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DivulgaçãoDivulgação Policiais salvam 
bebê de apenas 

10 dias engasgado
O recém-nascido Bryan Aurélio, 

de apenas 10 dias, terá uma his-
tória para contar quando crescer. 
Ele engasgou e foi salvo pelos 
Cabos Soares e Zaffani, da Polícia 
Militar de Rio Preto, na manhã 
desta quinta-feira (15).  Pág.A4

Policiais com a mãe, 
o bebê salvo e médico 
que atendeu na UPA

SILVESTRES  Ambiental flagrou 30 aves mau-tratadas e 
aplicou multa de R$ 109 mil em mulher em Mirassol. Pág.A4

Prefeitura abre envelopes de 
licitação milionária do lixo hoje

RIO PRETOFadiga e 
falta de ar 

são sequelas 
pós Covid
Segundo o Ministério 

da Saúde, 40% dos “cura-
dos” continuam apre-
sentando algum tipo de 
sintoma ou desenvolvem 
novos problemas ligados 
à doença depois que dei-
xam as UTIs ou enferma-
rias após um período de 
internação.      Pág.A5

Clínica de 
psicologia 

da Famerp é 
inaugurada
A Famerp inaugura nes-

te sexta-feira (16), uma clí-
nica própria de psicologia. 
O objetivo é possibilitar um 
aprendizado mais eficiente 
e prático aos alunos na 
psicologia clínica, além 
de fornecer atendimento 
psicológico - presencial e 
online.                Pág.A5

Vacinação da 
gripe imuniza 

mais de 12 mil 
em 3 dias

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto informou que 
já imunizou 12.486 pes-
soas contra a Influenza 
nos três primeiros dias de 
campanha (12, 13 e 14 de 
abril). O grupo com maior 
adesão é o dos trabalha-
dores da saúde.    Pág.A5

A prefeitura de Rio Preto 
realiza nesta sexta-feira a 
abertura dos envelopes com 
as propostas financeiras da 
licitação visando a implanta-
ção e operação de conjunto 
de serviços relativos a ma-
nutenção da limpeza de vias 
públicas, coleta, tratamento e 
destino final de resíduos sóli-
dos no município. O encontro 
está agendado para 8h30 e o 
valor dos contratos deve su-
perar R$ 81 milhões. Pág.A3

FINAL 
Prefeitura 

deve insta-
lar banhei-
ros na pra-
ça que vai 

abrigar lojas 
do Sho-

pping Azul 
na próxima 

segunda-
-feira. 

Pág.A2

Pedágios voltam ao preço 
reajustado hoje, avisa Triunfo 

Pág. A2

Educação investe 
R$ 2 milhões  na 

compra de máscaras 
para alunos

Pág. A6

Univesp abre 
vestibular com 

vagas para 
Olímpia

Pág. A6 Pág. A3

Edinho faz breve 
balanço de 100 
dias focado na 

pandemia

Em 45 dias, 32% 
dos rio-pretenses 

entregam 
declaração do IR

Pág. A2

O presidente da Câmara 
de Rio Preto, Pedro Roberto 
(Patriota), se reuniu com 
representantes do legislativo 
das cidades integrantes da 
Região Metropolitana (RM) de 
Rio Preto para concluir a dis-
cussão do estatuto. Um novo 
encontro virtual foi agendado 
para 29 de abril, quando será 
apresentado e votado o texto 
final do estatuto.  Pàg.A3

15 DE JULHO Data anunciada on-
tem pelo governo para licitação do ae-
roporto de Rio Preto. Pág.A3

Estatuto do 
Parlamento 
Regional sai 
no dia 29

Guilherme BATISTA
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Transformação e evolução 
contínua, um novo 

despertar para a Educação
A pandemia continua apresentando desafios à Educação. 

Alunos no mundo todo têm que se adaptar às novas tecnologias e 
trilhar alternativas com o ensino remoto e aulas híbridas, enquanto 
professores e gestores precisam diversificar metodologias e buscar 
o suporte necessário para conduzir suas aulas.

O modelo de ensino instituído nesse contexto revela um ce-
nário em que, diante das dificuldades, professores redobram a 
dedicação, inserem novas dinâmicas e plataformas e aplicativos 
digitais despontam como os principais propulsores para que as 
escolas possam manter um calendário regular de atividades.

Entretanto, depois de décadas de discussões sobre a neces-
sidade de a Educação acompanhar os processos de inovação, 
os principais desafios da área ainda se encontram na dificuldade 
de acesso à internet e na falta de infraestrutura. Professores de 
todo o país precisam desenvolver novas estratégias para que as 
atividades cheguem até os alunos sem conectividade, e, quando 
chegam, garantir o engajamento.

Segundo o projeto “A Educação não Pode Esperar”, que reali-
zou uma pesquisa a nível nacional sobre as ações no âmbito da 
Educação na pandemia, no esforço para atender à necessidade 
de todos os alunos, as escolas do Brasil adotaram diferentes 
estratégias e ferramentas: plataformas digitais, material físico, 
aplicativos, fóruns, webconferências. Em meio a tantas soluções, 
parte significativa da rede públicas de ensino utiliza a TV aberta 
para alcançar estudantes que não têm acesso à internet.

Por sua vez, os alunos tronam-se cada vez mais autônomos, 
assumindo a responsabilidade pelo próprio aprendizado. Essa 
realidade requer o desenvolvimento de novas habilidades e com-
petências, especialmente no caso dos estudantes mais jovens, 
que demandam atenção especial, com atividades mais lúdicas e 
dinâmicas, para garantir a atenção por mais tempo.

Porém, dentre todos os desafios desse período, talvez o maior 
deles seja o processo de avaliação. De acordo com pesquisa re-
alizada pela Fundação Carlos Chagas, para 84% dos professores 
a readequação dos modelos de avaliação é um ponto sensível, e 
há que se “discutir atividades avaliativas considerando a diversi-
dade de situações e condições de vida em que se encontram os 
estudantes dos diversos níveis de ensino.

Com soluções que personificam o aprendizado e possibilitam 
novas práticas, a tecnologia vem contribuindo de forma relevan-
te para atender essa necessidade. Diagnósticos e recuperação 
personalizados são indispensáveis nas atividades remotas e na 
transição para as aulas presenciais, pois reduzem as diferenças 
e dão condições para que cada aluno possa evoluir no seu ritmo.

