta (25), 23.862 
e sexta (26), 23.945.

Desde o primeiro dia de 
lockdown, o número desta 
segunda-feira (29) é o recor-
de com mais clientes para a 
Riopretrans.

A Secretaria de Trânsito 
está acompanhando diaria-
mente os números de passa-

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

EM EXTIÇÃO
Zoo de Rio Preto comemora 

nascimento de gêmeos de Antas
O Zoológico de Rio Preto 

comemora o nascimento raro 
de filhotes gêmeos de Anta 
(Tapirus terrestris). Os gêmeos 
bivitelinos, um macho e uma 
fêmea, nasceram no último 
dia 22 de fevereiro, resultado 
de cruza e parto natural. 

A fêmea nasceu com 
6,920kg e o macho com 
4,445kg. Ambos estão bem 
de saúde, mamam e comem 
alguns alimentos mais pala-
táveis, como mamão, banana 
e melão. O objetivo é que, 
depois de desmamados, os 
animais sejam encaminhados 
para uma área de soltura na 
cidade de Descalvado (SP). 

De acordo com técnicos 
do Zoo, o nascimento de gê-
meos é um evento não muito 
comum entre as antas, por 
este motivo foi muito come-
morado.

Com os gêmeos, agora 
são quatro os filhotes de anta 
nascidos no Zoológico de Rio 

Preto em menos de dois anos. 
Em agosto de 2019, nasceu 
uma fêmea e em dezembro 
de 2020, um macho. Os fi-
lhotes são resultado da cruza 
de um casal de antas, que 
vive no local. A gestação da 
espécie dura em média  13 a 
14 meses.  

Os pais são uma fêmea 
nascida no zoológico e o ma-
cho foi resgatado pela Polícia 
Ambiental em Irapuã (SP). 
Ele foi trazido em janeiro de 
2019. Tinha sido encontrado 
filhote e criado, por trabalha-
dores, em uma fazenda de 
laranja da região. Com os gê-
meos, este é o quarto filhote 
gerado pelo mesmo macho. 

O zoológico de Rio Preto 
agora conta com sete antas 
e é uma das instituições que 
trabalham na conservação da 
espécie, nativa brasileira, para 
sua reprodução em cativeiro, 
visando manutenção da di-
versidade genética e o futuro 
repovoamento de áreas, onde 
se torna escassa ou extinta. 

Da REDAÇÃO

EDUCAÇÃO

TRANSPORTE

geiros para avaliar o resultado 
do lockdown. “O aumento 
está dentro do esperado, ate 
porque nós estávamos no 
passado com 60 mil usuários, 
foi baixando para 42 mil no 
último dia antes do lockdown, 
depois o aumento aconteceu 
de forma gradativa. É normal, 
está dentro da expectativa”, diz 

Amaury Hernandes, 
afirmou que a pasta 
já está planejando a 
volta do transporte 
público após o fim 
do lockdown

o secretário.
Segundo Amaury, haverá 

um acompanhamento para 
verificar a demanda dos usuá-
rios. “Vamos acompanhar para 
traçar os objetivos pra próxima 
semana, para que possamos 
interagir e evitar qualquer 
tipo de problema”, conclui o 
Secretário.

Divulgação

Unesp seleciona profissionais de saúde
 com vaga para campus de Rio Preto

A Fundação para o Desen-
volvimento Médico e Hospitalar 
(Famesp), organização social 
de saúde, está selecionando 
médicos, enfermeiros e psicó-
logos para trabalho temporário 
em 23 campus da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp).

No total, são 36 vagas, 
sendo 21 para psicólogos (30 
horas semanais), 12 para en-
fermeiros (40 horas semanais) 
e três para médicos (20 horas 

semanais). A duração do con-
trato de trabalho, com prazo 
determinado, em regime de CLT, 
será de quatro meses (mínimo) 
a dois anos (máximo).

As vagas estão disponíveis 
para os campus de Araraquara, 
Araçatuba, Assis, Bauru, Botu-
catu, Dracena, Franca, Guara-
tinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, 
Jaboticabal, Marília, Ourinhos, 
Presidente Prudente, Registro, 
Rio Claro, Rosana, São João 
da Boa Vista, São José do Rio 
Preto, São Paulo, São Vicente, 

Sorocaba e Tupã.
As inscrições são realizadas 

pela internet e terminam em 
31 de março de 2021. Para se 
inscrever, basta acessar o site 
da Famesp, preencher a ficha de 
inscrição e efetuar o pagamento 
da taxa. As taxas de inscrição 
variam entre R$ 80 (psicólogo) 
e R$ 100 (enfermeiros e mé-
dicos).

A prova escrita será realizada 
em 11 de abril, às 9h30, na 
Central de Aulas da Faculdade 
de Medicina, campus de Botu-

catu da Unesp (distrito de Rubião 
Jr.), respeitando os protocolos 
determinados pelas autoridades 
sanitárias. O uso de máscara é 
obrigatório e os candidatos têm 
de chegar ao local de prova com 
30 minutos de antecedência.

Relacionadas diretamente ao 
enfrentamento da Covid-19, as 
contratações emergenciais des-
se processo seletivo objetivam 
reforçar a equipe de profissio-
nais de saúde nos campus da 
Unesp para dar maior suporte 
às Unidades.

Da REDAÇÃO

Zoo apresentou ontem os novos filhotes

Divulgação
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PROJETOS

Mantidos dois vetos e aprovada 
suspensão do corte de água

Na sessão de ontem, os 
vereadores também aprova-
ram a proibição do corte de 
água em Rio Preto enquanto 
durar a pandemia da co-
vid-19. O projeto de autoria 
do vereador Bruno Marinho 
(Patriota) foi aprovado por 
unanimidade, oficialmente o 
Semae suspendeu o corte até 
o dia 7 de maio.

Os vereadores também 
derrubaram o veto ao projeto 
de autoria do vereador Jorge 
Menezes (PSD) que concede 
isenção do preço público 
cobrado dos ambulantes que 
têm permissão para atuar no 
município.

Já os outros dois vetos aos 
projetos do ex-vereador Jean 
Dornelas (MDB), dentre eles, 
o  que estabelece horários 
para a realização de obras 
nas principais avenidas da 

cidade, e o que autorizava a 
contratação de profissionais 
para realizar avaliação primária 
oftalmológica nos programas 
de Saúde da Família e nas 
escolas municipais, foram 
mantidos.

O projeto do vereador Celso 
Peixão (MDB) que institui a 
Brigada Municipal de Proteção 
Contra Incêndios Florestais no 
município foi aprovado pelos 
parlamentares.

Foi aprovado também a 
proposta de Renato Pupo 
(PSDB) que determina que os 
próximos conjuntos habitacio-
nais que forem implantados 
no município deverão ter pelo 
menos um ponto de apoio 
para descarte de resíduos da 
construção civil implantado 
pela construtora responsável 
pela obra. Os demais projetos 
foram adiados, pois o tempo 
regimental da sessão já havia 
esgotado.

Thiago PASSOS

Bancada governista rejeita projeto e barra 
criação de Conselho da Diversidade Sexual

Liderados por Anderson 
Branco (PL) os vereadores re-
jeitaram o projeto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que criava 
o Conselho Municipal dos Direi-
tos de Diversidade Sexual e de 
Gênero em Rio Preto. Branco 
que integra a bancada cristã 
no legislativo defendeu que 
gays, lésbicas e simpatizantes 
já possuem direitos garantidos 
pela Constituição Federal.

“Independentemente da 
nossa ideologia, o meu voto não 
poderia ser diferente do meu 
parecer como presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, 
quando disse que a população 
já tem seus direitos assegura-
dos pela Constituição Federal 
e eu voto contra por entender 
que todos nós somos iguais, 
mas não tenho nada contra a 
comunidade LGBT”, afirmou o 
vereador.

O vereador Odélio Chaves 
(PP) seguiu a mesma linha 
de Branco. “Eu vejo que esse 
assunto está acima da criação 
de um conselho, acho que 
está muito mais ligado a nós 
que devemos amar o próximo 
independente da criação do 
conselho, mas quero deixar 
claro meu respeito por essas 

pessoas”, declarou após mani-
festar seu voto contrário.

Paulo Pauléra também justi-
ficou sua votação contrária aos 
direitos civis garantidos pela 
Constituição Federal. “Eu en-
tendo que a constituição federal 
está acima de outras legislações 
municipais, e especialmente 
nesse caso da criação de con-
selho do executivo eu entendo 
que a constituição já dá todo o 
respaldo para essas pessoas”, 
afirmou.

Apenas João Paulo Rillo 
(PSOL) e Renato Pupo (PSDB) 
votaram favoráveis ao proje-
to. Exaltado, Rillo chamou os 

que sofrem desde que nasceram 
é um absurdo, é uma vergonha”, 
afirmou.

Pupo também demonstrou 
inconformismo com a votação 
dos parlamentares. “Não tenho 
como não externar o meu in-
conformismo com o que estou 
ouvindo, se tivéssemos votando 
a criação de um conselho de 
defesa de quem utiliza planos 
de telefonia, eu não falaria nada, 
mas um conselho que vota a 
participação de gays, lésbicas e 
simpatizantes é um absurdo as 
coisas que ouvimos aqui, não 
esperava unanimidade, mas es-
tou surpreso com as coisas que 
foram faladas aqui”, afirmou.

Os vereadores Rillo e Pupo 
votaram favoráveis ao projeto, 
já os votos contrários foram dos 
vereadores Anderson Branco 
(PL), Paulo Paulera (PP), Bruno 
Moura (PSDB), Rossini Diniz 
(PL), Jean Charles (MDB), Odé-
lio Chaves (PP), Karina Caroline 
(Republicanos), Robson Ricci 
(Republicanos), Jorge Menezes 
(PSD), Celso Peixão (MDB), 
Francisco Junior (DEM), Julio 
Donizete (PSD). Enquanto os 
vereadores Bruno Marinho (Pa-
triota) e Claudia De Giuli (MDB) 
se ausentaram da votação, 
Marinho justificou que seu ce-
lular teria acabado a bateria, já 
Cláudia manteve o silêncio.

Thiago PASSOS

parlamentares de medíocres 
e canalhas, ressaltando que a 
resposta virá da comunidade 
LGBTQ+.

“Esses vereadores não tem a 
mínima noção do que irá acon-
tecer agora, pois muitas ações 
acontecem após discussões 
estupidas, torpes com a que 
vimos agora, é por comporta-
mentos como este que o Brasil é 
o país do mundo que mais mata 
LGBTQ no mundo”, disse Rillo.

“Estou indignado, eu sabia 
da mediocridade de alguns, 
mas não imaginava que fosse 
dessa forma, votar contra um 
conselho que abriga pessoas 
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CÂMARA

FASE EMERGENCIAL

Sessão da Câmara de Rio Preto ontem

Situação continua crítica 
Edinho Araújo (MDB) disse que abriu mais de 300 leitos 

neste período de pandemia com o objetivo de tratar pacientes 
infectados pela covid-19. As despesas, diz ele, estão disponíveis 
no Portal Transparência. Em relação a celebração da Páscoa, o 
prefeito reiterou que é para a população respeitar o protocolo 
de segurança, a fim de evitar novas infecções. O secretário 
Aldenis Borim (Saúde) esclareceu que, desde o começo do 
lockdown, há uma tendência de queda. “O lockdown não tem 
efeito imediato”, avisou. E acrescentou que o resultado efetivo, 
só será confirmado entre 20 a 30 dias. Para controlar o avanço 
da doença, portanto, depende do comportamento de cada um. 
A situação continua crítica! 

Precoce 
Anderson Branco (PL) su-

gere à Secretaria da Saúde 
para adotar ‘tratamento’ pre-
ventivo contra a covid-19. O 
vereador enviou requerimento 
ao Executivo pedindo para 
que seja autorizada a libera-
ção de ivermectina, cloroqui-
na e vitamina D. O Conselho 
Nacional de Medicina, diz ele, 
não se opõe ao tratamento 
com o uso do kit. “Ninguém 
é obrigado a tomar”, diz. “Eu 
tomei”, revelou, acrescentan-
do que não é negacionista. 

Sinal amarelo
Após espinafrar o chancelar Ernesto Araújo das Relações Ex-

teriores, o centrão foca o poder de fogo para tirar o ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles (foto), do cargo. Para o centrão, 
Salles, com a política ambiental de “passar a boiada”, denigre 
a imagem do Brasil e atrapalha as relações com países para 
viabilizar investimentos no País. O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), portanto, terá que se desdobrar para adequar os 
ministérios as exigências do grupo que dá sustentação política ao 
governo no Congresso. O ‘sinal amarelo’, citado pelo presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), continua aceso. Basta apertar 
o botão para atingir o alvo que não esteja em sintonia com a 
exigências globalizadas. Aliás, o presidente fez ampla alteração 
no seu Ministério.

Gangorra
Assim que a pandemia 

da covid-19 estourou na Itá-
lia – até então não se tinha 
conhecimento real sobre a 
letalidade do vírus devido ao 
regime ditatorial existente na 
China – teve gente que temeu 
que algo de pior poderia acon-
tecer no Brasil. Motivo: falta 
de disciplina e de consciência 
por boa parte da população. 
Não deu outra! Os casos de 
infecções continuam uma 
gangorra, porém, sempre 
num patamar estratosférico. 

Desesperado 
Ainda de acordo com An-

derson Branco, a decisão de 
pedir a liberação do ‘kit covid’ 
é para atender seguidores na 
rede social. “Estão desespe-
rados”, diz, argumentando 
que as pessoas querem um 
tratamento preventivo até 
que a vacina esteja disponível 
para todos. Estudos apontam 
que o kit não tem eficácia 
contra à doença. Há relatos, 
inclusive, de casos de he-
morragia e insuficiência renal 
devido ao uso dos remédios. 

Guardanapo
O governador em exercício 

do Rio, Cláudio Castro (PSC), 
definitivamente, não está à al-
tura do cargo. Após recomen-
dar para o povo ficar em casa, 
fez festa para comemorar o 
seu aniversário, no último fim 
de semana. “Foi uma reunião 
para queimar uma carninha”, 
justificou, pedindo desculpas 
à população. Os mais críticos 
comparam o evento à festa 
do guardanapo, realizada 
pelo então governador Sérgio 
Cabral, em Paris.  

Período noturno
O presidente do Patriota, 

Ulisses Ramalho, diz que só 
vai visitar cidades da região 
para formar novos diretórios, 
na próxima semana. Por cau-
sa do lockdown de combate à 
covid-19, Ramalho diz que as 
tratativas são realizadas atra-
vés do WhatsApp ou telefone. 
Como é secretário de Serviços 
Gerais, Ramalho frisou que 
tudo é feito no período notur-
no, para não deixar dúvidas 
de que não está politicando 
no horário de trabalho.

Aposenta
O ministro Marco Aurélio 

de Mello, do Supremo Tribunal 
Federal, informou ontem que 
vai se aposentar no dia 5 de 
julho. Nascido no Rio, ocupa 
a vaga no STF há 31 anos. Foi 
indicado pelo então presiden-
te Fernando Collor de Mello, 
primo dele. O presidente Jair 
Bolsonaro vai indicar mais um 
nome para compor o Supre-
mo. Bolsonaro já indicou Nu-
nes Marques para a vaga de 
Celso de Mello, aposentado 
no fim do ano passado.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Situação continua crítica 

Lockdown acaba, mas Rio 
Preto segue restrições 

impostas por Doria
Prefeito Edinho Araújo 

anunciou na tarde desta ter-
ça-feira (30), durante uma 
live do Executivo, o fim do 
lockdown a partir de amanhã, 
quando Rio Preto volta a seguir 
as regras da fase emergencial 
decretada pelo governador 
João Doria que se estende até 
dia 11 de abril.

Edinho agradeceu a popu-
lação rio-pretense pelo período 
difícil e disse que o lockdown 
“foi necessário”. “Há duas se-
manas tivemos que agir para 
que não faltasse leitos, medi-
camentos. Nossa expectativa 
é que agora tenha o reflexo 
na queda das internações”, 
explica.

Rio Preto terá algumas 
particularidades durante a 
fase emergencial. Escritórios 
em geral e atividades adminis-
trativas terão obrigatoriedade 
de teletrabalho (home office). 
Já o comércio de material 

de construção fica proibido o 
funcionamento e atendimento 
presencial, liberados apenas os 
serviços de retirada por clien-
tes com veículo (drive-thru) e 
entrega na casa do comprador 
(delivery).

Já os estabelecimentos 
comerciais em geral somente 
poderão atender por entrega 
(delivery), com proibição de 
retirada de produtos no local. 
As repartições de administra-
ção pública farão teletrabalho 
(home office). Comércio de 
produtos eletrônicos somente 
entrega (delivery), com proi-
bição de retirada de produtos 
no local.

Para o setor de restauran-
tes, bares e padarias somente 
está permitida a entrega (de-
livery) e retirada de automóvel 
(drive-thru), com proibição de 
retirada de produtos no local. 
Mercearias e padarias podem 
funcionar seguindo as regras 
de supermercados, com proibi-
ção de consumo no local.

Mercados, supermerca-

dos, hipermercados e demais 
estabelecimentos comerciais 
de alimentos terão de fazer 
o controle de entrada com 
distribuição de uma senha por 
veículo, ou por grupo de pesso-
as/famílias. A senha deverá ser 
entregue no primeiro acesso ao 
estabelecimento, na entrada 
do estacionamento, sempre 
que houver.