A Plataforma Aprimora, por exemplo, é um ecossistema adap-
tativo que promove uma trajetória de aprendizagem de acordo 
com o perfil de cada estudante, sem a necessidade de supervisão 
constante.

Depois de vários meses em um processo ininterrupto de trans-
formação, pode-se perceber um novo modelo de educação, mais 
digital, porém sem perder o contato com o ser humano, ainda 
que a distância.

Essa evolução, somada ao interesse natural dos estudantes por 
tecnologias, representa o principal impulso para a consolidação 
desses recursos no processo educacional.

Apesar dos desafios impostos, neste momento há um grande 
despertar para a empatia e o sentimento de coletividade, em que 
se constrói um novo ecossistema de aprendizagem e um caminho 
sólido para a Educação no Brasil e no mundo, com inovação, 
inclusão e evolução contínua.

Cilvia Moraes é graduada em Letras, pela Universidade 
Tuiuti do Paraná, com Pós Graduação em Língua Portu-
guesa/Estudos Literários (UTP) e em Educação Integral 
Transformadora (FAVI). Atuou como docente, na formação 
de professores, coordenadora de equipes pedagógicas e na 
gestão de projetos sócio educacionais. Foi Coordenadora de 
Entidade Filantrópica, na qual adquiriu ampla experiência em 
projetos sociais e nos trâmites dos Conselhos da Criança e 
do Adolescente e de Assistência Social. Nos últimos anos, 
a profissional atuou na gestão do Projeto Ler e Pensar, 
do Instituto GRPCOM, e como supervisora pedagógica na 
Uniandrade. Atualmente é Analista de Projetos na unidade 
de tecnologia educacional da Positivo Tecnologia S/A..
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TRABALHO
Balcão tem 141 

vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-feira 
(15) está oferecendo 141 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são: vendedor 
(16), atendente (13), ajudante 
de serviços do comércio (12), 
costureira (11), consultor de 
vendas (9), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio.  As vagas são para 
as seguintes áreas: adminis-
trativo (3), designer gráfico 
(3), pedagogia (1), redator (1) 
e social media (1).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos 
através do site da Prefeitura 
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-

empregos e se candidatar as 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico é que a demanda 
por novos postos de trabalho 
no setor continue crescendo. 
Ao acessar o site https://www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos/, a empresa pode fa-
zer o cadastro e encaminhar 
uma busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência 
e perfil para o cargo.

Vinicius LIMA 

Após nove dias com preço 
antigo, pedágios retomam 
reajuste a partir de hoje

No dia 6 de março este 
mesmo aumento foi noticiado, 
após a Triunfo Transbrasiliana 
acionar a justiça para que seja 
cumprido o contrato que já 
previa o reajuste. No entanto, 
a ANTT (Agência Nacional de 
Transporte Terrestre), entrou 
com recurso para cancelar o 
aumento e ganhou, por isso, 
no dia 6 de abril, um mês 
depois, os pedágios voltaram 
para o preço anterior.

Agora, na tarde desta quin-
ta-feira (15), a Tritunfo vol-
tou a emitir um comunicado 
oficial, onde determina o 
aumento novamente e alega 
ser um pedido da própria 
ANTT. “Eles voltaram atrás 
e pediram para aumentar 

conforme a deliberação em 
cumprimento à decisão ju-
dicial proferida nos autos 
do processo n°1011453-
72.2021.4.01.0000, em tra-
mitação no Tribunal Regional 
Federal”, explica a assessoria 
da empresa.

Portanto, a partir da 0h 
desta sexta-feira (16) os pe-
dágios de Onda Verde e José 
Bonifácio, os mais próximos 
de Rio Preto, retornam com 
o aumento de 48%, passan-
do de R$5,20 para R$7,70. 
Este mesmo aumento vale 
também para as praças das 
cidades de Lins e Vera Cruz.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

NA REGIÃO
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Segundo Triunfo, ANTT 
enviou ofício fazendo a 
liberação do reajuste 
novamente

Obras em praça para receber 
Shopping Azul entram em fase final

Após mais de três meses 
do incêndio ocorrido no antigo 
prédio do Shopping Azul, em Rio 
Preto, os 167 permissionários 
que trabalhavam no local estão 
próximos de começar uma nova 
etapa na praça Jornalista Leo-
nardo Gomes, na região central 
da cidade.

Isso porque a adaptação do 
local está já entrando em sua 
fase final e, de acordo com a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, está cumprindo os 
prazos dentro do programado.

“No dia 19 de abril, próxima 
segunda-feira, está prevista a 
entrega e instalação dos banhei-
ros. No momento, a instalação 
da parte elétrica (postes padrões 
já instalados), dependem da 
CPFL. Após essas duas instala-

ções, ficará a cargo dos lojistas 
as montagens das barracas que 
estão previstas para chegarem 
no dia 20 de abril, próxima ter-
ça-feira”, explica a assessoria 
da pasta.

materiais, para depois liberar a 
instalação dos permissionários. 
“Ao fim dessa montagem, caberá 
aos lojistas a instalação das 
barracas para atendimento. Até 
o momento, toda a programação 
está sendo cumprida de acordo 
com o cronograma previamente 
estabelecido entre Prefeitura e 
os permissionários”, finaliza.

O DHoje entrou em contato 
com a CPFL, para saber se há 
uma data já definida de quando 
a instalação da parte elétrica 
será finalizada.

“A obra para troca dos trans-
formadores para atender as 
ligações será executada no 
próximo domingo, 18/04. Após 
nossa obra a Prefeitura tem 
que instalar os postes padrão, 
para ligarmos os medidores”, 
respondeu Luis Antônio Gomes, 
Consultor da CPFL.