O novo decreto diz que é 
obrigatório o bloqueio de es-
tacionamento com permissão 
de 50% do uso das vagas 
disponíveis. Só será autorizada 
a entrada de uma pessoa por 
família.

O transporte coletivo terá 
escalonamento de horário para 
os trabalhadores da indústria, 
serviços e comércio. Os horá-
rios indicados são de entrada 
das 5h às 7h e saída das 14h 
às 16h para profissionais da 
indústria; entrada das 7h às 9h 
e saída das 16h às 18h para 
os de serviços; e entrada das 
9h às 11h e saída das 18h às 
20h para os do comércio.
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Já as escolas estaduais 
terão as unidades abertas 
para distribuição de merenda 
a alunos carentes e entrega 
de materiais mediante agen-
damento prévio.

Os serviços de tecnologia da 
informação farão teletrabalho 
(home office). Já o segmento 
de hotelaria pode atender 
presencialmente mas terá 
proibição de funcionamento 
de restaurantes, bares e áreas 
comuns dos hotéis. Alimen-
tação permitida somente nos 
quartos.

Já os esportes terão todas 
as atividades coletivas profis-
sionais e amadoras suspensas. 
Para as empresas de teleco-
municações será obrigatório o 
teletrabalho.

As atividades religiosas 
terão proibição de atividades 
coletivas como missas e cul-
tos, mas permissão para que 
templos, igrejas e espaços 
religiosos fiquem abertos para 
manifestações individuais de fé 
e transmissão online.

VALDOMIRO LOPES
TJ suspende lei que dá nome 

de ex-prefeito de novo terminal

O Tribunal de Justiça homolo-
gou a suspensão da lei que deu 
nome do ex-prefeito Valdomiro 
Lopes ao Terminal Central Parque. 
A decisão foi ratificada pelo Órgão 
Especial que declarou a incons-
titucionalidade de lei, o pedido 
havia partido do promotor Sérgio 
Clementino e contou com o apoio 
do procurador-geral de Justiça, 
Mario Sarrubbo.

Na petição inicial, o Procu-
radoria Geral de Justiça (PGJ) 
alegou ofensa aos princípios de 
moralidade e impessoalidade, 
assinalando a inconstitucionalida-
de da lei que atribuiu o nome do 
ex-prefeito, já falecido, e que é pai 
e homônimo do prefeito à época, 
Valdomiro Lopes da Silva Júnior.

Segundo o acórdão, relatado 
pelo desembargador Ademir Be-
nedito, “mesmo que a denomina-
ção do novo terminal rodoviário 
preste homenagem à pessoa fa-
lecida, não restam dúvidas de que 
há evidente ofensa ao princípio 
da impessoalidade, pois a atual 

designação acaba, inquestiona-
velmente, por fazer referência à 
figura política do então prefeito 
à época da edição legislativa, 
filho do homenageado”, sendo 
“inquestionável ter permanecido 
indiretamente a referência ao 
então prefeito Valdomiro Lopes, 
eis que, porquanto cuidem de 
homônimos, se permite vincular 
o nome do referido espaço públi-
co ao agora ex-prefeito, pessoa 
pública e de presente atuação na 
vida política”.

A decisão transcreve fragmen-
tos do parecer do subprocurador-
-geral de Justiça, Wallace Paiva 
Martins Junior, que destacou que 
“ao viabilizar que seja conferido ao 
espaço público nome de ex-pre-
feito que é homônimo do prefeito 
da época da apresentação da 
propositura, pois seria seu pai -, 
a norma permite que tal medida 
seja utilizada com a finalidade de 
promover a imagem pessoal do 
filho do homenageado perante a 
opinião pública, trazendo poten-
cial de aproveitamento político”, 
relata o desembargador.

Thiago PASSOS
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Demonstrações do Resultado Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receita operacional líquida - - 58.517.386 34.697.139
Custo dos produtos vendidos - - (44.340.127) (26.520.844)
Lucro bruto - - 14.177.259 8.176.295
(Despesas) receitas operacionais
Despesas comerciais - (3.779) (10.566.175) (7.533.699)
Despesas administrativas e gerais (29.828) (41.903) (3.635.495) (2.964.197)
Resultado de equivalência patrimonial 235.040 (3.186.379) - -
Outras receitas (despesas) operacionais - 448 1.279.029 7.683
 205.212 (3.231.613) (12.922.641) (10.490.213)
Lucro (prejuízo) operacional antes
 do resultado financeiro 205.212 (3.231.613) 1.254.618 (2.313.918)
Resultado financeiro líquido 1 (323) (1.010.265) (918.018)
Lucro (prejuízo) do exercício 
 antes da tributação 205.213 (3.231.936) 244.353 (3.231.936)
IRPJ e CSLL correntes - - (39.140) 
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 205.213 (3.231.936) 205.213 (3.231.936)
Atribuído à:
Participação de acionistas controladores 205.213 (3.231.936) 205.213 (3.231.936)
 205.213 (3.231.936) 205.213 (3.231.936)

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Ativo/Circulante 4.397 311 18.994.248 13.692.417
Caixa e equivalentes de caixa 4.159 311 553.253 995.239
Aplicações financeiras - - - 120.000
Contas a receber - - 8.369.833 6.624.328
Estoques - - 7.713.004 4.838.051
Adiantamentos - - 598.870 380.422
Impostos e contribuições a recuperar - - 1.590.879 567.072
Outros ativos 238 - 168.409 167.305
Não circulante 5.946.056 5.711.016 7.478.054 4.666.632
Impostos e contribuições a recuperar - - 2.447.013 -
Investimentos 5.946.056 5.711.016 - -
Imobilizado - - 4.567.422 4.506.001
Intangível - - 463.619 160.631
Total do ativo 5.950.453 5.711.327 26.472.302 18.359.049

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Passivo/Circulante 129 95 14.594.840 10.069.060
Empréstimos e financiamentos - - 6.095.997 4.834.538
Fornecedores 47 18 6.112.374 3.737.737
Salários, férias e encargos sociais a pagar - - 1.295.395 935.774
Impostos e contribuições a recolher 82 77 56.340 62.516
Vendas para entrega futura - - 125.520 305.777
Outros passivos - - 909.214 192.718
Não circulante 175.995 119.995 6.103.132 2.698.751
Empréstimos e financiamentos - - 6.103.132 2.698.751
Partes relacionadas 175.995 119.995 - -
Patrimônio líquido 5.774.329 5.591.237 5.774.330 5.591.238
Atribuível aos acionistas da controladora
Capital social 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.829.952 2.829.952 2.829.952 2.829.952
Ações em tesouraria (22.121) - (22.121) -
Prejuízos acumulados (7.033.502) (7.238.715) (7.033.502) (7.238.715)
 5.774.329 5.591.237 5.774.329 5.591.237
Participação de acionistas não controladores - - 1 1
Total do passivo e patrimônio líquido 5.950.453 5.711.327 26.472.302 18.359.049

Vivá Agri-Assets S/A e Controlada - CNPJ n° 28.858.858/0001-00
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 - Em reais

Relatório da Administração: A Companhia focou seus negócios sociais para viabilizar o processo de crescimento da controlada.

As demonstrações financeiras completas acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Au-
ditores Independentes encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.

Ranieri Silva Torsineli - Diretor - CPF: 185.278.118-12
Fernando Rogério de Oliveira - Contador - CRC: 1SP-238759/O-2

RIO GRANDE
Ambiental apreende 

52 quilos de pescados

Durante o patrulhamento 
ambiental Policiais Militares 
flagraram duas pessoas uti-
lizando um barco motorizado 
para pescar de forma ilegal. O 
caso ocorreu nesta terça-feira 
(30) na cidade de Paulo de 
Faria. 

De acordo com as informa-
ções fornecidas a Ambiental 
estava em diligência no Rio 
Grande durante a madrugada, 
quando flagrou os acusados 
em um barco com motor de 
popa pescando com o método 

conhecido como arrastão.  
Fora a pesca ilegal eles 

ainda possuíam duas tarrafas 
que auxiliou na pescaria de 
52 quilos de espécies nativas 
conhecidas como curimbatá, 
piapara e cascudo. Os envol-
vidos foram multados no valor 
de R$4.080 respectivamente. 

Os equipamentos utilizados 
foram apreendidos e os peixes 
serão entregues e analisados 
pelo órgão competente para 
verificar a probabilidade de 
doação. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Divulgação

Carro e caminhão batem, 
pegam fogo e motorista 

morre carbonizado
Um acidente na Rodovia 

Assis Chateaubriand entre 
um carro e um caminhão 
bitrem matou o condutor do 
veículo. A vítima ficou presa 
nas ferragens e faleceu no 
local. O caso aconteceu nes-
ta terça-feira por volta das 
10h15 no KM 158, próximo 
à ponte do rio Turvo sentido 
Guapiaçu.

Segundo a Policia Rodovi-
ária Estadual (PRE) o homem 
estava dirigindo sentido a 
cidade de Olímpia quando 
invadiu a pista e colidiu de 
frente do caminhão.

O atrito causou o incêndio 
do carro e a vítima não con-
seguiu sair do veículo a tem-
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NA SP 425

po falecendo no local. Pelo 
fato do corpo ter carbonizado 
a polícia identificou que a 
vítima era do sexo masculino 

O caminhão capotou no 
acostamento da rodovia e 
pegou fogo, sendo necessá-
rio o auxilio de um caminhão 
pipa para o incêndio não se 
espalhar pela mata ao redor. 
O motorista do caminhão 
teve ferimentos leves e esta-
va consciente quando os po-
liciais chegaram na rodovia. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Acidente aconteceu 
na rodovia SP 425, 
veículos pegaram foto 
e um motorista morreu 
carbonizado

Divulgação

SOZINHA
Empresária segue 
ladrão e recupera 
produtos furtados

Uma empresária de 49 anos 
acionou a Polícia Militar após 
ter encontrado os itens furta-
dos de seu estabelecimento 
comercial. Ela seguiu o suspeito 
e descobriu onde estavam os 
produtos. O caso ocorreu nesta 
segunda-feira (29) por volta das 
17h, em Rio Preto. 

Policiais militares foram 
chamados pela vítima  até um 
ferro velho. Ao chegarem a mu-
lher informou que na noite do 
último sábado (27) o suspeito 
teria invadido sua empresa e 
furtado duas barras de canos 
inox e duas caixas para disjun-
tores elétricos. 

A vítima viu o homem nas 
gravações das câmeras de se-
gurança. Na segunda-feira ele 

teria comparecido novamente 
ao estabelecimento, motivo 
pelo qual ela o seguiu de longe 
até chegar ao ferro velho. Lá, 
entrou e encontrou seus per-
tences.  

Após a busca a empresária 
ligou para a polícia que em 
contato com o proprietário do 
ferro velho forneceu uma lista 
dos clientes que são registra-
dos para vender materiais ao 
estabelecimento. O suspeito 
de vender os produtos furtados 
ainda não foi localizado. 

A vítima e o proprietário do 
ferro velho foram levados para a 
delegacia para registrar o bole-
tim de ocorrência, e os objetos 
devolvidos para a empresária.

 (Colaborou – Bruna MAR-
QUES)
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NACIONAL
Comandantes das Forças 

Armadas são trocados

O Ministério da Defesa 
anunciou nesta terça-feira 
através de nota oficial a saída 
dos comandantes das três 
Forças Armadas: Edson Pujol 
(Exército), Ilques Barbosa 
(Marinha) e Antônio Carlos 
Moretti Bermudez (Aeronáu-
tica).

Na nota, o ministério não 
informou o motivo da saída 
dos três nem anunciou os 
substitutos (leia a íntegra ao 
final desta reportagem).

O anúncio acontece um 
dia após o agora ex-ministro 
Fernando Azevedo e Silva 
deixar o comando da Defesa. 
Para o lugar dele, foi anun-
ciado o general da reserva 
Walter Souza Braga Netto, 
que até então comandava a 
Casa Civil.

Esta é a primeira vez des-
de 1985 que os comandan-
tes das três Forças Armadas 
deixam o cargo ao mesmo 
tempo sem ser em período 
de troca de governo.

Leia a íntegra da nota 
do Ministério da Defesa:

Brasília, DF
Em 30 de março de 2021
O Ministério da Defesa 

(MD) informa que os Coman-
dantes da Marinha, do Exér-
cito e da Aeronáutica serão 
substituídos.

A decisão foi comunicada 
em reunião realizada nesta 
terça-feira (30), com pre-
sença do Ministro da Defesa 
nomeado, Braga Netto, do 
ex-ministro, Fernando Azeve-
do, e dos Comandantes das 
Forças.
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Comandantes da Aeronáutica, 
Antônio Carlos Moretti Bermu-
dez; do Exército, Edson Pujol; 
e da Marinha, Ilques Barbosa

ANDRÉ LUIZ GONÇALVES PINTO – 
Falecido aos 29 anos de idade, natural 
de São José do Rio Preto/SP, era solteiro. 
Deixou suas fi lhas Ana Clara, Emili. Seu 
sepultamento deu-se no dia 30/03/2021 às 
17:00. Saindo seu féretro do velório Ercilia 
para o cemitério São João Batista. 

NAIR FASSIN MENDONÇA – Falecida 
aos 85 anos de idade, natural de Bálsamo/
SP, era viúva. Deixou seus fi lhos Maria de 
Lourdes, Adelino, João Luiz, Mario Lucio, 
Bedeval, Vilma, Eulalia. Seu sepultamento 
deu-se no dia 30/03/2021 às 15:30. Saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Municipal de Monte 
Aprazivel. 

JOSEPHINA FAZANI DE OLAZANI 
DE OLIVEIRA – Falecida aos 89 anos de 
idade, José Bonifácio/SP, era viúva. Deixou 
seus fi lhos Vani Tereznha, José Carlos. 
Seu sepultamento deu-se no dia /03/2021 
às 16:00. Saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz. 

IRACEMA RODRIGUES ROSA COZETO 
– Falecida aos 62 anos de idade, natural de 
São José do Rio Preto/SP, era viúva. Deixou 
seu fi lho Thiago Luiz. Seu sepultamento 
deu-se no dia 30/03/2021 às 16:30. Saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista. 

ORVIL PEREIRA – Falecido aos 85 
anos de idade, natural de Santa Adélia/SP, 
era viúvo. Deixou seus fi lhos Orvil, Juliana, 
Orlando, Odaval, Sebastião Antonio. Seu 
sepultamento deu-se no dia 30/03/2021 às 
14:30. Saindo seu féretro do velório Ercilia 
para o cemitério São João Batista. 

JOSÉ VICENTE GREGO – Falecido aos 
70 anos de idade, natural de Olimpia/SP, era 
casado com Rosaria Campeti Grego. Deixou 
seu fi lho Gerson. Seu sepultamento deu-se 
no dia 30/03/2021 às 15:00. Saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista. 

NILVA DACIE VILELA – Falecida aos 66 
anos de idade, natural de São José do Rio 
Preto/SP, era casada com Antonio Donizett 

  FALECIMENTOS
Vilela. Deixou seus fi lhos Gislaene Antonia, 
Flavio Donizett. Seu sepultamento deu-se 
no dia 30/03/2021 às 13:30. Saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista. 

NEUZA DE ALMEIDA FRANCISCO – 
Falecida aos 82 anos de idade, natural 
de Tatui/SP, era viúva. Seu sepultamento 
deu-se no dia 30/03/2021. Saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz. 

SILVIO TESTA – Falecido aos 61 anos 
de idade, natural de Macaubal/SP, era ca-
sado com Aparecida Martins Borges Testa. 
Deixou seus fi lhos Lucas, Samuel. Seu 
sepultamento deu-se no dia 30/03/2021 
às 15:00. Saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz. 

APARECIDO NORIVAL PONTE – Faleci-
do aos 61 anos de idade, natural de Planal-
to/SP, era solteiro. Deixou seus fi lhos Cindy 
Larissa, João Victor. Seu sepultamento 
deu-se no dia 30/03/2021 às 09:00. Saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Municipal de Turiuba. 

ANTONIO GOULART FARIA – Falecido 
aos 82 anos de idade, natural de Aliança/
SP, era casado com Aparecida Tereza Perle 
Faria. Deixou seus fi lhos Edson Donizete, 
Adilson. Seu sepultamento deu-se no dia 
28/03/2021 às 14:00. Saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Ressurreição. 

ELIZETE DE OLIVEIRA MALHEIRO 
– Falecida aos 54 anos de idade, natural 
de Formosa D’Oeste/PR, era divorciada. 
Deixou seus filhos Cleandro, Clayve, 
Dayane. Seu sepultamento deu-se no dia 
30/03/2021 às 15:30. Saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz. 

MARIA DE LOURDES VALENTE DOS 
SANTOS – Falecida aos 73 anos de idade, 
natural de Bebedouro/SP, era solteira. Dei-
xou sua fi lha Veida Mara. Seu sepultamento 
deu-se no dia 30/03/2021 às 16:00. Saindo 
seu féretro do velório Ercilia para o cemitério 
São João Batista. 
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Em tempos de Covid-19, o que não falta é a sensação de angús-
tia. Estamos vivendo o maior pico de casos em um ano de pandemia, 
existem muitas cepas do coronavírus, as crianças e os mais jovens 
estão sendo acometidos em maior escala e há muitas pessoas ainda 
na fila da vacina. 

Em meio a tudo isto, a medicina tem se deparado com uma condição 
intrigante: por que algumas pessoas se contaminam e evoluem mal e 
outras têm a sorte de uma evolução mais favorável?

Três casos recentes mostram como essa dura batalha contra o vírus 
pode apresentar enredos diferentes. O humorista Paulo Gustavo teve 
Covid-19 grave, foi intubado em condições delicadas e inicialmente 
teve uma piora. O ex-lateral esquerdo e tetracampeão Branco também 
precisou ser intubado, mas conseguiu se desvencilhar do respirador 
artificial até que de forma rápida e já está comendo e falando. Já o ex-
-atacante Luis Fabiano foi hospitalizado e em poucos dias recebeu alta.

Os casos dessas três celebridades espelham a realidade de várias 
famílias brasileiras, nas quais uma pessoa se contamina e pode evoluir 
mal, ficando vários dias na UTI, outras são internadas e rapidamente 
saem do hospital e ainda há aquelas que se contaminam e não apre-
sentam praticamente nenhum sintoma. 

Como médico, posso dizer que a medicina ainda “baila” com esta 
realidade, tentando identificar a lógica (se é que ela existe), estabelecer 
correlações e provar alguma hipótese. Até que esta certeza se consolide, 
devemos sempre pensar que a doença pode ser grave e levar para a 
UTI. Por isso, é importante evitar correr esse risco e procurar padronizar 
algumas medidas de caráter preventivo.

Reforço que, todos nós, independentemente da faixa etária e sexo, 
estamos sujeitos a contaminação pela Covid-19. Além disso, ninguém é 
capaz de sentenciar acerca de como será sua resposta orgânica a este 
terrível vírus. Não fosse verdade isto, não estaríamos vivenciando a fase 
mais crítica da pandemia, com mais de três mil mortes em alguns dias. 

Já que não sabemos se nosso organismo vai responder tal como 
o organismo de Paulo Gustavo, de Branco ou de Luis Fabiano, vamos 
tentar criar uma espécie de protocolo de segurança contra a Covid-19, 
tendo como base constatações científicas.

Regra 1 
Uso de máscaras protetoras da face. Em alguns casos, pode-se 

optar pelo uso de mais de uma máscara: uma cirúrgica tripla e a de 
tecido por cima. 

Regra 2 
Não usar objetos pessoais de outras pessoas e nem beijar e abraçar 

familiares e amigos. Esta medida é muito desconfortável para muitas 
pessoas, mas faz parte do chamado necessário processo de distan-
ciamento social.

Regra 3 
Não participar de eventos ou festas enquanto não houver autorização 

das autoridades sanitárias para tal finalidade. E quando houver auto-
rização, continuar usando máscaras e mantendo a higiene das mãos.

Regra 4 
Para aquelas pessoas que são portadoras de hipertensão arterial e 

diabetes e utilizam medicamentos, não se deve mudar as doses, fazer 
associações ou cessar o uso, sem a obrigatória orientação médica. 
As pessoas diabéticas precisam de um controle rigoroso dos níveis de 
glicemia, visto que existe correlação entre diabetes descompensado e 
taxa elevada de infecções.

Regra 5 
Pratiquem atividade física, seja na sua casa ou, quando for permi-

tido, em academias ou ao ar livre. Vários estudos têm demonstrado 
que as pessoas com sobrepeso ou obesidade estão mais sujeitas a 
contaminação e evolução desfavorável da infecção pela Covid-19.

 Nem sempre o exercício físico é o mais prazeroso para se fazer 
dentro de casa, mas, por estarmos vivendo uma guerra e uma calami-
dade, faço este apelo em prol da vida. Use os recursos tecnológicos 
e peça orientação de um médico e educador físico, mas não fique 
sedentário(a).

Regra 6 
Cuide rigorosamente de sua alimentação. Não é questão de comer 

pouco ou muito, mas, sim, saber o que comer e o quanto comer. Peço 
que tomem muito cuidado com os modismos na alimentação e também 
muito cuidado com dietas excessivamente restritivas. 

Um dos pilares do nosso equilíbrio imune é uma dieta que preencha 
todas as necessidades nutricionais e calóricas. Não se deve, sobretudo 
em tempos de uma pandemia assoladora, “inventar moda” e acabar 
se expondo a um risco maior de contaminação. Saber comer pode ser 
uma das melhores medidas preventivas contra a infecção pela Covid-19.

Regra 7 
Em virtude do isolamento social, muitas pessoas estão ficando mais 

tempo em casa, o que pode favorecer o abuso de bebidas alcoólicas. 
Este tipo de bebida pode, se consumida de forma descontrolada, 
agravar o diabetes, causar descontrole da pressão arterial e promover 
inflamação acentuada em órgãos vitais como fígado e pâncreas. 

Precisamos sempre ter em mente que a infecção pela Covid-19 
consiste numa tempestade inflamatória; dessa forma, imagine a gra-
vidade de uma infecção pela Covid-19 em uma pessoa que está abu-
sando de bebidas alcoólicas e causando inflamação em seus órgãos. 
A recomendação seria priorizar bebidas não alcoólicas, como água, 
sucos naturais e chás, deixando as bebidas alcoólicas para os fins de 
semana e sempre com moderação.

Regra 8 
Devo ou não devo adotar um “tratamento precoce” para Covid-19? 

Pessoal, do ponto de vista conceitual, ainda não existe tratamento 
para Covid-19, nem precoce nem tardio. Até o presente momento, 
temos medidas de prevenção e logicamente a possibilidade de tomar 
a vacina. Quando se usa o termo “tratamento”, parece ser algo muito 
contundente, forte e categórico. No entanto, precisamos entender que 
usar algumas vitaminas como suplementos não seria tratar a Covid-19.

Então estou dizendo que não se deve tomar as vitaminas D e C por 
exemplo? Não estou dizendo isso! Entendam bem: as vitaminas são 
essenciais para nossa imunidade e podem, sim, auxiliar na prevenção 
de doenças, desde que haja uma dosagem periódica destas vitaminas 
no sangue para avaliar as reais necessidades e que se faça a devida 
suplementação quando a alimentação diária for deficitária. 

Há necessidade de um respaldo médico ou de um nutricionista 
nesta suplementação. Portanto, quando necessário, vocês podem 
suplementar estas vitaminas em sua alimentação, mas entendam que 
não estamos tratando a Covid-19.

Regra 9 
Devo tomar cloroquina e ivermectina de forma preventiva? Faltam 

evidências que suportem o uso destas duas medicações, no âmbito 
da Covid-19. Diante disso, eu recomendaria que houvesse priorização 
de outras medidas mais eficazes para manutenção da imunidade, 
como alimentação rigorosa, hidratação também rigorosa e períodos 
de descanso ao longo da semana. 

No entanto, em situações muito extremas, caso haja um consenso 
entre médicos e família, penso que não deveríamos impedir o uso 
destas medicações. A recomendação geral seria realmente não usar 
em qualquer caso de Covid-19.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especia-
lização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia e 
Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da Unilago 
- www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Covid-19 é imprevisível, 
mostram Paulo Gustavo, 
Branco e Luis Fabiano

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

COVIDREFORÇO
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ORDEM JUDICIAL

O HB Saúde informou que o 
laboratório Eurofarma realizou a 
entrega parcial das 6.000 uni-
dades de brometo de rocurônio 
10mg/ML, anestésico utilizado 
para intubação de pacientes 
com covid-19. No último sá-
bado o DHoje informou com 
exclusividade que o juiz Ricardo 
de Carvalho Lorga, da 1ª Vara 
Civil de Rio Preto, havia deter-
minado a entrega imediata do 
medicamento.

Através de sua assessoria 
de imprensa o HB Saúde não 
informou a quantidade entre-
gue pelo laboratório e nem as 
datas para entrega total da 
medicação. “Tive um retorno do 
Jurídico e já foi realizada uma 
entrega parcial da medicação”, 
limitou-se a dizer o plano de 
saúde.

Sem confirmar a quantida-
de entregue para o HB Saúde, 
assim como a previsão de 
atender o pedido, a Eurofarma 
informou que a produção do 
anestésico brometo de ro-
curônio cresceu 592% quando 

Laboratório entrega parte 
dos insumos ao HB Saúde

comparados com a produção do 
ano de 2019, antes do início da 
pandemia. Em 2019 a produ-
ção do anestésico foi de 289 
mil ampolas, quantidade que 
cresceu 405% no ano seguinte, 
saltando para 1.460.000 em 
2020, e que até o final do mês 
de abril deste ano atingirá pro-
dução de 2 milhões de ampo-
las, novo crescimento de 305% 
em relação ao ano anterior.

“Citada em ação judicial 
do Hospital HB Saúde, de São 
José do Rio Preto, que pleiteia 
6 mil ampolas de brometo 
de rocurônio, a Eurofarma 
esclarece que mediante o re-
crudescimento da pandemia e 
a busca exponencial por este 
medicamento, alguns pedidos 
vêm sendo atendidos parcial-
mente, mediante adoção de 
critérios de proporcionalidade 
para abastecer hospitais públi-
cos e privados”, diz o laboratório 
através de sua assessoria de 
imprensa.

O laboratório esclarece que 
desde o início da pandemia, 
a empresa tem se esforçado 
para aumentar a oferta de 
medicamentos utilizados no 

combate à Covid-19, destacan-
do que consolidou o “aumento 
da capacidade produtiva de 
sua maior planta em 37%”, e 
realizou “investimento de R$ 
22 milhões em equipamentos 
de produção”, além de realizar 

a “contratação de 500 tra-
balhadores temporários para 
suprir colaboradores afastados 
e ampliar a produção”. A Eu-
rofarma não informou se teve 
medicamentos sequestrados 
pelo governo federal.

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

Laboratório entrega parte dos insumos ao HB Saúde, 
após ordem judicial

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto registrou nesta ter-
ça-feira (30) mais 237 casos 
de Covid-19, sendo que 178 
foram diagnosticados por exa-
me PCR, 34 por TR sorológico 
e 25 por TR antígeno. No 
total, o município já soma 
57.153 casos, sendo 3.886 
em profissionais da saúde. O 
coeficiente de incidência é de 
12.406 casos para cada 100 
mil habitantes.

Também foram confirmadas 
mais 23 mortes pela doença 
na cidade, sendo sete nas 
últimas 24 horas. Os outros 
óbitos são de dados repre-
sados do sistema SIVEPgripe 
do Ministério da Saúde, que 
apresentou instabilidade na 
última semana. Com isso, Rio 
Preto contabiliza 1.458 óbitos 
desde o início da pandemia, 
com uma taxa de letalidade de 
2,5%. Considerando apenas os 
dados de 2021 já são 22.390 
casos e 536 mortes.

Nas últimas 24 horas 133 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, to-
talizando 51.472 curados, o 
equivalente a 90% dos casos. 
O número de notificações de 
pacientes com sintomas gri-
pais é de 211.957 e já foram 
realizados 186.581 testes. 
Os exames coletados no in-
quérito sorológico ainda não 
foram inseridos e deverão ser 
computados após a conclusão 
do estudo.

Atualmente, a cidade conta 
com 955 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), sendo 
que 591 são residentes de 
Rio Preto e 364 são de outros 
municípios da região, com 448 
em UTI e 507 em enfermaria. 
Dentre os casos já confirma-
dos com Covid-19 são 753 
internações, com 409 na UTI 
e 344 na enfermaria. A taxa 
de ocupação de UTIs em Rio 
Preto é de 97% e na região é 
de 87,6%.

Mais sete 
mortes em Rio 
Preto em 24h

Vinicius LIMA
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HB abre dez leitos de UTI 
e oito de enfermaria

O Complexo Funfarme, 
que administra o Hospital de 
Base e o Hospital da Criança 
e Maternidade, informou nesta 
terça-feira (30) que ampliou 
em mais dez leitos de UTI para 
pacientes com Covid-19 e oito 
de enfermaria no HB. Com 
isso, o hospital passa a contar 
com 346 leitos, sendo 173 de 
UTI e 173 de enfermaria só na 
ala Covid-19.

Os novos leitos já come-
çaram a receber pacientes. 
Nesta terça-feira (30), 283 
pacientes estão internados 
no HB, sendo em enfermaria 
e 167 na UTI (ocupação de 
96,5%). Nas últimas 24 horas 
foram 19 altas hospitalares 
concedidas para pacientes 
com Covid-19 e seis óbitos 

contabilizados. No HCM há 
12 crianças internadas, sendo 
sete na enfermaria e cinco na 
UTI, com uma alta concedida 
recentemente.

Desde o início da pande-
mia, a Funfarme já atendeu 
4.344 pacientes com Co-
vid-19, com 3.075 altas e 969 
mortes. Neste mês de março 
já foram 626 internações, o 
maior índice em um mês já 

Vinicius LIMA

registrado pelo hospital. Rio 
Preto (1.375), Mirassol (392) 
e José Bonifácio (167) são os 
municípios que tiveram mais 
pacientes internados.

Segundo o boletim da 
Cross, do Departamento Re-
gional de Saúde de Rio Preto, 
95 pacientes estão na fila 
de espera por leito de UTI na 
região. A taxa de ocupação de 
leitos na região é de 92,4%.

Divulgação

VILA MAYOR PÓS-PANDEMIA

A Secretaria de Saúde 
informou, na manhã desta 
terça-feira (30), que a partir 
desta data a Unidade Respi-
ratória Vila Mayor passa a ser 
a referência para atendimento 
de síndromes respiratórias e 
Covid para trabalhadores da 
saúde.

Dessa forma, os muní-
cipes que necessitarem de 
atendimento para síndromes 
respiratórias devem procurar 
atendimento em uma das 
seguintes unidades: Solo Sa-
grado com atendimento 24h, 
Estoril com atendimento diário 
das 7h às 22h e a unidade do 
Vetorazzo diariamente das 7h 
às 22h.

Além das unidades respi-
ratórias, a população também 
pode buscar atendimento para 
síndromes respiratórias nas 
UPAS Tangará e Vila Toninho, 
que funcionam 24h.

Unidade vai 
atender 

só trabalhador 
da saúde

Da REDAÇÃO

Divulgação

Projeto define destino de 
equipamentos de hospitais 

de campanha e urgência

O deputado federal Geni-
nho Zuliani (DEM) apresentou 
projeto de Lei que estabelece 
regras para a destinação de 
equipamentos médicos utiliza-
dos em hospitais de campanha 
para unidades de saúde, hos-
pitais filantrópicos e Santas 
Casas instalados em municí-
pios com maior letalidade da 
covid-19.

Na proposta, o parlamentar 
altera texto da lei federal núme-
ro 13.979, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde públi-
ca de importância internacional 
decorrente do coronavírus.

“Entendemos que os equi-
pamentos devem servir para 
atender outros tantos pacien-
tes de outras enfermidades, 
localizados nas UPA’s, em Hos-
pitais Filantrópicos ou Santas 

Casas de Saúde, que prestem 
serviços de baixa e média com-
plexidade, contribuindo para a 
diminuição das filas nos pron-
tos-socorros dos hospitais”, 
destacou o deputado.

Ele estabelece regras para 
a destinação dos equipamentos 
médico-hospitalares após o 
encerramento das atividades. 
“Vários estados montaram hos-
pitais de campanha, que foram 
desmontados quando ocorreu a 
diminuição de casos, porém, é 
preciso regras claras para a re-
alocação desses itens”, afirma 
o deputado.

O parlamentar que mantém 
base eleitoral em Olímpia pos-
sui diversas outras proposituras 
relacionadas ao enfrentamento 
da pandemia, dentre elas a 
implantação de auxilio emer-
gencial para o setor de eventos, 
que está com as atividades sus-
pensas desde março de 2020.

Thiago PASSOS 

Divulgação
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ELEIÇÕES I    

Realizadas domingo último, dia 28, as eleições para a nova diretoria 
e o novo Conselho Deliberativo do Automóvel Clube transcorreram 
na maior normalidade, apesar de que, por terem sido realizadas 
totalmente online- para obedecer os rígidos protocolos sanitários 
-algumas pessoas acabaram não conseguindo votar.

OSCAR   

Sabe a Laura Pausini, aquela 
cantora e compositora italiana
de 46 anos, que quando vai ao 
programa Domingão, o Faustão 
se derrete todo?  Pois sua 
música Io Si (Eu, sim), composta 
em parceria com Diane Warren 
e Niccolá Agliardi e interpretada, 
em italiano, por ela,da trilha 
sonora daquele bonito filme 
“Rosa e Momo”, com Sofia 
Loren, poderá ganhar o Oscar 
de Melhor Canção Original. A 
cerimônia está marcada para 
25 de abril, presencialmente, 
seguindo restrições e protocolos 
de segurança, na Union Station, 
no centro de Los Angeles, e no 
Dolby Theatre, em Hollywood.

LES BON VINS II

O torneio foi realizado de 9 a 12 de março no Château des Ravatys, 
em Saint Lager, na Borgonha, região que é berço dos mais famosos 
vinhos desta uva do mundo. Na disputa da 28ª edição do evento, 
concorreram 604 rótulos de 36 países.

      Será homem e receberá 
o nome de Gabriel, o segundo 
filho de Miltinho e Mari 
Homsi, que nasce em julho e 
vem fazer companhia para o 
irmãozinho Elias.