Andressa ZAFALON 

Ainda de acordo com a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, a previsão da mon-
tagem de toda a estrutura deve 
demorar 15 dias, a contar a 
partir da data de chegada dos 

Guilherme BATISTA

APÓS 3 MESES

Praça Jornalista Leonardo Gomes, na região central da 
cidade, que vai abrigar 176 permissionários

TRIBUTOS

Em 45 dias, 32% dos rio-pretenses 
entregam declaração do imposto de renda

A Delegacia da Receita 
Federal de Rio Preto revelou 
que até esta quarta-feira (14) 
recebeu 36.757 declarações 
das 115 mil esperadas. O 
número representa que ape-
nas 32% dos rio-pretenses 
já entregaram em dia. Na 
região, que contempla 72 
municípios, foram entregues 

113.783 declarações dentre 
as 298 mil esperadas (o equi-
valente a 38,8%). A entrega 
teve início no dia 01/03.

A desaceleração na entre-
ga pode estar relacionada à 
prorrogação do prazo de en-
trega. Na segunda-feira (12), 
a Receita Federal publicou no 
Diário Oficial da União alterou 
o prazo final de entrega do 
dia 30 de abril para o dia 31 

Vinicius LIMA 

de maio. Também foram pror-
rogados para 31 de maio de 
2021 os prazos de entrega da 
Declaração Final de Espólio e 
da Declaração de Saída De-
finitiva do País, assim como, 
o vencimento do pagamento 
do imposto relativo às decla-
rações.

Para quem atua na área, 
a prorrogação foi vista como 
positiva. “A mudança atende 
a um pedido dos contadores, 
que estão com dificuldades no 
atendimento. No caso da nos-
sa região, por exemplo, nós 
ficamos sem poder trabalhar 
no escritório no lockdown. A 
prorrogação é benéfica tanto 
para os contribuintes que 
podem entregar com mais 
calma e para os contadores”, 
afirmou João Elias Martins, 
diretor de relações públicas da 
Assecrip (Associação das Em-
presas de Serviços Contábeis 
de Rio Preto e Região).

Mesmo com a prorrogação, 

o cronograma das restituições 
permanece inalterado. “Isso 
significa que quem entregar 
mais cedo, vai conseguir re-
ceber a restituição mais cedo 
também”, explicou Martins.

Brasileiros que recebem 
um salário mensal inferior a 
R$ 1.903,99 e não tem outras 
fontes de renda estão isentos 
Uma das novidades para 2021 
é que quem recebeu auxílio 
emergencial e outros rendi-
mentos em valor superior a R$ 
22.847,66 no ano passado 
precisará declarar o imposto 
de renda e possivelmente 
devolver o auxílio.

“Os documentos neces-
sários para declaração são o 
informe de rendimento e de-
claração de patrimônios como 
terrenos, imóveis, veículos, 
entre outros. Sempre reco-
mendamos conversar com 
o contador para saber quais 
outros documentos podem 
ser pedidos”, comentou João.

Divulgação
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FEDERAL

Garcia anuncia concessão do 
aeroporto para dia 15 de julho

O vice governador, Rodrigo 
Garcia (DEM) anunciou no 
início da tarde que o leilão do 
aeroporto Professor Eribelto 
Manoel Reino, de Rio Preto, 
será realizado no dia 15 de 
julho.

O bloco que conta com o 
aeroporto de Rio Preto terá 
outras 10 unidades aero-
portuárias, contando com 
os aeroportos comerciais de 
Presidente Prudente, Araça-
tuba, Votuporanga, Barretos, 
Dracena, Tupã, Presidente 
Epitácio, Andradina, Assis e 
Penápolis, com investimento 
mínimo de R$ 181 milhões, 
sendo divididos em, R$ 104 
milhões em melhorias da ope-
ração, e mais R$ 48 milhões 
obrigatórios para ampliação 
dos 11 aeroportos e outros R$ 
28 milhões na manutenção.

“O governo entende que 
não é papel do estado fazer a 
manutenção de aeroportos, e 
achamos que a iniciativa priva-
da pode fazer isso muito bem, 
e teremos a oportunidade de 

receber R$ 700 milhões em 
investimentos nos aeroportos, 
sendo R$ 181 milhões aqui 
na região noroeste do estado, 
e o melhor o Estado pode di-
recionar esses R$ 700 milhões 
em investimentos que seriam 
colocados nos aeroportos e 
em outras áreas importantes, 
inclusive no enfrentamento da 
covid-19”, destacou.

Já o Bloco Sudeste também 
é composto por 11 unidades, 
cujo principal é o aeroporto de 
Ribeirão Preto, Doutor Leite 
Lopes. As demais unidades 
são: Bauru, Marília, Sorocaba, 
Araraquara, São Carlos, Fran-
ca, Guaratinguetá, Registro, 
Avaré e São Manuel.

Segundo o governo do esta-
do, do total de aeroportos que 
serão concedidos a iniciativa 
privada nove têm serviços de 
aviação comercial regular e 13 
são destinados à modalidade 
executiva.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) classificou como his-
tórico o anuncio realizado por 
Rodrigo. “Esse é um momento 
histórico não poderia de deixar 

Thiago PASSOS 

CONCESSÃO 

Licitação milionária 
da coleta de lixo deve 

ser definida hoje
A prefeitura de Rio Pre-

to realiza nesta sexta-feira a 
abertura dos envelopes com 
as propostas financeiras da 
licitação visando a implantação 
e operação de conjunto de ser-
viços relativos a manutenção da 
limpeza de vias públicas, coleta, 
tratamento e destino final de 
resíduos sólidos no município. 
O encontro entre a comissão de 
Licitação e as empresas está 
agendado para 8h30 na sede 
do Executivo, quando serão 
conhecidos os vencedores dos 
três lotes da licitação. O valor 
dos contratos nos três lotes 
ultrapassa R$ 81 milhões.

O anúncio foi realizado na 
edição desta quinta-feira do 
Diário Oficial do Município. A 
Comissão Municipal de Lici-
tação, anunciou as empresas 
inabilitadas após análise dos 
recursos apresentado pelas 
empresas e parecer técnico da 
secretaria de Meio Ambiente

“Resolve reformar parcial-
mente a decisão proferida 
no julgamento do dia 26 de 
março, no sentido de também 
declarar inabilitada no certame 
(LOTE 01) a empresa KTM 
Administração e Engenharia 
S/A, mantendo-se todas as 
demais decisões exaradas no 

mencionado julgamento”, diz 
a publicação sobre a empresa 
integrante do lote 1.