     Depois de uma temporada 
de quase dois meses na 
estância da família, em 
Mirassol, onde se submetia a 
tratamento de saúde, Carmen 
Lúcia Bassitt voltou a se 
instalar em seu apartamento 
em São Paulo.

    Será apenas no civil, com a 
presença dos pais dos noivos 
e dos padrinhos, o casamento 
civil de Euclides Facchini Neto 
e Dayane de Moraes Silva, 
que residem em Votuporanga. 
O noivo é filho de Euclides 
Facchini e Carmen Silvia Rossi 
Facchini.

     A Diretoria João Thodoro, 
do Harmonia, sensível ao 
momento atual, resolveu fazer 
um desconto na mensalidade 
de abril. De R$ 766,00 para 
R$ 700.

     Agora, além de membro 
do Conselho Deliberativo 
do Harmonia Tênis Clube 
sou também integrante do 
Conselho Deliberativo do 
Automóvel Clube, do qual já 
havia participado por oito anos 
e retorno com grande prazer.

     André Mendonça voltou 
para a AGU, mas não mudou
os planos de Jair Bolsonaro 
de indicá-lo ao STF, mês que 
vem, para a vaga que será 
aberta com a aposentadoria 
de Marco Aurélio Mello.

* 

FILMES HOT

O Sexy Hot, canal de filmes de 
saliência, com o objetivo de 
incentivar os consumidores a 
ficarem em casa para conter o 
avanço da pandemia, vai liberar 
durante o mês de abril, um 
filme gratuito por semana, e o 
programa é batizado de “Fique 
em casa 2.0”. 

LUTO II

Aliás, segundo as estatísticas, as mortes por covid entre jovens 
de 20 e 39 anos equivaleram a 13 incêndios na boate Kiss, a 
tragédia gaúcha que matou 242 pessoas e feriu 680 em janeiro 
de 2013. Mesmo assim, nada que desestimule jovens a continuar 
frequentando festas e aglomerações e a agirem com falta de respeito 
ao próximo – y compris, os familiares com quem convivem sob o 
mesmo teto- essa geração de mimados cuja fantasia de onipotência 
lhes dá o direito de achar que com eles nada acontecerá. 

INDENIZAÇÃO 
NEGADA 

Uma juíza de Porto Seguro (BA) 
negou pedido de indenização 
feito contra o historiador Marco 
Antonio Villa, rio-pretense de 
nascimento  e condenou o 
autor da ação a multa por 
litigância e má-fé. O processo 
foi movido por Igor Stefanelli, 
que alegou ter sofrido danos 
morais por comentários feitos 
por Villa ao falar do presidente 
Jair Bolsonaro.

DIRETORIA

Essa deverá ser a nova diretoria do Rio Preto Automóvel 
Clube: presidente-Jesus Martim Filho, vice-presidente-Moisés 
Camargo,1º tesoureiro-Mauro Sanson, 2º tesoureiro -João 
Gargantini,1º secretário-Alexandre Signorini, 2ºsecretário-João 
Xavier, diretor social-Colemar Evangelista, diretor de esportes 
-Fernando Martins, diretor jurídico-Sérgio Expressão.

POSSE  

Por causa do lockdown e do isolamento social, a posse do 
novo Conselho do Automóvel Clube e a eleição do presidente 
do Conselho e seu vice– que segundo um passarinho me 
contou, deverão continuar sendo Jordão Reis Neto e Paulinho 
Bergamaschi, respectivamente- deverão ser realizadas dia 15 de 
abril. O Conselho Fiscal também será eleito nessa oportunidade. 
E ainda, nesta reunião, serão homologados os nomes escolhidos 
para compor a nova diretoria.

VACINAS

O Brasil detém avançada tecnologia na produção de vacinas 
para animais, especialmente contra a febre aftosa, com cerca 
de 30 fábricas. Há uma proposta em andamento, para utilizar 
parte dessa capacidade no combate à covid-19, sem prejuízo 
da produção dos imunizantes destinados aos rebanhos. Como 
atualmente o País tem apenas duas fábricas de vacinas para 
humanos (Butantan e Fiocruz), a ideia foi bem recebida pelos 
senadores.

FESTIVAL DE 
RESPONSA

A IMM, empresa responsável 
por eventos como o São Paulo 
Fashion Week, Cirque du Soleil e 
Rio Open de Tênis ,decidiu realizar 
em junho, em São Paulo, após 
a pandemia, a primeira edição 
de um festival denominado SP-X 
com quatro pilares: música, 
artes visuais, tecnologia e talks, 
que deverá ocupar todo o espaço 
do Memorial da América Latina, 
com shows, mostra de cinema, 
palestra e debates com grandes 
personalidades.

EXEMPLO DE ARARAQUARA

Os números que Araraquara ostenta no pós-lockdown , segundo 
o colunista Ancelmo Gois do jornal O Globo, são expressivos. Vale 
jogar o foco em alguns. Na semana entre 1º e 7 de março, houve 
41 mortes por Covid na cidade. Na semana de 22 de março até 
ante-ontem, foram registrados 16 óbitos (apenas uma de sábado 
para domingo). Também entre o mesmo período, o número de 
contaminados na cidade caiu de 945 para 438. O índice de 
testagem de Covid-19 em Araraquara (39 mil para cada 100 
mil habitantes) é quase o triplo do registrado em todo o Brasil.
Hoje, 89% dos leitos de UTI e 74% de enfermaria no município 
estão ocupados por doentes de Covid. Neste percentual, estão 
incluídos contaminados moradores de cidades próximas. Quando 
se considera apenas os moradores de Araraquara, esse índice cai 
para 30% e 40%, respectivamente.

CONSELHO DELIBERATIVO

Esses foram os conselheiros eleitos domingo no Automóvel 
Clube: Carlos Abib Cury, Carlos Alberto Aued, Elias Kassis, Gaber 
Lopes, João Roberto Saes, Jordão da Silva Reis Neto, Jorge D’Arc 
Saadi, José Carlos Damiano, Lucia Helena Gomes Chueire, Luiz 
David Rahd, Luiz Fernando Colturato, Manoel Francisco Coelho, 
Marcos Antonio Napolitano, Maria Lúcia Donegá, Moacyr Ragonezi 
Prado, Nadalete Amorim Dias, Osvaldo Graciani, Paulo Miguel 
Benfati Thomé, Paulo Bergamaschi, Pedro Gildo Venturelli, Pedro 
Rodrigues de Almeida, Percival Costa Jr, Persio Luis Marconi, 
Rubens de Andrade Ribeiro, Santina Júlia Ayeda, Sergio Expressão, 
Sérgio Nonato, Sinezio Mathias de Oliveira Jr, Valdemar Cecílio 
Cabrera e Waldner Lui.

                             LUTO I     

Proporcionalmente ao número de habitantes, Rio Preto é a quarta 
cidade entre as maiores do País com mais mortes por Covid. 
Nesse ról, são tantas as pessoas ilustres e amigas pelos quais 
reverenciamos suas mortes, que as colunas sociais precisam 
tomar cuidado para não virar um registro necrológico. Desta 
coluna, as condolências às famílias de Valéria Bassitt, D. Damiana 
Oger, Miro Braga, Sidney Silva (diretor de Bares e Restaurantes 
do Automóvel Clube) e Antonio Camilo Sé.

ELEIÇÕES II 

Mesmo com o apoio logístico oferecido pela diretoria do clube, 
colocando funcionários da empresa contratada para a realização 
das eleições, fazendo o passo a passo por telefone, muitos 
sócios, depois de algum tempo, acabaram perdendo a paciência e 
desistindo. Estima-se em torno de 20%. A única chapa concorrente, 
comandada pelo atual presidente, Jesus Martim Filho e seu vice, 
Moisés Camargo, conseguiu 127 votos válidos – 35% do universo 
de sócios – e 2 votos foram nulos.

IBOPE

Entre os cotados para disputar a 
presidência em 2022, nas redes 
sociais Luciano Huck, lidera 
disparado. O apresentador da 
Globo tem nada menos que 52 
milhões de seguidores, segundo 
o Monitora BR. E ganhou pelo 
menos 875 mil seguidores no 
Facebook só no último mês. Em 
seguida, vem Bolsonaro, com o 
segundo maior ativo de redes 
sociais – são 39 milhões de 
internautas que o acompanham. 
Já  dos  nove  mi lhões  de 
seguidores de Lula, cerca de 
663 mil foram adicionados no 
último mês considerando quatro 
redes.Enquanto João Doria tem 
5 milhões de seguidores e Ciro 
Gomes, 3 milhões.

COMÉDIA

O jornalista dramaturgo e crítico teatral rio-pretense Dib Carneiro 
Neto, que foi crítico de teatro infantil na revista Veja São Paulo e 
editor-chefe do Caderno de Cultura do Estadão de 2003 a 2011, 
é quem mediará, a convite do secretário municipal de Cultura, 
Pedro Ganga, os debates on-line do festival Janeiro Brasileiro 
de Comédia. O evento, como o nome diz, marcado para janeiro 
deste ano, por causa da pandemia, foi adiado para o período de 
7 a 18 de abril, com 12 produções teatrais de São Paulo e outros 
estados. A curadoria é de Guido Caratori e as transmissões serão 
realizadas pelo Youtube e Facebook.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

COMPRA E VENDA

O Grupo C l imatempo da 
empresa norueguesa StormGeo, 
comprou a Somar Meteorologia, 
sua principal rival no mercado 
de informações sobre o clima 
no País, em uma transação 
que deve formar uma empresa 
de R$ 40 milhões em receitas 
anuais e com 80% do setor no 
Brasil. O valor da compra não 
foi revelado.

LES BON VINS I

Boa notícia para quem aprecia vinhos: três vinhos produzidos 
no Sul do Brasil - dois deles espumantes, mantendo a fama do 
Brasil neste segmento - conquistaram medalhas de prata este 
mês no concurso Chardonnay du Monde, na França. Um deles 
é o Panizzon Chardonnay 2018, que custa R$ 35 no site da 
vinícola. Já o espumante Garibaldi Espumante Chardonnay Brut 
é encontrado em torno de R$ 36 em sites de vendas de vinhos. 
O terceiro é  o Aurora Espumante Brut, encontrado também em 
e-commerces na faixa de R$ 30.

CINEMA

O Festival de Cinema de Gramado, um dos principais eventos 
de cinema no Brasil, confirmou sua 49ª edição e anunciou que 
o evento ocorrerá  de13 a 21 de agosto, totalmente on-line. Os 
concorrentes ao prêmio Kikito de ouro ainda não foram anunciados. 

Jesus Martim Neto reeleito domingo, presidente do 
Automóvel Clube. Na foto com a primeira dama Sueli 

Gandolfi Martim.

A beleza e o charme Silvia Brunca Thomaz, esposa de
 Dipiu Thomaz, aniversariantes de domingo, 28
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DECRETO Nº 18.869 
DE 30 DE MARÇO DE 2021. 

 
Dispõe sobre novas medidas restritivas de enfrentamento a pandemia do 
COVID-19 e dá outras providências.  
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município; 
 

Considerando a necessidade de implantação de medidas de prevenção e controle da Pandemia 
COVID; 
 
Considerando as disposições do Decreto Estadual n. 65.563 de 11 de março de 2021, que 
estabelece o Plano Emergencial válido para todo o Estado de São Paulo e a necessidade de 
compatibilização das normas locais estabelecidas no âmbito estadual; 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º. Este Decreto institui medidas restritivas, de caráter temporário e excepcional, no âmbito 
da medida de quarentena, com o objetivo imediato de conter a transmissão e disseminação da 
COVID-19.  
 

Art. 2º. As medidas estabelecidas neste decreto terão eficácia a partir das 00h00min do dia 01 de 
abril de 2021, com exceção das feiras livres que somente poderão retornar a partir do dia 06 de 
abril de 2021, com as regras estabelecidas no anexo VI. 
 

Parágrafo único. Para fins de enquadramento como atividade essencial esta deve representar, no 
mínimo, 70% da atividade, serviço ou produto, realizados ou comercializados no 
estabelecimento. 

 
Art. 3º. Aos estabelecimentos cujo funcionamento será permitido por este Decreto deverão 
cumprir as seguintes medidas: 
 
I – definir responsáveis pelo acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de funcionários, 
incluindo monitoramento de contatos dentro do estabelecimento, com sistematização de dados e 
notificação às autoridades competentes; 
 

 

II – organizar ponto de descontaminação na entrada de funcionários do estabelecimento para 
higiene pessoal e higienização de objetos e outros pertences; 
 
III – garantir o uso obrigatório de máscara de proteção respiratória, de utilização individual, para 
os funcionários, com cobertura total do nariz e boca, sem espaços laterais, sendo que a troca 
deverá ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com sujidades, 
bem como exigir dos clientes o uso adequado enquanto permanecer no local; 
 
IV – higienizar as superfícies de toque, antes e após o início das atividades; 
 

V – higienizar objetos, equipamentos, utensílios e materiais utilizados (entre um uso e outro), 
inclusive quando houver prestação de serviços realizados no endereço do solicitante; 
 

VI – capacitar todos os funcionários quanto às medidas e ações de prevenção à transmissão da 
COVID-19, incluindo como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, 
procedimentos de higiene pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas 
práticas a serem seguidas; 
 
VII - manter informações visíveis na entrada e em locais estratégicos contendo as principais 
medidas e recomendações em relação às medidas de prevenção da COVID-19; 
 
VIII - manter informações visíveis na entrada sobre o horário de atendimento ao público e 
capacidade máxima de clientes/usuários permitidos no local; 
 

IX - permitir acesso, durante atendimento ao público, de no máximo 40% da capacidade de 
clientes/usuários, desde que seja garantido o distanciamento mínimo de 1,5 metro por pessoa, em 
todas as direções, nas áreas livres destinadas à permanência/circulação de pessoas; 

 

X – proibir acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores, com qualquer sintoma 
gripal às dependências dos estabelecimentos; 
 

XI – realizar monitoramento de temperatura dos funcionários, colaboradores e clientes, na 
entrada de todos os estabelecimentos, sendo vedada a presença de pessoas no local que 
apresentarem temperatura superior a 37,5 °C; 
 
XII – comunicar o setor de Recursos Humanos (RH) da empresa sobre casos suspeitos e 
confirmados de COVID-19, bem como informação aos funcionários da mesma área/equipe, 
trabalhadores e clientes que tiveram contato próximo com o paciente do caso suspeito ou 

 

confirmado nos últimos 14 dias;  
 

XIII – garantir a renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – troca de ar) 
inclusive quando instalado equipamento de climatização (ar condicionado), preferencialmente 
com ventilação natural através de aberturas de portas e janelas; 
 

XIV – garantir horários alternados para uso dos locais de alimentação de funcionários, 
viabilizando o distanciamento mínimo, conforme protocolo sanitário, sendo obrigatório o uso de 
máscaras e proibido o compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos; 
 
XV – reduzir para o mínimo possível de funcionários necessários para atendimento à população 
a equipe atuante em cada turno de trabalho; 
 
XVI – oferta de serviço de delivery, drive thru e take away conforme especificados no Anexo I, 
com observância dos protocolos constantes dos Anexos II e III; 
 
XVII – proibir acesso de qualquer acompanhante nos estabelecimentos comerciais, sendo 
permitida a entrada de apenas uma pessoa por família, ou uma pessoa por grupo; 
 

XVIII - realizar controle de distanciamento de filas externas (de acesso ao local) por meio de 
demarcação em piso ou outro sistema eficaz, garantindo a distância mínima de 1,5 metro entre 
cada pessoa em todas as direções.  

 

§ 1º: São exceções quanto à capacidade máxima de atendimento ao público prescritas no inciso 
IX: 
 
a) Educação infantil, Ensino fundamental e Ensino médio, com capacidade limitada a até 35% 

de alunos matriculados; 
b) Ensino superior dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e 
biomedicina, com capacidade de 100% de alunos matriculados; 

c) Cursos técnicos relacionados à assistência à saúde humana com capacidade de 100% de 
alunos matriculados. 

 
§ 2º. A capacidade máxima de ocupação deve ser considerada aquela definida no alvará do corpo 
de bombeiros ou conforme o código de obras adotado por este município. 
 

 

§ 3º. Nos locais reservados à alimentação dos funcionários, nos termos do inciso XIV, será 
possível a retirada da máscara apenas e exclusivamente no momento da refeição, sendo 
obrigatória a realização da higienização de mesas, cadeiras e demais objetos a cada ciclo de uso e 
a disponibilização de água e sabão ou álcool em gel 70% na entrada dos ambientes, bem como a 
higienização das mãos na entrada e saída do local. 
 

Art. 4º. As medidas emergenciais, instituídas por este decreto, consistem na vedação de: 
 

I – circulação sem o uso de máscara de proteção facial com cobertura total do nariz e boca, 
excetuadas as crianças menores de 3 (três) anos e pessoas com deficiências; 
 
II – aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o distanciamento mínimo 
de 1,5 m (um metro e meio) entre cada pessoa e/ou sem uso de máscaras, incluindo festas 
particulares em chácaras, condomínios, reuniões e eventos com qualquer finalidade; 
 
III – festas ou eventos com qualquer finalidade;  
 
IV - realização de missas e cultos religiosos presenciais, permitido apenas a transmissão via 
remota, com atividades internas; 
 
V – utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como, bancos, brinquedos de parques 
infantis, espaço kids, academias ao ar livre, piscinas e outras estruturas em espaços públicos e 
privados; 
 
VI – transportes turísticos ou com finalidade recreativa e de lazer, tais como “trenzinhos e 
ônibus adaptados para lazer”; 
 
VII – venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não respeitem o 
distanciamento mínimo entre pessoas, em áreas públicas ou privadas; 
 
VIII – comércio, fornecimento, consumo e transporte de bebidas alcoólicas após as 20h00min e 
antes das 06h00min; 
 
IX – fornecimento ou consumo de alimentos e bebidas nas dependências do estabelecimento; 
 
X – utilização de bebedouros com ingestão de água diretamente da torneira; 
 
XI – a visitação aos cemitérios públicos ou privados; 
 

 

XII – desempenho de atividades administrativas internas de modo presencial em 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não essenciais, sendo exclusivamente por 
teletrabalho. 
 
Art. 5º. Os velórios poderão ser realizados com duração máxima de até 2 horas, com, no 
máximo, 05 pessoas por sala, rotatividade e sem permanência na área comum, devendo a urna 
funerária ser lacrada se o atestado de óbito constar suspeita de COVID-19. 
 
Art. 6º. Todas as atividades exercidas no município estão sujeitas ao cumprimento das medidas 
regradas no presente decreto, observados os seguintes parâmetros de classificação: 
 
I – as atividades identificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
 
II – as medidas estabelecidas considerando a essencialidade e o risco de contaminação, devendo 
ser seguidas conforme dias e horários de funcionamento permitidos e os protocolos sanitários 
determinados, sendo definidos como:  
 
a) essencialidade: são considerados serviços essenciais aqueles indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da população, assim entendidos os que na ausência 
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população: 
 

  Essencial 

  Não Essencial 

 
b) risco de contaminação: o risco refere-se à possibilidade de transmissão da COVID-19 
em condições normais de atividade: quanto maior a aglomeração de pessoas, a proximidade 
entre os indivíduos, o manuseio, contato ou compartilhamento de objetos entre as pessoas e 
ausência de ventilação natural, maior o risco de transmissão: 
 

 Alto risco 

 Médio risco 

 Baixo risco 

 
Art. 7º. As regras de funcionamento são estabelecidas de acordo com a atividade, risco e 
essencialidade, bem como as medidas específicas, conforme definidas no Anexo I do presente 
decreto para vigência a partir das 00:00 h do dia 01 de abril de 2021. 

 

 
Art. 8º. O descumprimento do disposto neste decreto e nos protocolos anexos, sem prejuízo da 
sanção penal, constitui infração sanitária, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na 
Lei Municipal nº 13.509, de 15 de junho de 2020, Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 
1998, Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 1977 e demais normas regulamentadoras 
pertinentes. 
 
Art. 9º. Nas constatações de infração por desrespeito às regras do presente decreto deverá ser 
imposta, sem prejuízo de outras sanções, imediata interdição ou lacração do estabelecimento: 
 
I – por 24 horas; 
II – por 15 (quinze) dias; 
III – interdição ou lacração total de estabelecimento, a partir da segunda infração. 
 
Parágrafo único: Os clientes infratores que descumprirem a proibição de entrada no 
estabelecimento comercial com acompanhantes, bem como os condomínios, locadores e 
locatários de imóveis utilizados para festas ou eventos ficarão sujeitos as sanções pecuniárias de 
que trata o artigo 8º deste Decreto. 
 
Art. 10. Os estabelecimentos flagrados comercializando bebidas alcóolicas em desrespeito às 
regras estabelecidas no presente Decreto, bem como seus veículos que estiverem transportando 
para fins comerciais além do horário permitido, terão o produto apreendido, sem prejuízo da 
sanção pecuniária. 
 
Art. 11. As fiscalizações e autuações decorrentes da aplicação das normas do presente decreto 
serão realizadas pela Vigilância Sanitária, Fiscalização de Posturas e Guarda Municipal. 
 
Art. 12. Os Secretários Municipais, o Procurador Geral do Município e os dirigentes máximos 
de autarquias, deverão implementar, preferencialmente, nos respectivos âmbitos, a prestação de 
jornada laboral mediante teletrabalho, observadas as especificidades dos campos funcionais dos 
órgãos e entidades respectivos. 
 
§ 1º. Entende-se por teletrabalho, as tarefas executadas pelo servidor, com desempenho das 
funções em seu domicílio, remotamente, cumprindo as ordens de sua chefia imediata com as 
condições individualmente possíveis e disponibilizadas. 
 
§ 2º. Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, serão mantidas as atividades presenciais 
dos serviços essenciais prestados pela Saúde, Assistência Social, Defesa Civil, SEESMT, 
SEMAE, EMPRO, Serviços Gerais, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Educação, 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
31 de março de 2021

 

Procuradoria e Guarda Municipal, nos casos definidos e autorizados pelos Secretários e 
Procurador Geral, respectivamente. 
 
Art. 13. O atendimento ao público deverá ser realizado exclusivamente através dos meios 
eletrônicos ou por telefone, ficando o serviço público e o atendimento presencial condicionado à 
regulamentação que deverá ser baixada por cada Secretaria. 
 
Art. 14. Fica determinado que a abertura e a troca de turnos em estabelecimentos comerciais ou 
prestadores de serviços sejam ajustadas de modo a evitar o deslocamento simultâneo de 
colaboradores nos meios de transporte público coletivo de passageiros, observando, no que 
couber, os seguintes horários:  
 
I - entre 5 horas e 7 horas, para o setor industrial; 
II - entre as 7 horas e as 9 horas, para o setor de serviços; 
III- entre 9 horas e 11 horas, para o setor de comércio. 
 
Parágrafo único: Fica suspensa a gratuidade do transporte público coletivo às pessoas maiores 
de 65 (sessenta e cinco) anos nos horários de pico, compreendidos das 5:00 às 8:00 horas e das 
16:30 às 19:30 horas. 
 
Art. 15. As medidas de prevenção e controle do COVID-19 para a população em geral são as 
fixadas no Anexo IV deste Decreto. 
 
Art. 16. Este Decreto entra em vigor a partir do dia 01 de abril de 2021, revogado o Decreto nº 
18.861, de 16 de março de 2021 e Decreto nº 18.868, de 26 de março de 2021.  
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 30 de março de 2021, 169º Ano de Fundação e 127º 
Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
 
 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
 
 
 
DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
 
LUÍS ROBERTO THIESI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO  
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local. 

ANEXO V 
PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO EM GERAL  
 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. As atividades comerciais não essenciais que realizam serviços de manutenção considerados essenciais 
estão limitadas ao atendimento ao público apenas para recepção e entrega (prestação do serviço essencial), 
sem permanência de público no local e sem o comércio realizado presencialmente. 

1.2. Os clientes devem ser orientados ao adentrar ao estabelecimento essencial quanto à conduta no 
interior do estabelecimento em relação às medidas de prevenção da COVID-19.  

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Acesso de clientes em número superior à capacidade estabelecida nos estabelecimentos essenciais. 

2.2. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento. 

2.3. Qualquer evento, propaganda e publicidade que estimulem a aglomeração de pessoas, incluindo a 
divulgação de promoção de produtos. 

2.4. Atendimento presencial ao publico nos estabelecimentos não essenciais. 

2.5. Atividades internas nos horários não permitidos, nos estabelecimentos não essenciais. 

2.6. Atendimento ao público nos horários não permitidos, nos estabelecimentos essenciais. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Implantação de sistema de informação visível ao público na(s) entrada(s) do(s) estabelecimento(s) 
maior(es) de 500m2 de área construída, sobre a capacidade máxima permitida de público e o número de 
pessoas existentes no momento. 

3.2. Implantação nos corredores de acesso e circulação de pessoas, inclusive funcionários, dos 
estabelecimentos com mais de 500m2 de área construída, de mão de direção para circulação de pessoas, 
propiciando o distanciamento de 1,5 metro. 

3.3. Restrição do uso da área de estacionamento para clientes nos estabelecimentos com mais de 500m2 
de área construída, quando houver, limitando a área à mesma capacidade definida para atendimento ao 
público.  

3.4. Controle de entrada com distribuição de uma senha por veículo, ou por grupo de pessoas/famílias. A 
senha deverá ser entregue no primeiro acesso ao estabelecimento, na entrada do estacionamento, sempre 
que houver.  

3.4.1. As senhas, quando reutilizáveis, devem ser de material passível de higienização; 

3.5. Priorização de sistema de entrega (Delivery) em atividades essenciais. 

3.6. Exclusividade de sistema de entrega em domicílio (Delivery) de produtos não essenciais. 

 

4. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionários e clientes. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Produtos devolvidos devem ser mantidos em quarentena por setenta e duas horas antes de 
disponibilização para clientes 

 

6. GARANTIA DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL 
SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

6.1. Higienização de produtos devolvidos (após quarentena), antes da disponibilização ao cliente. 
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Funcionamento 24hs com permissão de atendimento ao público. 

LOJAS DE CONVENIÊNCIA AUTOMATIZADAS (MINI-MERCADO DE AUTOSSERVIÇO)
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL E EM 
REGIÃO METROPOLITANA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/APP
TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 
(apenas para atendimento das atividades essenciais)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (apenas para atendimento das atividades 
essenciais)
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES VETERINÁRIAS
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
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Funcionamento 24 horas apenas para entrega em domicílio - delivery - e 
entrega dentro dos veículos - drive thru 
Proibido consumo ou retirada de alimentos no local (take-away).

RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO 
DOMICILIAR
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Funcionamento 24 horas apenas para hospedagem e serviços de alimentação 
nos quartos.
Proibida a permanência de pessoas nas áreas comuns.

HOTÉIS E SIMILARES 
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Permissão de atendimento ao público entre 5h00min e 20h00min.
Após 20h00min permitido entrega de produtos ou serviços em domicílio - 
delivery - e entrega dentro dos veículos - drive thru.

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

A
B
C
D
E
F

5620-1/04

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

55.1 (2)

49.23-0
49.24-8

4929-9/01 (1)

4929-9/02 (1)

51

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

4729-6/02 (1) 
47.3

47.71-7

49.21-3 

49.22-1 

55.9
75
86

5611-2/01
5611-2/03

56.12-1
5620-1/03

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

5620-1/01
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OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E VETERINÁRIO
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, 
ORTOPÉDICO E ODONTOLÓGICO

COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA (sem consumo no local)
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA (sem consumo no local)

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO

DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E 
PLANOS DE SAÚDE
CARTÓRIOS
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIO

46.3
46.44-3 

46.45-1

45.2
45.3
45.4
46.2

42

72
77.1
78
80

47.74-1 

4721-1/02 
4721-1/03

47.22-9
47.24-5

4729-6/02 (2)

4729-6/99

47.11-3

47.12-1

46.46-0 

43

69.12-5
71.2

47.84-9

4789-0/04

4789-0/05
49.1

4929-9/01 (2)

4761-0/02 
47.72-5
47.73-3

4929-9/02 (2)

49.3
49.4
52
53
58

59.11-1 

64
65

66

59.12-0

59.13-8
60

81.1
ATIVIDADES DE LIMPEZA
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS SOB CONTRATO
CASAS LOTÉRICAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL (atividades essenciais)
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE OBJETOS 
PESSOAIS E DOMÉSTICOS
LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS
ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS
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Funcionamento permitido para atividades internas (exceto atividades 
administrativas) e entrega ou serviço em domicílio entre 08h00min e 
20h00min.
Atividades administrativas obrigatoriamente em regime de teletrabalho - 
home office.
PROIBIDO: atendimento presencial ao público, inclusive entrega de produtos 
dentro dos veículos (drive thru) e retirada no local.
COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E 
MOTOCICLETAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, JORNAIS E OUTRAS 
PUBLICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS
COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
TABACARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

47.56-3

46.47-8 

46.49-4 

4713-0/02 
4713-0/04 
4713-0/05
4721-1/04 

95

46.6

46.7

46.8
46.9

99

47.23-7

47.4

47.51-2 

8299-7/05
8299-7/06

4729-6/01

47.53-9 

47.54-7
47.55-5

81.2

84

82.92-0 
8299-7/01
8299-7/02

47.52-1

46.5

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

45.1

46.1

46.41-9
46.42-7
46.43-5

96.01-7
96.03-3 

9609-2/07
97

47.57-1

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM ENTRETENIMENTO

BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM ENTRETENIMENTO

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
TELECOMUNICAÇÕES
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES
ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
LEILOEIROS INDEPENDENTES
SALAS DE ACESSO À INTERNET
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL (atividades não essenciais)

47.63-6

47.85-7

4759-8/01

4759-8/99 

4761-0/01
4761-0/03 

47.62-8

4789-0/09
4789-0/99

47.81-4
4782-2/01
4782-2/02 

47.83-1 

4929-9/03

4929-9/04 

4929-9/99

49.5 

4789-0/01
4789-0/02
4789-0/03
4789-0/06
4789-0/07
4789-0/08

81.3
82.1

82.3
82.91-1

8299-7/03
8299-7/04 

74.2
74.9
77.2
77.3
77.4 

79

82.2

70
71.1
73

74.1

5611-2/04

5611-2/05

5620-1/02
59.14-6

59.2

68

61
62
63

8299-7/07

8299-7/99

84
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO (exceto aqueles relacionados à saúde 
humana)
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO
ENSINO DE ARTE E CULTURA
ENSINO DE IDIOMAS
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA
ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING
HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PET) 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
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Proibido atendimento presencial ao público no estabelecimento.
Funcionamento permitido para atividades internas entre 8h00min e 
18h00min.

ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
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Proibidas atividades coletivas, como missas e cultos.
Permissão para que espaços fiquem abertos para atendimentos individuais, 
entre 05h00min e 20h00min.

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
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Proibido atendimento presencial ao público no estabelecimento.
Serviço em domicílio.
Proibida qualquer atividade esportiva coletiva.
Limite máximo de 2 (dois) participantes, além do profissional responsável.

ENSINO DE ESPORTES
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER
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Aulas e atividades presenciais com presença de até 35% dos alunos 
matriculados. 
Recomendada a suspensão das aulas coletivas e manutenção de atendimento 
individual para acolhimento e aulas de reforço.
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO

85.93-7
85.99

90
91

94.1

94.2

85.4

85.5
85.92-9

9609-2/05
9609-2/06
9609-2/08

96.02-5/01
96.02-5/02

94.3
94.92-8
94.93-6
94.99-5
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9609-2/99
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85.91-1

69.11-7
69.2

94.91-0
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IBGE
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Aulas e atividades presenciais permitidas.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO  - apenas dos cursos relacionados à 
atenção a saúde humana.
EDUCAÇÃO SUPERIOR DOS CURSOS DE MEDICINA, FARMÁCIA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, 
ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, OBSTETRÍCIA, 
GERONTOLOGIA E BIOMEDICINA
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Aulas e atividades presenciais suspensas

EDUCAÇÃO SUPERIOR EXCETO CURSOS de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, gerontologia e 
biomedicina
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IBGE

CONCLA

85.3

CÓDIGO
IBGE
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85.3

85.4



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
31 de março de 2021

ANEXO II 
PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SERVIÇOS DE ENTREGA - DELIVERY 
 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Os pedidos devem ser recebidos por meio de telefone, internet ou aplicativos. 

1.2. O entregador deve portar álcool gel 70% para higienização de mãos, equipamentos de cartão e bolsa 
de transporte. 

1.3. Bolsas de transporte não devem ser colocadas no chão. 

1.4. As embalagens para acondicionamento de alimentos devem ser próprias para esta finalidade e 
lacradas, para segurança. 

1.5. Evitar abrir desnecessariamente os compartimentos de entregas; 

1.6. Não romper os lacres de segurança dos produtos; 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Compartilhamento de objetos de uso pessoal, como canetas, fones de ouvido, copos, garrafas, etc. 

2.2. Entrada nas residências (ou local de entrega), exceto quando houver prestação de serviço 
concomitante (manutenção). 

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

3.1. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre entregador e clientes. 

3.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro dos demais entregadores e demais funcionários dos 
estabelecimentos, enquanto aguardam os pedidos serem elaborados 

 

4. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

4.1. Evitar contato das mãos com superfícies (campainhas, botões, maçanetas). 

4.1.1. Realização de higienização das mãos imediatamente após o contato, quando este for inevitável. 

4.2. Priorização de pagamento antecipado, por sistema que evite contato físico entre cliente e funcionário; 

4.2.1. Troco em dinheiro deve ser realizado em saco plástico. 

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

5.1. Uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca para os 
funcionários, com troca a ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com 
sujidades. 

5.2. Orientação prévia aos clientes sobre obrigatoriedade de utilização de máscara durante o contato com 
o funcionário no momento da entrega/serviço. 

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

6.1. Higienização de mãos dos funcionários com álcool 70%, antes e após a entrega/serviço. 

 

7. GARANTIA DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL 
SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

7.1. Equipamentos utilizados para pagamento em cartão devem ser higienizados entre um uso e outro; 

7.2. Higienização interna e externa dos compartimentos após cada entrega. 

7.3. Higienização diária de veículos e caixas de transporte. 

ANEXO III 
PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO DENTRO DOS VEÍCULOS – DRIVE THRU  
 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1.  Os estabelecimentos devem possuir estrutura com área de entrada e saída de veículos ou 
estacionamento privativo; 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Saída de pessoas de dentro dos veículos 

2.2. Acesso de pessoas a pé. 

2.3. Utilização de acesso ou parada de veículos sobre calçadas, corredores de ônibus e demais locais 
proibidos pelas regras de trânsito; 

2.4. Utilização de vagas de estacionamento comuns das vias públicas para este fim, bem como mesas, 
cadeiras, cones ou similares para reservas de vagas. 