A comissão confirmou que 
tiveram os recursos negados e 
estão impedidos de apresen-
tarem as propostas financeiras 
as empresas:  para: a) NEGAR 
PROVIMENTO aos RECURSOS 
das empresas licitantes Rodo-
serv Engenharia (LOTE 3), Locar 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

Estatuto do Parlamento Regional 
deve  ser votado no próximo dia 29

O presidente da Câmara 
de Rio Preto, Pedro Roberto 
(Patriota), se reuniu com re-
presentantes do legislativo das 
cidades integrantes da Região 
Metropolitana (RM) de Rio Preto 
para concluir a discussão do 
estatuto para criação do Parla-
mento Regional.

Durante o encontro foram 
propostas algumas alterações 
no texto base do estatuto, que 
segue os padrões adotados nas 
RMs de Campinas e Ribeirão 
Preto.

Um novo encontro virtual 
foi agendado para 29 de abril, 
quando será apresentado e 
votado o texto final do estatuto 
e definida a data para escolha 
da comissão diretiva do Parla-
mento Regional.

Pedro Roberto, que já ma-
nifestou o desejo de liderar o 
Parlamento que irá integrar 
vereadores das 35 cidades para 

questão necessária pra região 
de Rio Preto, pra pensar re-
almente nesse crescimento e 
explorar as potencialidades de 
cada município, para trabalhar 
questões de forma coletiva, eu 
acho que isso é fundamental e 
eu pretendo liderar a questão 
do Parlamento Regional, é uma 
questão que eu já estou pen-
sando e estamos para definir o 
formato disso e tenho o maior 
interesse”, declarou Pedro dias 
antes do apresentação da pro-
posta da Região Metropolitana 
de Rio Preto.

Em fevereiro, o secretário de 
Desenvolvimento Regional, Mar-
co Vinholi (PSDB)  anunciou ao 
lado do vice-governador, Rodrigo 
Garcia (DEM) que a proposta de 
criação da RM Rio Preto será 
encaminhada para a Assembleia 
Legislativa em 1º de agosto.

Thiago PASSOS 

discutir e encaminhar todas as 
propostas a serem implemen-
tadas na Região Metropolitana.

“Vejo com bons olhos, uma 

Divulgação

VEREADORES

RIO PRETO

Presidente da Câmara, Pedro Roberto

Saneamento Ambiental (LOTE 
1), Construtora Colares Linha-
res (LOTE 1), Brastec Serviços e 
Tecnologia Ambiental (LOTE 1).

Foi rejeitado ainda o recurso 
apresentado pela Constroeste 
Construtora e Participações que 
pediu que a comissão de licita-
ção torna-se pública os motivos 
da inabilitação da empresa Cons-
trutora Colares Linhares, mas 

O encontro entre a comissão de Licitação e as empresas está agendado para 
8h30 na sede do Executivo

acatou o pedido da Constroeste 
para declarar inabilitada a KTM 
Administração e Engenharia.

A comissão reconheceu que 
os recursos das empresas Pro-
posta Engenharia Ambiental e 
Litucera Limpeza e Engenharia 
foram apresentadas dentro do 
prazo previsto no edital e ambas 
estão aptas para apresentarem 
suas propostas financeiras.

Divulgação SMCS

A vacina vai chegar!
Ao falar dos seus primeiros 100 dias do seu atual governo, 

em nota, o prefeito Edinho Araújo (MDB, foto) disse que as ações 
de combate à covid-19 têm prevalecido. “Entendo que nenhu-
ma outra ação, mesmo se pensarmos na importância do Anel 
Viário ou no Hospital da Região Norte, quase pronto, tem mais 
relevância do que o combate à covid-19. Temos mobilizado toda 
a força do governo, em especial a valorosa equipe da Secretaria 
da Saúde, no sentido de não deixar ninguém que precise sem 
atendimento. Lamentamos as vidas perdidas, somos solidários 
com todos aqueles que sofrem as consequências da doença, 
mas a certeza de que vai passar nos estimulam a continuar na 
luta. Todos juntos vamos vencer essa doença. Enquanto isso, 
vamos confiar na ciência e esperar a nossa vez. A vacina vai 
chegar!”. 

Ética
O Conselho de Ética da 

Câmara se reúne hoje para 
decidir se acata ou não a re-
presentação de Júlio Donizete 
(PSD) contra João Paulo Rillo 
(POSL), acusado por quebra de 
decoro parlamentar. Na última 
sessão de março, o psolista 
chamou os pares que votaram 
contra o projeto do Executivo, 
que criava o Conselho de Gê-
nero Sexual, de “canalhas”. 
Odélio Chaves (PP) e Bruno 
Moura (PSDB) também assi-
naram a representação. 

Madeirão 
A ‘boiada’ do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi 

para o lugar adequado, com o objetivo de combater os malfeitos 
dele contra o meio ambiente. O superintendente da Polícia Federal 
no Amazonas, Alexandre Saraiva, encaminhou para o STF, MPF 
e PF uma série de crimes ambientais cometidos pelo ministro. 
Na lista elaborada pelo superintendente, aparecem o senador 
Telmário Mota (Pros) e o presidente do Ibama, Eduardo Bim. O 
trio recebe altos salários pagos pelo contribuinte e ao invés de 
zelar pelo patrimônio público, estavam protegendo, por meio de 
fraudes, a bandidagem que enriquece solapando recursos natu-
rais. Como a política nacional já tem exemplos do mensalão e do 
petrolão, o ideal seria o Congresso criar uma CPI para investigar 
a existência de um possível madeirão.

Laços 
Bruno Moura (PSDB) man-

teve contato, em São Paulo, 
com políticos de relevância 
estadual e nacional. O verea-
dor conversou com o prefeito 
Bruno Covas (PSDB) e com 
o tucano Beto Perosa, res-
ponsável pela limpeza pública 
da Capital. Moura diz que se 
reuniu ainda com o senador 
Alexandre Giordano (PSL), que 
assumiu a vaga de Major Olím-
pio, vítima da covid, no mês 
passado.  “É para fortalecer os 
laços em prol da cidade”, diz.