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

3.1. Obrigatoriedade de barreira física de proteção entre funcionário e usuário:  

3.1.1. Instalação de barreira física de material liso, lavável e impermeável (vidro, acrílico ou similar) entre os 
clientes e funcionários do caixa ou entrega.  

3.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionário e cliente. 

3.2.1. Quando não for possível durante o atendimento a manutenção do distanciamento deverá ser 
providenciado anteparo de proteção (fixo nos balcões de atendimento e protetor facial nos demais casos). 

 
4. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

4.1. As embalagens para acondicionamento dos alimentos devem ser próprias para esta finalidade. 

4.2. Priorização de pagamento antecipado, por sistema que evite contato físico entre cliente e funcionário; 

4.3. Troco em dinheiro deve ser realizado em saco plástico. 

4.4. Apenas uma pessoa do veículo deverá receber os itens. 

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

5.1. Uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca para os 
funcionários, com troca a ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com 
sujidades;  

5.1.1. Utilização de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) como medida adicional durante 
atendimento que impeça o distanciamento mínimo de 1,5 metros e não houver outra barreira física. 

5.2. Garantia de atendimento de pessoas com uso de máscara de proteção respiratória com cobertura 
total do nariz e boca; 

5.2.1. Os clientes deverão ser orientados (verbalmente ou por meio de informativos afixados na entrada) 
sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras durante atendimento. 

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

6.1. Exigência da assepsia de mãos dos usuários do serviço na entrada do estabelecimento e dos 
funcionários e colaboradores periodicamente. 

6.2. Disponibilização de álcool em gel 70% para a assepsia de mãos de funcionários e usuários dos serviços. 

 

7. GARANTIA DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL 
SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

7.1. Higienização das superfícies de toque, antes do início das atividades e após cada uso. 

7.1.1. Equipamentos utilizados para pagamento em cartão devem ser higienizados entre um uso e outro; 

 

 

ANEXO IV 
PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

MEDIDAS PARA POPULAÇÃO EM GERAL 
 

1. RECOMENDAÇÕES 

1.1. Realizar o deslocamento de sua residência e circulação em qualquer local público ou privado de uso 
coletivo, apenas: 

1.1.1. Para prestação de serviços autônomos;  

1.1.2. Para atendimento em serviços de saúde; 

1.1.3. Para exercer atividade de trabalho presencial; 

1.1.4. Para aquisição de produtos essenciais. 

1.2. Crianças devem ser mantidas em casa, sem contato com crianças de outra residência. 

1.3. Idosos e população com comorbidades (diabéticos, cardíacos, obesos, hipertensos, imunodeprimidos, 
dentre outros) devem permanecer em casa e sair somente em caso de necessidade de atendimento em 
serviços de saúde. 

 

2. PROIBIÇÕES 

2.1. Realização e recebimento de visitas em casa, principalmente para festas e reuniões. 

2.2. Levar acompanhantes em estabelecimentos comerciais. 

2.2.1.  Excetua-se o acompanhante, no máximo 1 (um), quando necessário, para atendimento nos serviços 
de saúde 

2.3. Contato físico com outras pessoas, mantendo o distanciamento de 1,5 metro; 

2.4. Circulação sem uso correto de máscara. 

 

3. ORIENTAÇÕES  

3.1. Procurar lavar suas mãos frequentemente com água e sabão, ou higienizar com álcool em gel 70%; 

3.2. Evitar toque nos olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos; 

3.3. Procurar higienizar embalagens e objetos manuseados; 

3.4. Realizar higienização de máscaras confeccionadas em tecido (reutilizáveis), sendo recomendado: 

3.4.1. Deixar de molho por 20 minutos (no mínimo) em solução de água sanitária (2 colheres de sopa para 
cada litro de água); 

3.4.2. Em máquina de lavar roupas, programar para ciclo de pelo menos 30 minutos e temperatura de 60°C. 

3.4.3. Secar naturalmente; 

ANEXO VI 
PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
(Mercados, supermercados, hipermercados, feiras e demais estabelecimentos comerciais de alimentos) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Implantar sistema de informação visível ao público sobre a capacidade máxima permitida de público 
e o número de pessoas existentes no momento. 

1.2. Realização de anúncios periódicos solicitando aos clientes para manter o distanciamento, usar 
máscaras e lavar suas mãos, bem como tocar apenas nos produtos que serão levados/comprados. 

1.3. Designar colaborador(es) responsável(is) para orientar os consumidores sobre uso correto de 
máscara, distanciamento, utilização de álcool gel, utilização de luvas descartáveis no setor de 
hortifrutigranjeiros, além de colaborador para acompanhar os clientes flagrados no interior do 
estabelecimento com qualquer acompanhante.  

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Aglomerações nas entradas. 

2.2. Qualquer acompanhante no interior do estabelecimento. 

2.3. Auto serviço (self-service) de produtos que requerem uso de utensílios de uso comum (pegadores).  

2.4. Disponibilização de alimento para degustação.  

2.5. Anúncios verbais dos produtos/alimentos, próximo aos alimentos expostos. 

2.6. Qualquer evento, propaganda e publicidade que estimulem a aglomeração de pessoas, incluindo a 
divulgação de promoção de produtos. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Priorização de sistema de entrega (Delivery) no endereço do solicitante, e manutenção do sistema 
drive thru. 

3.2. Permissão de acesso ao estabelecimento por uma única entrada. 

3.3. Controle de entrada com distribuição de uma senha por veículo, ou por grupo de pessoas/famílias. A 
senha deverá ser entregue no primeiro acesso ao estabelecimento, na entrada do estacionamento, sempre 
que houver.  

3.3.1. As senhas, quando reutilizáveis, devem ser de material passível de higienização; 

3.4. Bloqueio de estacionamento com permissão de 50% do uso das vagas disponíveis.  

3.5. Implantação nos corredores de acesso e circulação de pessoas, inclusive funcionários, de mão de 
direção para circulação de pessoas, propiciando o distanciamento de 1,5 metro. 

 

4. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

4.1. Disponibilização de luvas descartáveis para manuseio de produtos/alimentos a granel e recipiente 
para descarte das luvas utilizadas. 

4.2. Disponibilização preferencial de produtos já embalados, principalmente itens de açougue, padaria, 
frios e hortifrutigranjeiros. 

4.3. Utilização de sacolas e materiais descartáveis preferencialmente a insumos reutilizáveis.  

4.4. Utilização de barreiras físicas no formato de divisórias transparentes sempre que a distância mínima 
entre pessoas não puder ser mantida. 

 

5. GARANTIA DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL 
SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

5.1. Higienização dos carrinhos e cestas de compras fornecidos aos clientes na entrada do 
estabelecimento. 

5.2. Fornecimento de produtos de limpeza adequados para clientes higienizarem cestas e sacolas de 
compras. 

5.3. Limpeza e higienização regular de todos os veículos de transporte, bem como as superfícies dos locais 
de acondicionamento de produtos, equipamentos e utensílios. 

 

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 69/2021 – Processo 
1706/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
elétricos destinados a manutenção das Unidades Escolares. 
Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realiza-
da on line com início dia 18/03/2021, sendo adjudicados os 
itens as empresas declaradas vencedoras: CONTATOS RIO 
PRETO MATS ELETRICOS LTDA ME ( itens 1, 5, 6, 7, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  e 
40); DINÂMICA SHOP EIRELI ( itens 26 e 27); FORTLUX 
DISTRIBUIDORA DE MATS ELÉTRICOS EIRELI ( item 25); 
INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA EIRELI (itens 11, 12, 14, 
28 e 29); LUZ LED IND. E COMÉRCIO LTDA ( itens 2, 3, 4, 
15 e 24) e REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA EPP ( itens 8, 22 
e 23). Os itens 09 e 10 CANCELADOS. O item 13 fracas-
sado. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” – 
Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 43/2021 – Processo 
1417/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de dietas in-
dustrializadas e suplementos via oral, para o Combate ao 
COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 18/03/2021, sendo adjudica-
dos os itens as empresas declaradas vencedoras: NULTRA 
SAÚDE PRODS NATURAIS LTDA EPP ( item 5); RAGA 
PRODS FARMACEUTICOS LTDA ( itens 2, 3 e 4) e SU-
PPORT PRODS NUTRICIONAIS LTDA( item 1). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” –  Célia Candida 
Faria-  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 68/2021 – Processo 
1705/2021
Objeto: Aquisição de aparelho de laserterapia para o CER. 
Secretaria Municipal de Saúde.
REVOGO o presente processo para reavaliação do termo 
de referência e para melhor atendimento das necessidades 
da Administração. Aldenis A. Borim -Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 56/2021 – Processo 
1541/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras com 
pedal destinados a manutenção das Unidades Escolares. 
Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realiza-
da on line com início dia 10/03/2021, sendo adjudicados os 
itens as empresas declaradas vencedoras: ECOS&N COM. 
DE MATERIASI E EQUIPS EIRELI ( itens 2, 3 e 4)  e O.E. 
PEEREIRA BRINQUEDOS (item 1). Não houve manifesta-
ção de intenção de recurso. A íntegra da sessão está dispo-
nível no “Portal de Compras” – Mariana Correa P Fernandes 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo 
- Secretária Municipal de Educação.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A 
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVER-
SAS RUAS DO DISTRITO DE TALHADO COM APLICAÇÃO 
DE C.B.U.Q. FAIXA DO DER/SP – SEC. MUN. OBRAS. 
A Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente 
o parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que 
é adotado como razões de decidir e passa a fazer parte 
integrante desta decisão e declara habilitadas a prosseguir 
no certamente licitatório as empresas: CMB CONSTRUTO-
RA MORAES BRASIL LTDA; GREEN OBRAS & SERVIÇOS 
LTDA e WELLINGTON LORENÇO DA SILVA EIRELI ME 
LTDA. Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fi ca designado o 
dia 09/ABRIL/2021 às 08:30 hs., para a sessão de abertura 
da proposta fi nanceira. O inteiro teor desta decisão se acha 
encartada nos autos do processo à disposição dos interes-
sados.  Publique-se para ciência. 
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura 
dos envelopes: 06/MAIO/2021 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALA-
ÇÃO DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA NO 
PADRÃO CPFL (QUADRO DE MEDIDORES COLETIVO) 
NO MERCADO MUNICIPAL (RUA ANTONIO DE GODOY, 
3048, CENTRO), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁ-
RIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL 
DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. 
MUN. DE OBRAS. Valor estimado R$ 587.138,84 – Prazo 
de Execução: 60 dias - Local de Entrega dos envelopes e da 
sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do 
Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras e Contratos. 
Outras informações no site:   http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action  
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° 122/2021, PROCESSO 11088/2021, objetivando o 
registro de preços para aquisição de ferramentas e demais 
materiais para uso da Equipe Volante de Limpeza e Roça-
da. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 14/04/2021, 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.



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
31 de março de 2021

 

 

                         CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

EDITAL DE RELAÇÃO DE CANDIDATOS REPRESENTANDO 
UNIVERSIDADE 

 ELEIÇÃO DO CMDCA – CARGOS EM VACÂNCIA                
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA de São José do Rio Preto/SP, através da Comissão de 
Processo Eleitoral (caráter temporário), nos termos do Edital 
publicado em 17 de fevereiro de 2021 no Diário Oficial do Município, 
segmento de SOCIEDADE CIVIL –  UNIVERSIDADE, torna pública a 
relação dos candidatos inscritos e considerados elegíveis:  
 

Representação Nome do 
candidato  

Legível / 
Ilegível 

Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” - UNESP 

Maria Denise 
Guedes 

Legível 

União das Faculdades dos 
Grandes Lagos - UNILAGO 

Aira Casagrande 
de Oliveira Calore 

Legível 

Universidade Paulista - 
UNIP 

Rosana Maria 
Garcia 

Legível 

Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - 

SENAC 

Juliane Estela 
Piorobon 

Legível 

São José do Rio Preto, 30 de Março de 2021. 
Fernanda Paula Magossi Arado                                                         
Talita Fabiano de Carvalho                                Presidente - CMDCA                                                                      
Comissão de Processo Eleitoral 
Comissão de Processo Eleitoral                                                     
                                                                                
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOSDA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.

 RESOLUÇÃO 483/2021 

               O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Municipal nº 4.956 de 15 de maio de 1992 com as alterações 
introduzidas pela Lei Municipal nº 8.401/01 e Lei Municipal 
nº 9.274/06,  pelo Decreto Municipal nº 7.199 de 18 de julho 
1993 e o Regimento Interno CMDCA, em reunião ordinária 
ocorrida no dia 09 de março de 2021, resolve:
             Art.1º - Considerando os novos conselheiros do CM-
DCA, biênio 2021/2022;
    Art. 2º - Institui nova composição da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação de Chamamento Público com 
seis membros:
 Representantes do Poder Público:
Elza de Araújo Góes (Secretaria Municipal da Educação);
Érica Hirata (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer);
Fernanda Paula Magossi Arado (Secretaria Municipal de 
Assistência Social).
Representantes da Sociedade Civil:
Érica Meriele Ribeiro (Associação de moradores do distrito 
de Engenheiro Schmitt e bairros adjacentes);
Francine Rodrigues Bottaro (Centro de Integração Empresa 
Escola – CIEE);
Talita Fabiano de Carvalho (Conselho Regional de Psicolo-
gia).

              Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da 
data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 29 de Março de 2021.

Fernanda Paula Magossi Arado                        
Iara Tocico Ito
       Presidente - CMDCA                                                 1º 
Secretário - CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
EMPENHOS 3579/21 E 5412/21
CONTRATADA: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
EMPENHO 5242/21
CONTRATADA: BH FARMA COMERCIO LTDA
EMPENHO 5244/21
CONTRATADA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 3841/21
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM-
PORTACAO E EXPORTACAO LTDA
EMPENHO 3834/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-te, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-belecido 
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: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS EIRELI
EMPENHO 5057/21
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EMPENHOS 5504/21 E 5308/21
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmente, a con-tar 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
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 32/21
Contratada: PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA
Objeto: Aquisição de equipamentos (02) de ultrassonografi a 
portátil com transdutor convexo e linear para o enfrentamen-
to da emergência de saúde pública de importância interna-
cional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” 
para atendimento aos pacientes que se encontram interna-
dos e em atendimento devido COVID-19”. Fundamento: ART. 
24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 373/2020
ATA Nº 0270/21
CONTRATADA: COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 
HOSPITALARES MACROSUL LTDA 
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário - Item 06 - R$390,0000- SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 373/2020
ATA Nº 0271/21
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário - Item 05 - R$3,3500- SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 373/2020
ATA Nº 0272/21
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valor 
Unitário - Item 15 - R$8,3600- SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 09/2020
CONTRATO Nº COC/0013/21
CONTRATADA: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO 
LTDA
OBJETO: MÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO E IMPLANTA-
ÇÃO DE VIAS MARGINAIS NA RODOVIA BR 153 – SMO 
– Israel Cestari Júnior- Prazo de vigência: 285 dias – Valor 
Total R$7.914.672,82

Escala de Atendimento Funerário – ABRIL 2021 
Em cumprimento ao Artigo 2º da Portaria Conjunta 01/2020 das 
Secretarias Municipais de Administração, Assistência Social e 
Saúde, a Secretaria de Assistência Social publica a:  

Escala de Atendimento Funerário – ABRIL 2021 
Dia Semana Concessionária 

1 
Quinta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

2 
Sexta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
3 Sábado Prever Serviços Póstumos LTDA 

4 
Domingo Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

5 
Segunda Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
6 Terça Prever Serviços Póstumos LTDA 

7 
Quarta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

8 
Quinta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
9 Sexta Prever Serviços Póstumos LTDA 

10 
Sábado Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

11 
Domingo Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
12 Segunda Prever Serviços Póstumos LTDA 

13 
Terça Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

14 
Quarta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
15 Quinta Prever Serviços Póstumos LTDA 

16 
Sexta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

17 
Sábado Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
18 Domingo Prever Serviços Póstumos LTDA 

19 
Segunda Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

20 
Terça Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
21 Quarta Prever Serviços Póstumos LTDA 

22 
Quinta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

23 
Sexta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
24 Sábado Prever Serviços Póstumos LTDA 

25 
Domingo Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

26 
Segunda Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
27 Terça Prever Serviços Póstumos LTDA 

28 
Quarta Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 

29 
Quinta Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto 

LTDA ME 
30 Sexta Prever Serviços Póstumos LTDA  

31 
Sábado Social de Luto Metropolitana Rio Preto 

LTDA ME 
Concessionárias do Serviço Funerário: 
1) SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO PRETO LTDA. – 
ME 
Avenida: Bady Bassitt n.º 3552 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3224-8080 
2) FORTALEZA ASSISTÊNCIA FAMILIAR RIO PRETO LTDA. - 
ME 
Rua: Fritz Jacobs n.º 1129 – Boa Vista 
Telefone: (17) 3121-8007 
3) PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. 
Rua: General Glicério nº 3524 - Centro 
Telefone: (17) 3233-5499 
Rua: Bernardino de Campos nº 3760 - Centro 
Telefone: (17) 3233-7233 

DECRETO Nº 18.870
DE 30 DE MARÇO DE 2021.

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 5º da Lei nº 13.384, de 19 de 
dezembro de 2020;

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.003.376,00 
(três milhões, três mil e trezentos e setenta e seis reais), 
para reforço das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 51 R$ 2.803.376,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.1003.4490.51.01 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 176 R$ 200.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
05.001.04.123.0002.2001.3390.93.01 – Indenizações e 
restituições
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 30 de março de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUIS ROBERTO THIESI
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 12º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
18/2015 - CONCORRÊNCIA Nº 10/2014 – PROC. Nº 
89/2014. Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA
Objeto: Readequação quantitativa e qualitativa com redução 
de valor referente à contratação de empresa para construção 
de interceptores nos seguintes trechos: M.D. Rio Preto (2 tre-
chos), M.E. Rio Preto e M.E. Córrego S. Pedro; construção 
de rede de recalque entre a EEE-Talhado e a ETE-Rio Preto 
e construção de estação elevatória de esgoto na M.E. Córre-
go Talhado no município S. J. R. Preto, com fornecimento de 
todos os materiais, mo, máq. e equip.
Valor da redução: R$165.140,32 – Valor original do contrato 
passa de: R$24.132.388,96 para R$23.967.248,64 - Valor 
Total do Contrato reajustado:  R$ 28.591.375,67
Data da Assinatura: 18.03.2021
S.J. do Rio Preto, 18.03.2021 - Nicanor Batista Júnior- Supe-
rintendente do SeMAE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 12/2016 
- CONCORRÊNCIA nº 06/2015 – PROCESSO Nº 62/2015 - 
Contratada: ESTÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução e readequação 
quantitativa e qualitativa do contrato sem alteração de valor 
da contratação de empresa especializada para Elaboração 
dos Estudos de Concepção, Projetos Básicos e Executivos 
do Sistema Produtor de Água do Rio Grande.
Prazo: até 21.09.2021. Data de assinatura: 18.03.2021.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 26/2021, 
Processo SICOM 3113/2021 objetivando a Aquisição de pe-
ças de reposição para manutenção em sistema de aeração 
difuso dos tanques do sistema de lodos ativados da ETE Rio 
Preto. Prazo de Entrega: 30 dias. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 15.04.2021, às 08h30 e abertura a 
partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 24.03.2021 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Esgoto.
S. J. Rio Preto 30.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  



B-5Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
31 de março de 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)
RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO 

ATUALIZADA (a)
Até o Bimestre 

(b)
% (c)=(b/a)

1-RECEITAS DE IMPOSTOS 585.183.000,00 585.183.000,00 70.682.540,45 12,08
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU

250.730.000,00 250.730.000,00 14.656.604,47 5,85

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 36.612.000,00 36.612.000,00 8.163.482,81 22,30
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 233.201.000,00 233.201.000,00 38.508.993,71 16,51
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 64.640.000,00 64.640.000,00 9.353.459,46 14,47
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 462.915.000,00 462.915.000,00 134.811.149,66 29,12
2.1-Cota-Parte FPM - parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b 71.341.000,00 71.341.000,00 16.688.339,72 23,39
2.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d 1.997.000,00 1.997.000,00 0,00 0,00
2.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 3.107.000,00 3.107.000,00 0,00 0,00
2.4-Cota-Parte ICMS 247.011.000,00 247.011.000,00 40.721.482,57 16,49
2.5-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00
2.6-Cota-Parte IPI-Exportação 1.671.000,00 1.671.000,00 403.615,57 24,15
2.7-Cota-Parte ITR 41.000,00 41.000,00 8.357,01 20,38
2.8-Cota-Parte IPVA 136.647.000,00 136.647.000,00 76.989.354,79 56,34
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 1.048.098.000,00 1.048.098.000,00 205.493.690,11 19,61

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO 

ATUALIZADA (a)
Até o Bimestre 

(b)
% (c)=(b/a)

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 
VINCULADOS AO ENSINO

3.000,00 3.000,00 232,78 7,76

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 37.700.000,00 37.700.000,00 7.216.055,35 19,14
5.1 - Transferências do Salário-Educação 30.308.000,00 30.308.000,00 6.102.429,15 20,13
5.2 - Transferências Diretas - PDDE 1.100.000,00 1.100.000,00 54.047,24 4,91
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 5.790.000,00 5.790.000,00 1.055.730,96 18,23
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 435.000,00 435.000,00 0,00 0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00 -
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 67.000,00 67.000,00 3.848,00 5,74
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 601,08 -
6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 -
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 601,08 -
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 -
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 -
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 
(4+5+6+7+8)

37.703.000,00 37.703.000,00 7.216.889,21 19,14

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO 

ATUALIZADA (a)
Até o Bimestre 

(b)
% (c)=(b/a)

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 91.562.200,00 91.562.200,00 26.962.229,78 29,45
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) 14.268.200,00 14.268.200,00 3.337.667,84 23,39
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) 49.402.200,00 49.402.200,00 8.144.296,47 16,49
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) 334.200,00 334.200,00 80.723,12 24,15

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5) 8.200,00 8.200,00 1.671,37 20,38

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) 27.329.400,00 27.329.400,00 15.397.870,98 56,34
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 201.206.000,00 201.206.000,00 38.747.831,32 19,26
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 201.173.000,00 201.173.000,00 38.744.459,55 19,26
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 33.000,00 33.000,00 3.371,77 0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) 109.610.800,00 109.610.800,00 11.782.229,77 10,75

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

 Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação 

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual
Período: Janeiro a Fevereiro/2021

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

 Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação 

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual
Período: Janeiro a Fevereiro/2021

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA (d)
ATÉ O BIMESTRE 

(e)
% (f)=(e/d)

ATÉ O BIMESTRE 
(g)

% 
(h)=(g/d)

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 190.000.000,00 191.280.725,87 31.007.791,21 16,21 30.877.024,70 16,14
13.1-Com Educação Infantil 94.500.000,00 94.500.000,00 16.711.673,42 17,68 16.711.673,42 17,68
13.2-Com Ensino Fundamental 95.500.000,00 96.780.725,87 14.296.117,79 14,77 14.165.351,28 14,64
14-OUTRAS DESPESAS 11.203.000,00 19.203.000,00 3.704.661,33 19,29 3.704.661,33 19,29
14.1-Com Educação Infantil 7.449.000,00 7.449.000,00 1.705.731,92 22,90 1.705.731,92 22,90
14.2-Com Ensino Fundamental 3.754.000,00 11.754.000,00 1.998.929,41 17,01 1.998.929,41 17,01
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) 201.203.000,00 210.483.725,87 34.712.452,54 16,49 34.581.686,03 16,43

VALOR
0,00
0,00
0,00

5.574.462,43
5.574.462,43

0,00
5.574.462,43

VALOR
29.007.223,60

65,30
9,56

25,14

VALOR
9.280.725,87
5.574.462,43

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA (d)
ATÉ O BIMESTRE 

(e)
% (f)=(e/d)

ATÉ O BIMESTRE 
(g)

% 
(h)=(g/d)

22-EDUCAÇÃO INFANTIL 149.608.000,00 145.108.000,00 26.350.189,69 18,16 22.362.339,83 15,41
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 101.949.000,00 101.949.000,00 18.417.405,34 18,07 18.417.405,34 18,07
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 47.659.000,00 43.159.000,00 7.932.784,35 18,38 3.944.934,49 9,14
23-ENSINO FUNDAMENTAL 227.345.000,00 241.125.725,87 63.292.663,14 26,25 28.554.282,28 11,84
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 99.254.000,00 108.534.725,87 16.295.047,20 15,01 16.164.280,69 14,89
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 128.091.000,00 132.591.000,00 46.997.615,94 35,45 12.390.001,59 9,34
24-ENSINO MÉDIO 247.500,00 247.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25-ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27-OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27) 377.200.500,00 386.481.225,87 89.642.852,83 71,18 50.916.622,11 58,29

VALOR
11.782.229,77

0,00
3.371,77

5.574.462,43
0,00

0,00

17.360.063,97
33.556.558,14

16,33
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 
ENSINO = (45j)

36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)

INDICADORES DO FUNDEB

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%

17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (11.3)

38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

 Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação 

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual
Período: Janeiro a Fevereiro/2021

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 
FINANCIAMENTO DO ENSINO

DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA (d)
ATÉ O BIMESTRE 

(e)
% (f)=(e/d)

ATÉ O BIMESTRE 
(g)

% 
(h)=(g/d)

39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS 
DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 30.308.000,00 30.308.000,00 3.603.123,00 11,89 715.543,50 2,36

41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO 
ENSINO

1.605.000,00 1.605.000,00 21.420,80 1,33 9.526,68 0,59

43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA 
FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)

31.913.000,00 31.913.000,00 3.624.543,80 11,36 725.070,18 2,27

44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43) 409.113.500,00 418.394.225,87 93.267.396,63 22,29 51.641.692,29 12,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS 
DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O 
BIMESTRE

CANCELADO EM 
2021 (j)

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 6.790.094,43 3.299.802,85
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 6.790.094,43 3.299.802,85
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 9.280.725,87
47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 38.744.459,55
48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 34.297.942,13
48.1 Orçamento do Exercicio 34.297.942,13
48.2 Restos a Pagar 0,00
49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.371,77
50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 13.730.615,06
51- (+)Ajustes 26.494,01
51.1 Retenções 0,00
51.2 Conciliação Bancária 26.494,01
52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 13.757.109,07

EDSON EDINHO COELHO ARAÚJO LEANDRO JAMIL MORGADO
Prefeito Municipal Contador - CRC 277121

1. Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a 
movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

2. A aferição do percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos, segundo a metodologia deste demonstrativo, é impactada pela diferença entre receita e despesa do 
FUNDEB até o período, ou seja, só é possível a sua apuração de fato quando da aplicação do fundeb integralmente, o que ocorre no exercício subsequente.

Nota Explicativa: 

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

APARECIDA ANGELO DUARTE DE 
OLIVEIRA 00747/21 AIF-S-F 

000162 

AZEVEDO MARTINS EIRELI ME 00764/21 AIF-S-F 
000169 

BANCO BRADESCO S/A 00750/21 AIF-A-S 
000131 

EVERTON RAMOS SANTANA 00762/21 AIF-M-L 
000150 

FRANCISCO BARBOSA ALVARES SÃO 
JOSE DO RIO PRETO ME 00752/21 AIF-S-D 

000217 

FRANCISCO NEGRI 00774/21 AIF-M-L 
000153 

GISELIA MARCELINO DE SOUZA SILVA 
ME 00759/21 AIF-S-E 

000123 

J A RUSSO ME 00758/21 AIF-S-D 
000216 

JOSE RAFAEL ALVAREZ CHADDAD 00756/21 AIF-P-A 
000239 

LANCHES E CAFÉ CONTE LTDA ME 00751/21 AIF-P-F 
000144 

LAURIANO TEBAR 00757/21 AIF-M-L 
000148 

LEANDRO BOZZO MATIAS 00765/21 AIF-M-L 
00151 

MARCIO EMIRI GOMES 00775/21 AIF-M-L 
000154 

MINERVINO FERREIRA 00776/21 AIF-M-L 
000155 

RICHARD CARVALHO DE FREITAS 00761/21 AIF-M-L 
000149 

SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO 
CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECONCI SP 

00760/21 AIF-S-D 
000218 

SILMARA PERPETUA NUNES 00748/21 AIF-S-F 
000163 

TACIA MARIA PEREIRA DA SILVA 00749/21 AIF-S-F 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

ANTONIO DE SOUZA SÃO JOSE 
DO RIO PRETO 01298/20 20 

UFM 
AIP-S-F 
000095 

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS NA 
PROVIDENCIA DE DEUS 

01085/20 
70 

UFM AIP-S-F 
000086 

CENTRO ODONTOLOGICO MAIS 
SORRIR LTDA 01418/19 80 

UFM 
AIP-S-F 
000097 

CLINICA BERTOLINI LTDA 02613/18 60 
UFM 

AIP-S-F 
000084 

CYNEU AGUIAR PANSANI 01412/19 70 
UFM 

AIP-S-F 
000098 

ENFORMA FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE 01608/20 70 

UFM 
AIP-S-F 
000093 

000164 

UNIDAS S/A 00763/21 AIF-S-F 
000168 

VALNEIR ELSON MALAVASI 00773/21 AIF-M-L 
000152 

VITORIA SÃO JUDAS 00755/21 AIF-L-C 
000147 

 

 

VIGILANTES EIRELI EPP 
EXCLUSIVE COMERCIO DE 
TINTAS E SERVIÇOS DE PINTURA 
EIRELI 

01478/20 
20 

UFM AIP-S-F 
000094 

FRATARI & QUEIROZ 
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 01460/20 40 

UFM 
AIP-S-F 
000088 

GILENO GOMES DA SILVA 01435/20 20 
UFM 

AIP-S-F 
000096 

JOAO CARLOS FELICIO 00832/18 20 
UFM 

AIP-S-F 
000083 

JOAO GUSTAVO BRASSOLATTI 01955/18 40 
UFM 

AIP-S-F 
000085 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
ANTONIO DE SOUZA 
SÃO JOSE DO RIO 
PRETO 

01298/20 2020000179032 AIF-S-H 
000117 

CLINICA BERTOLINI 
LTDA 02613/18 2018000398201 AIF-S-F 

000068 
EXCLUSIVE COMERCIO 
DE TINTAS E SERVIÇOS 
DE PINTURA EIRELI 

01478/20 2020000186626 AIF-S-H 
000158 

FRATARI & QUEIROZ 
COMUNICAÇÃO VISUAL 
LTDA ME 

01460/20 2020000180363 AIF-S-H 
000150 

GILENO GOMES DA 
SILVA 01435/20 2020000186666 AIF-S-H 

000145 

JOAO CARLOS FELICIO 00832/18 2018000202940 AIF-S-F 
000041 

JOAO CARLOS FELICIO 00832/18 2018000206990 AIF-S-F 
000041 

JOAO GUSTAVO 
BRASSOLATTI 01955/18 2018000306646 AIF-S-F 

000065 
WAGNER FIORAVANTE 
30998704806 01827/20 2020000221015 AIF-S-H 

000184 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O AUTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

ANTONIO DE SOUZA SÃO JOSE 
DO RIO PRETO 01298/20 20 

UFM 
AIP-S-F 
000095 

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO 
FRANCISCO DE ASSIS NA 
PROVIDENCIA DE DEUS 

01085/20 
70 

UFM AIP-S-F 
000086 

CENTRO ODONTOLOGICO MAIS 
SORRIR LTDA 01418/19 80 

UFM 
AIP-S-F 
000097 

CLINICA BERTOLINI LTDA 02613/18 60 
UFM 

AIP-S-F 
000084 

CYNEU AGUIAR PANSANI 01412/19 70 
UFM 

AIP-S-F 
000098 

ENFORMA FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DE 01608/20 70 

UFM 
AIP-S-F 
000093 

000164 

UNIDAS S/A 00763/21 AIF-S-F 
000168 

VALNEIR ELSON MALAVASI 00773/21 AIF-M-L 
000152 

VITORIA SÃO JUDAS 00755/21 AIF-L-C 
000147 



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
31 de março de 2021

 

 

WAGNER FIORAVANTE 30998704806 01827/20 AIF-S-F 
000087 

 
EDITAL DE AUTOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO VALOR NOTIFICAÇ

ÃO 

DENTAL SIND 
ODONTOLOGIA RIO 

PRETO LTDA ME 

01070/
18 

2.761,00 (DOIS MIL 
SETECENTOS E 
SESSENTA E UM 

REAIS) 

NRM-S-F 
000009 

LUCIANA FORTES 
TOSTO DIAS 

00276/
18 

2.070,75 (DOIS MIL 
E SETENTA REAIS 

E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000010 

OCTAVIO AUGUSTO 
LOURENÇO LUZ 

00593/
18 

2.070,75 (DOIS MIL 
E SETENTA REAIS 

E SETENTA E 
CINCO CENTAVOS) 

NRM-S-F 
000011 

ONITA ROSA DA CRUZ 00565/
18 

1.326,50 (UM MIL, 
TREZENTOS E 
VINTE E SEIS 

REAIS E 
CINQUENTA 
CENTAVOS) 

NRM-A-S 
000091 

QUIMVET SAUDE 
ANIMAL LTDA ME 

01733/
20 

2.409,60 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E 

NOVE REAIS E 
SESSENTA 
CENTAVOS) 

NRM-P-A 
000072 

 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO 

EDITAL REFERENTE AO DIA 12/03/2021. ONDE CONSTOU: 
 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

JMM RIO PRETO COMERCIAL 
LTDA 00259/20 30 

UFM 
AIP-S-V 
000074 

  
DEVE CONSTAR: 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA  

 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 
JMM RIO PRETO COMERCIAL 
LTDA 00260/20 30 

UFM 
AIP-S-V 
000073 

São José do Rio Preto, 31 de Março de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMASCâmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6681 DE 29 DE MARÇO DE 2021. 

PRORROGA a Portaria 6446, de 31 de março de 2020, que DESIGNA 
para desempenhar a função de Ouvidor da Câmara Municipal, a partir 
de 01 de abril de 2021, o servidor Gelson Rasteli Junior, como titular e 
a servidora Danathielle Louise Moitim, como suplente. 