Punição   
O presidente do Conselho 

de Ética, Paulo Pauléra (PP), 
diz que João Paulo poderá 
receber advertência, censu-
ra, suspensão e cassação do 
mandato. Se o pedido for aca-
tado, portanto, será formada 
a comissão de inquérito para 
realizar os trabalhos. A comis-
são terá 15 dias para ouvir o 
acusado, o acusador e teste-
munhas para fazer o relatório. 
“Eu não posso adiantar nada 
porque é a comissão que vai 
decidir”, pontuou.

Alegria
Dourival Lemes recebeu 

a segunda dose da Corona-
vac contra a covid-19. “Hoje 
(ontem), foi o dia de tomar a 
segunda dose e estou grato a 
Deus por isso”, frisou. Acres-
centou que só estará aliviado 
quando a vacina chegar para 
todos os brasileiros. O ex-ve-
reador relatou a sua emoção 
no seu perfil, no Facebook. 
“A sensação que não consigo 
explicar, além de alívio é um 
sentimento de solidariedade 
com todos”, revelou. 

Vacina
A secretária de Educação, 

Fabiana Zanquetta, informou, 
por meio de nota, que as 12 
professoras da educação es-
pecializada foram vacinadas 
contra a convid-19. O verea-
dor João Paulo (PSOL) tentou 
convocá-la para dar explica-
ção, por ter deixado o grupo 
de fora da primeira etapa de 
vacinação destinada aos pro-
fissionais da área. Blindada 
pelo plenário, a convocação 
não foi consumada. A vacina 
foi aplicada na quarta-feira.

‘Carrapato’ 
João Paulo Rillo (PSOL) 

não desgruda da secretária de 
Educação, Fabiana Zanquetta. 
O vereador apresentou reque-
rimento ontem, endereçado 
à Comissão de Educação da 
Casa, para convocá-la, a fim 
de esclarecer o andamento do 
concurso promovido pela pas-
ta em 2018. O prazo de vigên-
cia do concurso, diz ele, está 
correndo e os aprovados não 
foram chamados para tomar 
posse. Agora, dar explicação 
não é bicho de sete cabeças.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

O deputado federal Luiz 
Carlos Motta (PL) apresentou 
Projeto de Lei que suspende, 
enquanto durar a calamidade 
de coronavírus, os prazos de 
perda da qualidade de segu-
rado com o Regime Geral da 
Previdência Social (RGPS), 
na legislação que trata de 
Benefícios da Previdência 
Social.

O parlamentar ressalta 
que a qualidade de segurado 
é adquirida pela inscrição e 
recolhimento das contribui-
ções ao RGPS. Via de regra, 
os segurados mantém a 
qualidade de segurado por 
12 meses após a interrupção 
das contribuições, também 
denominado período de gra-
ça.

De acordo com o projeto, 
ficam suspensos os prazos 
previstos na Lei para a perda 
da qualidade de segurado vi-
sando garantir a manutenção 
desse vínculo mesmo após 
a pessoa parar de contribuir 
para a Previdência Social.

Deputado quer mudar 
regras do INSS para 

desempregados
Thiago PASSOS de parabenizar você por sua 

determinação de tornar esse 
momento possível”, disse.

O prefeito relembrou a atu-
ação do ex-comandante Amaro 
Rolim no desenvolvimento dos 
aeroportos regionais de São 
Paulo, e do período que atuou 
como vendedor de passagens 
para ajudar na implantação do 
serviço.

“Eu era prefeito de Santa Fé 
do Sul em 1979, e o saudoso 
(Amaro) Rolim queria fazer o 
transporte regional e eu me 
recordo que durante algum 
tempo nós tínhamos o avião 
que saia de Santa Fé, parava 
em Jales, Fernandópolis e 
Votuporanga, e depois vinha 
para Rio Preto onde pegáva-
mos um avião maior, eu me 
lembro que ao lado do Rolim 
conversamos com os prefeitos 
para tornar isso possível, pra ter 
uma ideia, eu saia vendendo 
passagem para gerentes de 
banco e outras pessoas para 
tornar esse sonho possível, 40 
e tantos anos atrás e ele falava 
do transporte aéreo regional”, 
destacou.
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MIRASSOL

Polícia Ambiental flagra 30 aves silvestres 
mau-tratadas e aplica multa de R$ 109 mil

Durante a Operação Toque 
de Restrição em Mirassol nes-
ta quarta-feira (14), a Polícia 
Ambiental fiscalizou uma resi-
dência onde haviam várias aves 
em cativeiro sem autorização. 

O morador da casa permitiu 
a entrada da equipe que encon-
trou 24 gaiolas com 30 aves 
silvestres sem anéis de identi-
ficação, sendo elas um guaxe, 
um coleiro baiano, um sabiá 
do campo, um sabiá barranco, 
um vira bosta, um tziu, um tico 
tico do campo, um trinca ferro, 
um bicudo, três coleirinha papa 
capim, três saís andorinha, 
quatro tipios, cinco tico ticos e 
seis canários da terra. 

As aves estavam debilitadas 

dentro da residência sem ilumi-
nação e ventilação em gaiolas 
sujas. 

Perante o ocorrido foi ela-
borado um Auto de Infração 
Ambiental (AIA) por ter em 
cativeiro espécimes da fauna 
silvestre sem autorização do 
órgão ambiental competente, 
no valor de R$ 19.500, salien-
tando que o bicudo encontra na 
lista de ameaçado de extinção 
Dec Est 63853. Foi realizado 
um segundo AIA de maus tra-
tos a animais, no valor de R$ 
90.000. 

As aves foram apreendidas 
e depositadas no zoológico de 
Rio Preto, devido a a fraqueza 
pelos maus tratos. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 

Ambiental flagra 30 aves silvestres mau tratadas e multa mulher em  mais de R$ 109 mil

Divulgação

Policiais salvam bebê de 
apenas 10 dias engasgado

O recém-nascido Bryan 
Aurélio, de apenas 10 dias, 
terá uma história para contar 
quando crescer. Ele foi salvo 
pelos Cabos Soares e Zaffani, 
da Polícia Militar de Rio Preto, 
na manhã desta quinta-feira 
(15).

O caso aconteceu no bairro 
Eldorado, quando os policiais 
avistaram pelo retrovisor uma 
garota correndo em direção à 
viatura e gritando por ajuda. 
A garota é irmã do pequeno 
Bryan, que viu a viatura passar 
no momento em que o bebê 
estava engasgado e sem 
respirar.

Os policiais foram até a 
casa e encontraram a mãe 
Josiane em desespero, com 

o recém-nascido no colo. 
Imediatamente os oficiais 
começaram a manobra para 
desengasgar o bebê, que re-
tomou a respiração.

Para finalizar o atendimento 
e dar assistência médica, a 
mãe e o bebê foram levados de 
viatura até a UPA Norte, onde o 
médico plantonista prosseguiu 
com os cuidados. O bebê ficou 
em observação e passa bem.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

ANJOS DE FARDA

Policiais militares 
com a família e o 
bebê salvo após o 
socorro

SEM PROVAS

Mãe acusa ex de bater na 
filha e caso para na polícia

Policiais militares foram 
acionados nesta quarta-feira 
(14) às 11h30 devido uma 
discussão entre os pais de uma 
criança de 6 anos. 

Ao chegarem no local eles 
conversaram com o autônomo 
de 23 anos que informou estar 
no endereço para buscar sua 
filha, que estava com a mãe 
desde o último domingo (11), 
tendo ele a guarda provisória 
da criança. 

Ele ainda apresentou do-
cumentos que comprovaram 
a guarda, dizendo que sua ex 
companheira negava entregar 
a filha. 

Já em contato com a servi-
dora pública, ela afirmou que o 
autônomo tem a guarda, mas 
que durante a visita de sua filha 
ela notou lesões que teriam 
sido provocadas pelo pai da 
criança e por tal motivo entrou 
em contato com o Conselho 
Tutelar que a orientou a não 
entregar sua filha. 

Os dois envolvidos foram 
levados para delegacia onde 
foi acionado o responsável 
pelo Conselho Tutelar e durante 
a avaliação física da criança 
nenhuma lesão foi encontrada, 
sendo determinado que a garo-
ta voltaria com seu pai. 

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Da REDAÇÃO

FRANCISCO OLIMPIO DE SOU-
ZA – Falecido aos 78 anos de 
idade, natural de Piancó/PB, era 
casado. Deixou seus fi lhos Cairo 
(falecido), Sergio, Silvio, Sandro, 
Celso. Seu sepultamento deu-se no 
dia 15/04/2021 às 16:00. Saindo 
seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.       

MARTINHO JOSÉ DE SOUZA 
– Falecido aos 59 anos de idade, 
natural de Mirassol/SP, era divor-
ciado. Deixou seus fi lhos Huelton 

  FALECIMENTOS

Vinicius, Huesley Vitor, Veronica. 
Seu sepultamento deu-se no dia 
15/04/2021 às 15:00. Saindo seu 
féretro do velório Ercilia para o 
cemitério São João Batista.           

ORLANDO FRANCISCO DE 
SOUZA – Falecido aos 75 anos 
de idade, natural de Cosmorama/
SP, era viúvo. Seu sepultamento 
deu-se no dia 15/04/2021 às 
13:30. Saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

Mãe acusa ex de bater na filha  e caso para na polícia

Arquivo DHOJE

JOGO DE AZAR

PM flagra bar com 
máquinas caça níqueis

Foram apreendidos nesta 
quarta-feira (14) às 12h37 duas 
máquinas de caça níqueis que 
estavam localizadas em um bar 
na Rua Marcília Dias Bicalho do 
Espírito Santo. 

Policiais militares estavam 
em diligência quando foram acio-
nados até o bar devido a uma de-
núncia sobre jogos de azar, e ao 
chegarem no local encontraram 
duas máquinas de caça níqueis, 
sendo que um aposentado de 54 
anos estava jogando no único 
aparelho ligado, assim sendo 
considerado um apostador. 

Segundo as informações do 
boletim de ocorrência, o pro-

prietário, um comerciante de 53 
anos, teria instalado as máqui-
nas afim de conseguir lucro para 
seu estabelecimento deixando o 
jogo exposto ao público. 

O comerciante e o aposenta-
do foram levados para a Central 
de Flagrantes onde foram ouvi-
dos e liberados devendo compa-
recer a Justiça Pública quando 
necessário, sendo o boletim de 
ocorrência registrado como jogo 
de azar. 

Os aparelhos foram apreen-
didos para comprovar se houve 
processo fraudulento na intenção 
de explorar o comportamento 
das máquinas a favor do pro-
prietário. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

15 ANOS

Garoto é detido após 
roubar homem com faca

Um adolescente de 15 anos 
foi detido na última quarta-feira 
(14) às 11h50 após policiais 
militares serem acionados por 
uma denúncia de roubo com 
uma faca. 

Segundo o depoimento 
da vítima, um panfleteiro de 
38 anos, o jovem o jogou no 
chão e com uma faca acabou 
o lesionando levemente.  

O menor aproveitou o tem-
po em que a vítima ainda 
estava no chão para abrir sua 
mochila e pegar o celular que 
estava guardado em seguida 
fugiu do local.  

Após o assalto a vítima 
acionou a Polícia Militar in-
formando as características 
físicas do ladrão, que foi en-
contrado na rua Florinda Ca-
palbo de Face. O adolescente 
confessou o crime informando 
ter jogado a faca e o celular por 
cima do muro de uma escola. 

Ele foi levado para a delega-
cia onde seu responsável legal 
foi contatado para acompanhar 
todo o processo da ocorrência, 
sendo o estudante não liberado 
pela gravidade de seu ato de-
vendo ser apresentado para o 
Juízo da Vara da Infância e Ju-
ventude. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

FLAGRANTE Baep prende acusado 
de tráfico na represa 
com pedras de crack

Durante o patrulhamento 
nesta quarta-feira (14) próximo a 
Represa Municipal, policiais mi-

litares da equipe da BAEP 
apreenderam por 

volta das 17h 
duas pedras 
de crack que 
estavam com 
um lavador de 
carros de 22 
anos e um aju-
dante geral de 
24 anos. 

Após obser-
varem uma movi-

mentação suspeita 
vinda do passageiro 

de um carro modelo 
Tucson os policias rea-

lizaram a abordagem parando 
a viatura em frente ao veículo, 
momento em que viram o lavador 
jogando pela janela um pacote. 