 
VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES  
Presidente da Câmara Municipal 
 

 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RIO PRETO LTDA
CNPJ nº 01.007.496/0001-98 - NIRE nº 35219881412

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO Nº 16/2021
Convocamos os sócios para A.G.O., em 29/4/2021, às 
12 horas em 1ª convocação e às 12h15 em 2ª convoca-
ção, na Avenida José Munia, 4850 em São José do Rio 
Preto/SP. Ordem do dia: 1) Deliberar sobre o balanço 
patrimonial e o resultado econômico do exercício findo 
em 31/12/2020. Face as restrições impostas pela Pan-
demia Covid, a AGO se processará de forma presencial 
e por vídeo conferência, cujo link de acesso será envia-
do aos sócios que assim optarem.      (30, 31/3 e 1º/4)

Expresso Itamarati S.A.
CNPJ/MF nº 59.965.038/0001-41

Demonstrações Financeiras (Controladora e Consolidado) para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 (Valores expressos em Milhares de Reais, exceto o lucro por ação)
Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, correspondentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2020, permanecendo a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.  São José do Rio Preto-SP, 16 de março de 2021 A Administração

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
1. Informações sobre a Companhia: A Expresso Itamarati S.A. (“Compa-
nhia”) tem por objeto principal a exploração de serviços de transporte rodo-
viário de passageiros e de cargas. Com uma frota de aproximadamente 930 
ônibus, opera no transporte rodoviário de passageiros e encomendas nos 
bagageiros dos ônibus. Atuando em centenas de municípios do norte, cen-
tro, noroeste e sudeste de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Rondônia, sudeste Goiano e Minas Gerais. Sediada em São José do Rio 
Preto, um dos principais pólos de desenvolvimento do interior do Estado de 
São Paulo, a Companhia é responsável pela maioria das linhas de transpor-
te rodoviário e suburbano da região Noroeste Paulista. A Companhia possui 
participação societária nas seguintes empresas: • Viação São Geraldo Sa-
cramento Ltda.: tem por objeto exploração de serviços de transporte coletivo 
de passageiros municipal, intermunicipal, interestadual, internacional, trans-
porte turístico de superfície, cargas e encomendas. • Empresa de Transpor-
tes Lider Ltda.: tem por objeto principal a exploração de serviços de trans-
porte público coletivo de passageiros, sejam em linhas regulares ou sob 
forma de fretamento contínuo ou eventual, em qualquer parte do território 
nacional, sendo este transporte de forma municipal, metropolitano, intermu-
nicipal, interestadual, internacional e/ou escolar, nas modalidades rodoviá-
rio, urbano e suburbano; prestação de serviços de transporte turístico e 
transporte terrestre de superfície previsto na legislação em vigor; o transpor-
te de cargas e encomendas. • Itali Participações Ltda.: tem por objeto a ad-
ministração de bens próprios, a participação no capital social de outras so-
ciedades e investimentos de capitais no país. Em 02/01/2014 a empresa 
Itali Participações Ltda. adquiriu 99% das empresas: Empresa de Transporte 
Lider Ltda. e Viação São Geraldo Sacramento Ltda. As demonstrações fi-
nanceiras estão apresentadas em milhares de Reais (MR$), que é a moeda 
funcional da Companhia, exceto quando indicado de outra forma. 2. Apre-
sentação das demonstrações financeiras e principais práticas contá-
beis: 2.1. Base de apresentação: As demonstrações financeiras individu-
ais e consolidadas da Companhia findas em 31 de dezembro de 2020 e de 

Conselho de Administração
Joaquim Constantino Neto - Presidente

Maria Cristina Cícero Oger - Vice-Presidente
Adriana Maria Oger Pereira dos Santos - Vice-Presidente

Ricardo Constantino - Vice-Presidente

Diretoria
Affonso Oger - Diretor-Presidente

Gentil Zanovello Affonso - Diretor Superintendente
Valdeir Aparecido Zanin - Diretor Operacional

Luiz Carlos do Prado - Contador - CRC 1SP215762/O-7

2019 foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com 
as práticas contábeis brasileiras, que compreendem a legislação societária 
brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e homologados pelos 
órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não 
regulados, desde que atendam ao pronunciamento “Estrutura conceitual 
para a elaboração e Apresentação das demonstrações contábeis”, emitido 
pelo CPC e, por conseguinte, estejam em consonância com as normas con-
tábeis internacionais. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela 
diretoria da Companhia em 29 de janeiro de 2021, considerando os eventos 
subsequentes ocorridos até esta data, que tiveram efeito sobre as divulga-
ções das referidas demonstrações. As demonstrações financeiras consoli-
dadas em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 incluem as demonstrações 
financeiras da Expresso Itamarati S.A. e de suas controladas, a saber:

2020 2019
Participações em controladas diretas % Forma % Forma
Itali Participações Ltda. 100,00% Integral 100,00% Integral
Viação São Geraldo Sacramento Ltda. 39,71% Integral 39,71% Integral
Empresa de Transporte Lider Ltda. 0,16% Integral 0,16% Integral

2020 2019
Participações em controladas indiretas % Forma % Forma
Viação São Geraldo Sacramento Ltda. 60,29% Integral 60,29% Integral
Empresa de Transporte Lider Ltda. 99,84% Integral 99,84% Integral
Na consolidação, foram eliminados os saldos e as transações entre as Em-
presas, por meio dos seguintes principais procedimentos: (a) Eliminação de 
saldos das contas de ativos e passivos entre as Empresas consolidadas. (b) 
Caso houvesse, os lucros ou prejuízos contidos nos estoques decorrentes 
de operações entre as Empresas. (c) Saldos de receitas, custos e despesas, 
decorrentes de negócios entre as Empresas. (d) Destaque do valor da parti-
cipação dos acionistas não controladores nas demonstrações financeiras 
consolidadas. 3. As Demonstrações Financeiras: Completas e auditadas 
pela RSM Brasil Auditores Independentes S/S, estão disponíveis na sede da 
Companhia para apreciação. 

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo Notas 2020 2019 2020 2019
Ativo circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 3 10.691 8.441 18.537 13.851
 Contas a receber de clientes 4 15.628 13.619 19.899 15.625
 Estoques 5 3.173 2.801 3.713 3.293
 Tributos a recuperar 6 1.390 1.392 1.729 2.280
 Partes relacionadas 7.1 1.000 2.605 – –
 Outros créditos 8 802 1.043 1.123 1.359
Total do ativo circulante 32.684 29.901 45.001 36.408
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
 Contas a receber de clientes 4 1.835 – 3.330 –
 Depósitos judiciais 17.1 377 429 926 956
 Tributos a recuperar 6 1.311 2.074 1.311 2.074
 IR e CS diferido - Ativo 24.2 7.026 8.348 13.635 15.731
 Outros créditos 8 324 464 357 495

10.873 11.315 19.559 19.256
 Investimentos em controladas 9.1 40.748 33.920 – –
 Imobilizado líquido 10 197.845 204.117 252.625 258.199
 Intangível líquido 11 18.335 18.414 28.538 29.789

256.928 256.451 281.163 287.988
Total do ativo não circulante 267.801 267.766 300.722 307.244
Total do ativo 300.485 297.667 345.723 343.652
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo circulante
 Empréstimos e financiamentos 12 42.268 34.371 46.185 36.906
 Arrendamentos financeiros 13 18.156 11.655 19.874 13.948
 Fornecedores – 18.374 20.697 23.959 28.162
 Obrigações trabalhistas 
  e tributárias 14 13.007 15.584 16.443 19.794
 Adiantamento de clientes – 4.245 4.522 4.343 4.625
 Dividendos e juros sobre
   o capital próprio a pagar 15 2.746 5.473 2.745 5.473
 Outras contas a pagar 16 877 762 2.016 7.107
Total do passivo circulante 99.673 93.064 115.565 116.015
Passivo não circulante
 Empréstimos e financiamentos 12 35.796 40.882 48.677 45.269
 Arrendamentos financeiros 13 36.102 45.834 39.642 51.023
 Fornecedores – 1.179 – 1.478 240
 Obrigações trabalhistas 
   e tributárias 14 1.319 138 1.591 138
 Outras contas a pagar 16 – 203 1 250
 IR e CS - diferido 24.2 39.838 37.080 48.525 45.023
 Provisão para contingências 17 2.675 2.866 6.341 8.012
Total do passivo não circulante 116.909 127.003 146.255 149.955
Patrimônio líquido
 Capital social 18.1 60.636 59.882 60.636 59.882
 Adiantamento para futuro
   aumento de capital – 754 – 754
 Reservas Legal 18.2 1.565 1.152 1.565 1.152
 Reservas de Lucros 18.2 21.702 15.812 21.702 15.812
Atribuído a participação dos
  acionistas controladores

    
83.903 77.600 83.903 77.600

 Participação dos acionistas 
   não controladores – – – 82
Patrimônio líquido 83.903 77.600 83.903 77.682
Total do passivo e patrimônio líquido300.485 297.667 345.723 343.652

Demonstrações 
 do resultado

Controladora Consolidado
Notas 2020 2019 2020 2019

Receita líquida de vendas 19 208.075 246.128 263.828 311.156
Custo dos serviços prestados 20 (170.110) (198.050) (216.175) (247.680)
Lucro bruto 37.965 48.078 47.653 63.476
Receitas/(despesas) operacionais:
 Administrativas,
   comerciais e gerais 21 (17.461) (22.973) (22.534) (28.138)
 Resultado com 
  equivalência patrimonial 9.2 (788) 10.797 – –
 Outras receitas/(despesas)
   operacionais 22 7.032 203 6.990 4.692
Lucro operacional antes
 do resultado financeiro 26.748 36.105 32.109 40.030
Resultado financeiro
Receitas financeiras – 925 1.051 1.018 1.169
Despesas financeiras – (14.228) (11.155) (17.108) (12.718)

23 (13.303) (10.104) (16.090) (11.549)
Lucro antes da provisão 
 para o IR e a CS 13.445 26.001 16.019 28.481
IR e CS - corrente 24.1 (1.098) (2.150) (2.155) (3.528)
IR e CS - diferido 24.2 (4.080) (1.718) (5.597) (2.845)
Lucro líquido do exercício 8.267 22.133 8.267 22.108
Participação de não controladores – – – 25
(=) Lucro após a participação
  de não controladores

    
8.267 22.133 8.267 22.133

Lucro por ação 0,96 2,58
Controladora Consolidado

Demonstrações do resultado abrangente 2020 2019 2020 2019
(=) Lucro após a participação de
  não controladores 8.267 22.133 8.267 22.133
Outros resultado abrangentes –  – – – 
Total do resultado abrangente do exercício 8.267 22.133 8.267 22.133

Demonstrações das 
mutações do patrimônio 

líquido Notas
Capital  
social

Adiantamento 
 para futuro 

 aumento de capital
Reserva  

legal
Reserva 

 de lucros

Prejuízos 
 Acum- 
ulados

Total da 
 participação dos 

 controladores

Participação dos 
 acionistas não 
 controladores

Total do 
 patrimônio 

 líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018 64.982 754 45 851 – 66.632 (12) 66.620
Redução de capital social (5.100) – – – – (5.100) – (5.100)
Lucro líquido do exercício – – – 22.133 – 22.133 (25) 22.108
Constituição da reserva legal 15 – – 1.107 (1.107) – – – –
Distribuição de lucros 18.2 – – – (596) – (596) – (596)
Dividendos e distribuição
  de lucros a pagar – – – (5.469) – (5.469) – (5.469)
Outras movimentações – – – – – – 119 119
Saldos em 31 de dezembro de 2019 59.882 754 1.152 15.812 – 77.600 82 77.682
Integralização de capital social 754 (754) – – – – – –
Lucro líquido do exercício – – – 8.267 – 8.267 – 8.267
Constituição da reserva legal 15 – – 413 (413) – – – –
Dividendos e distribuição
  de lucros a pagar – – – (1.964) – (1.964) – (1.964)
Outras movimentações – – – – – – (82) (82)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 60.636 – 1.565 21.702 – 83.903 – 83.903

Demonstrações dos 
 fluxos de caixa

Controladora Consolidado
Notas 2020 2019 2020 2019

Das atividades operacionais
Lucro/Prejuízo líquido
  antes do IR e da CS 13.445 26.001 16.019 28.480
Ajustes para conciliar o resultado
  às disponibilidades geradas pelas 
  atividades operacionais:
 Equivalência patrimonial 788 (10.797) – –
 Depreciação e amortização 16.197 15.545 21.389 20.510
 Participação de sócios
   não controladores – – (83) 120
 Juros sobre empréstimos 12.734 9.068 15.279 10.163
 Ganhos/Perdas com investimento (5.996) 30 – –
 Resultado na venda de imobilizado (576) (430) (547) (1.013)
 Provisão para contingências (191) 380 (1.671) (3.632)
 Provisão/Reversão para
  perdas devedores duvidosos 464 (143) 544 (58)
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
 Contas a receber de clientes (4.308) 52 (8.149) 1.755
 Estoques (371) 39 (420) (103)
 Tributos a recuperar 764 (1.205) 1.314 (1.971)
 Outros créditos 381 (119) 374 (249)
 Depósitos judiciais 53 534 30 504
(Decréscimo)/acréscimo em passivos
 Fornecedores (1.144) 2.374 (2.965) 7.086
 Obrigações trabalhistas e tributárias (1.396) 378 (1.898) 1.861
 Adiantamento de clientes (278) 1.991 (281) 1.938
 Outras contas a pagar (88) (506) (5.340) 1.438
Caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais

    
30.478 43.192 33.595 66.829

IR e CS - pagos (1.098) (2.150) (2.155) (3.528)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Aquisição de imobilizado (19.549) (65.456) (26.824) (87.791)
 Baixa do ativo imobilizado 10.986 5.307 13.519 11.192
 Aquisição de intangível (707) (3.178) (712) (3.212)
 Baixa do intangível – 600 – 604
 Aquisição de investimento (1.620) (3.543) – –
 Baixa de investimentos – 5.100 – –
 Baixa propriedade para investimento – 2.337 – 2.337
Caixa líquido aplicado nas
  atividades de investimento

    
(10.890) (58.833) (14.017) (76.870)

Fluxo de caixa das atividades
  de financiamento
 Empréstimos e financiamentos (13.155) 29.176 (8.047) 27.775
Caixa líquido proveniente
  das/(aplicado nas) atividades
   de financiamento (13.155) 29.176 (8.047) 27.775
Das atividades de financiamento
  com acionistas
 Partes relacionadas 1.605 (1.713) – –
 Adiantamento para futuro
   aumento de capital (754) – (754) –
 Redução/Aumento de Capital Social 754 (5.100) 754 (5.100)
 Distribuições de lucros (4.690) (596) (4.690) (596)
Caixa líquido Aplicado nas
  atividades de financiamento
   com acionistas

    
(3.085) (7.409) (4.690) (5.696)

Aumento redução líquido
  de caixa e equivalentes de caixa 2.250 3.976 4.686 8.510
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 8.441 4.465 13.851 5.341
 No final do exercício 10.691 8.441 18.537 13.851
Redução/aumento líquido
  de caixa e equivalentes de caixa

    
2.250 3.976 4.686 8.510
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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 RODRIGUES RENZO e MARIANA ARAUJO LIMA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, operador de produção, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de junho de 1997, fi lho de NIVAL-
DO RENZO e de EDINAMAR RODRIGUES RENZO. Ela, de nacionali-
dade brasileira, balconista, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 02 de setembro de 1997, fi lha de MARCOS DE OLIVEIRA 
LIMA e de MARISTELA GONÇALVES DE ARAUJO LIMA. 
MATEUS MARIANO DA SILVA e NATÁLIA DO NASCIMENTO SOU-
ZA. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de recursos humanos, 
solteira, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de março de 
1999, fi lho de JAIR DA SILVA e de ANGELICA MARIANO DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, designer gráfi ca, solteira, nascida em 
Votuporanga, SP, no dia 21 de março de 1994, fi lha de VALDEMIR 
OLIVEIRA DE SOUZA e de NILZA RODRIGUES DO NASCIMENTO 
SOUZA. 
VANDERSON APARECIDO DOS SANTOS e KATIANA BONJOVANI 
ARAUJO. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, solteiro, nas-
cido em Américo de Campos, SP, no dia 30 de maio de 1988, fi lho 
de SÉRGIO ALVES DOS SANTOS e de ELISABETE MIANE DOS 
SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, atendente, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de setembro de 1980, fi lha 
de GILMAR BATISTA ARAUJO e de MARIA APARECIDA BONJOVANI 
ARAUJO. 
LUIZ FORTUNATO JÚNIOR e MARY ANGELA FERREIRA MATTA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, empreendedor individual, divorciado, 
nascido em Engenheiro Schmidt (Distrito do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, SP, no dia 08 de maio de 1978, 
fi lho de LUIZ FORTUNATO e de GENÍ BERNARDINO DE AGUIAR 
FORTUNATO. Ela, de nacionalidade brasileira, aposentada, solteira, 
nascida em Jales, SP, no dia 26 de outubro de 1956, fi lha de HOLAN-
DE RAMALHO MATTA e de SHIRLEY FERREIRA MATTA. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi xado 
neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa 
local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 30 de março de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.