Durante a revista pessoal 
nada foi encontrado nos suspei-
tos e no carro sendo realizada 
uma busca no local onde encon-
traram dois invólucros de crack.  

Questionados sobre a droga 
o lavador confessou estar comer-
cializando os entorpecentes e o 
ajudante afirmou estar apenas 
dando uma carona ao seu amigo 
não sabendo sobre as pedras de 
crack. 

O acusado de tráfico foi leva-
do para delegacia onde foi preso 
e levado para DEIC ficando a 
disposição da justiça. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

de tráfico na represa 
com pedras de crack

Durante o patrulhamento 
nesta quarta-feira (14) próximo a 
Represa Municipal, policiais mi-

litares da equipe da BAEP 
apreenderam por 

volta das 17h 

varem uma movi-
mentação suspeita 

vinda do passageiro 
de um carro modelo 

Tucson os policias rea-

Da REDAÇÃO

Policiais do Baep 
prenderam traficante 
de crack na represa
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Doação de embrião

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

A doação de embriões tem se tornado um procedimento 
cada vez mais frequente nas clínicas de reprodução as-
sistida. No Brasil, essa doação é totalmente anônima e 
regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, sendo 
feita por um casal que se submeteu a um tratamento de 
fertilização in vitro anteriormente e por motivos pessoais e 
altruístas, optaram por realizar a doação de seus embriões.

A doação de embriões é indicada para os casais com 
dificuldade em obter a gravidez com seus próprios ga-
metas (óvulos e espermatozoides) seja por infertilidade 
sem causa aparente, idade feminina avançada, baixa 
quantidade/qualidade dos óvulos ou por alterações mas-
culinas como azoospermia (ausência de espermatozóides) 
ou baixa qualidade/quantidade dos espermatozoides. A 
indicação da doação de embriões deve ser feita por um 
médico especialista em reprodução assistida que fará o 
acompanhamento do caso.

Vale ressaltar que o casal que doou o embrião não 
deve conhecer o casal ou mulher que vai recebê-lo, já 
que no Brasil a doação de gametas e embriões é anô-
nima. Além disso, não pode haver troca financeira entre 
doador-receptor.

Como funciona a doação de embriões?
O casal receptor é avaliado pelo especialista que iden-

tifica as condições de saúde da paciente que receberá o 
embrião, além da compatibilidade de características físicas 
e tipo sanguíneo do casal receptor com o casal doador. 

Após a escolha do embrião, a paciente receptora inicia 
o preparo do endométrio (camada que reveste o útero 
internamente) para transferência embrionária. O objetivo é 
simular o ambiente hormonal e fisiológico ideal para que o 
embrião se implante no útero e evolua de forma saudável.

Esse preparo se inicia entre o primeiro e terceiro dia 
da menstruação, quando a receptora passa a usar uma 
medicação indicada pelo médico responsável pelo tra-
tamento, com duração de cerca de 15 a 20 dias, cujo 
objetivo é preparar o endométrio para receber o embrião. 
Esse preparo também pode ser feito de forma natural 
(sem medicação).

Nesse período, a mulher realiza acompanhamento 
com ultrassom transvaginal para avaliar o crescimento 
do endométrio e o melhor momento de realizar a trans-
ferência embrionária. Quando o endométrio está pronto, 
o embrião, ou embriões, são transferidos para a cavidade 
uterina através de um cateter. O procedimento costuma 
ser rápido e indolor (cerca de 15 minutos), semelhante 
a um exame ginecológico como o papanicolau. Após a 
transferência embrionária, espera-se cerca de 9 a 11 dias 
para a realização do exame Beta HCG, exame de gravidez.

Quais são as chances de sucesso?
Depende da qualidade do embrião congelado e da qua-

lidade após descongelamento, além do padrão do útero 
e endométrio da receptora. Em média a taxa de gravidez 
varia de 40 a 60%. Mesmo não sendo a primeira opção 
dos casais que chegam às clínicas de reprodução huma-
na, a doação de embrião é uma alternativa viável quando 
as duas pessoas do casal possuem algum impedimento 
de engravidar ou em casos de gestação independente 
em mulheres com idade reprodutiva avançada ou baixa 
reserva ovariana.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médi-
co ginecologista e obstetra, pós-graduado em 
Reprodução Humana

Divulgação

PÓS COVID

A alta hospitalar concedida 
após o paciente vencer a Co-
vid-19 nem sempre significa 
que está totalmente recuperado. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
40% dos “curados” continuam 
apresentando algum tipo de 
sintoma ou desenvolvem novos 
problemas ligados à doença 
depois que deixam as UTIs ou 
enfermarias.

O aposentado Jair Costa, de 
69 anos, morador de Urupês, 
teve Covid-19 em fevereiro deste 
ano e precisou ficar internado 
por 13 dias, recebendo alta no 
dia 09/03. Durante o período, 
Jair chegou perder a esposa para 
a doença, além de apresentar 
muita tosse e cansaço. Quando 
saiu do hospital estava 11 kilos 
mais magro e tinha sequelas no 
pulmão, sendo necessário pro-
curar a Unidade de Fisioterapia 
do município.

“Eu sentia fraqueza, a perna 
fraca, tosse e também não tinha 
muito apetite para comer. Hoje 
com certeza estou melhor, já 
consigo andar aqui em casa”, 
comentou Jair.

A Unidade de Fisioterapia de 
Urupês conta atualmente com 
14 pacientes em tratamento, 
sendo sete no período da ma-
nhã e sete no período da tarde. 
“Cada caso é diferente, mas 
maioria apresenta fadiga, falta 
de ar e até tremores. Fazemos 
exames específicos e depois 
definimos cada atividade esse 
paciente fará. Em média, o 
pessoal recuperar bem depois 
de duas semanas”, comentou 

Fadiga e falta de ar são principais 
sequelas em pacientes curados

Silvio Luís Mazaro, fisioterapeuta 
e responsável pela unidade.

Em Rio Preto, o Instituto 
de Reabilitação Lucy Montoro 
já atendeu 174 pacientes da 
região, sendo que 83 já se 
recuperaram totalmente. Com 
o programa desde o início de 
setembro, o local já soma 4.018 
atendimentos. Além disso, o 
instituto tem uma parceria com 
diversas universidades do país 
como UFRS, UFRJ e USP para o 
estudo das sequelas.

“São números expressivos e 
teremos uma reunião em breve 
com as universidades e os ou-
tros centros em que o estudo é 
realizado para tirar as primeiras 
conclusões. Não dá para afirmar 
muita coisa neste momento, 
mas nós notamos que aqui não 

houve muitos casos de amputa-
ção, diferente do que ocorreu na 
capital”, comentou a diretora do 
Lucy Montoro, Regina Chueire.

Assim como o número de 
óbitos e de internados por Co-
vid-19, os pacientes reabilitação 
começaram ter uma faixa etária 
mais baixa nos últimos meses. 
“Estamos recebendo pacientes 
mais jovens e notamos também 
o aumento de pacientes com le-
sões na parte superior da nunca, 
possivelmente uma consequên-
cia da intubação, mas os princi-
pais sintomas seguem sendo a 
fadiga, dificuldade de respirar e 
tosse seca”, afirmou a diretora.

Na rede municipal de Rio Pre-
to a demanda de atendimentos 
de pacientes com sequelas é re-
alizada pelo Centro Especializado 

em Reabilitação. Entre janeiro 
e março de 2021 foram 170 
inclusões de pacientes com toda 
equipe multiprofissional e 166 
pacientes em acompanhamento 
com pneumologista e fisioterapia 
por sequelas respiratórias.

As principais dificuldades 
apresentadas pelos pacientes 
no pós Covid-19 são: Fadiga ao 
esforço; Falta de ar; Dor de ca-
beça; Dores musculares; Queda 
de cabelo; Cansaço; Palpitações; 
Alteração de pressão arterial; 
Tosse; Dor articular; perda de me-
mória; Perda de massa muscular 
(sarcopenia); Dor abdominal; 
Depressão; Ansiedade; Pânico 
dentre outras condições psico-
lógicas Perda de paladar e olfato 
(temporária ou duradoura) Dor 
no peito; Tontura e Tromboses.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Jair Costa faz acompanhamento após ter a doença e algumas sequelas
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GRIPE COVID

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto confirmou 
nesta quinta-feira (15) mais 
219 casos de Covid-19 
no município, sendo 162 
por exame PCR, 30 por 
TR sorológico e 27 por TR 
antígeno. Os casos foram 
notificados entre os dias 
11/04 e 14/04. No total, a 
cidade contabiliza 61.214 
registros da doença,   com 
4.012 em profissionais da 
saúde.

O município também 
registrou 24 óbitos, sendo 
três nesta quinta-feira (15). 
As demais mortes ocorre-
ram entre os dias 10/04 e 
14/04. Desde o início da 
pandemia, Rio Preto regis-
trou 1.757 óbitos, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os 
dados de 2021 são 835 
mortes e 26.451 casos. O 
coeficiente de incidência é 
de 13.287 casos para cada 
100 mil habitantes.

Nas últimas 24 horas 
foram 372 pacientes cura-
dos da doença, totalizando 
53.613 recuperados, o 
equivalente a 92,4% dos 
casos. São 223.696 noti-
ficações e 195.128 testes 
realizados. Os exames cole-
tados no inquérito sorológi-
co não foram inseridos e de-
verão ser computados após 
a conclusão do estudo.

Atualmente, o município 
conta com 852 pacientes 
internados com síndrome 
respiratória aguda grave 
(SRAG), com 421 na UTI e 
431 na enfermaria, sendo 
que 489 são residentes de 
Rio Preto e 363 de outras 
cidades da região. Com re-
lação aos casos já confirma-
dos de Covid-19, são 676 
internações com 384 na UTI 
e 292 na enfermaria. A taxa 
de ocupação em leitos de 
UTI na região é de 90,9%.

Mais 219 
casos são 

confirmados
Vinicius LIMA 

Saúde vacina mais de 12 mil 
contra Influenza em 3 dias

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que já imu-
nizou 12.486 pessoas contra 
a Influenza nos três primeiros 
dias de campanha (12, 13 
e 14 de abril). O grupo com 
maior adesão é o dos trabalha-
dores da saúde, que já tiveram 
10.193 pessoas vacinadas, 
com uma cobertura de 47% 
desse público.

Os outros grupos que tive-
ram vacinações neste primeira 
etapa são: gestantes (395, 
com 8,5% de cobertura); 
crianças de seis meses a seis 
anos (1.593, com 5,4% de 
cobertura), puérperas (43, 
com 6,1% de cobertura), além 
de 292 idosos trabalhadores 
da saúde.

Embora os idosos estejam 
incluídos na segunda etapa da 
campanha, de 11 de maio a 
8 de junho, trabalhadores da 
saúde estão incluídos na pri-
meira etapa. Portanto, aqueles 
que têm 60 anos ou mais re-
cebem a vacina pela categoria 
profissional, mas são registra-
dos no sistema do Ministério 

da Saúde como idosos.
A campanha tem meta de 

90% de cobertura vacinal, as-
sim como cada grupo listado 
acima. A gerente de imunização 
de Rio Preto, Michela Barcelos, 
reforçou a importância para que 
gestantes, crianças e puérperas 
procurem os postos de vacina-
ção. “Assim como a Covid-19, 
a Influenza pode gerar com-
plicações e levar a óbito. Por 
isso, é importante que esses 
grupos elencados para receber 
a vacina procurem os postos de 
vacinação”, afirmou.

Da REPORTAGEM 

O público-alvo da primeira 
etapa está sendo vacinado 
nas unidades de saúde e 
equipamentos públicos, pre-
ferencialmente, das 14h às 
17h. Para receber a dose, é 
necessário apresentar docu-
mento de identidade com foto. 
Para as gestantes, é preciso 
apresentar o cartão pré-natal, 
enquanto as puérperas podem 
apresentar a declaração de 
nascimento da criança. Já os 
trabalhadores da saúde devem 
apresentar documento que 
comprove a função.

Divulgação 

INAUGURA HOJE
Clínica de psicologia da Famerp vai atender SUS

A Famerp inaugura neste 
sexta-feira (16), uma clínica 
própria de psicologia. O objeti-
vo é possibilitar um aprendiza-
do mais eficiente e prático aos 
alunos na psicologia clínica, 
além de fornecer atendimen-
to psicológico - presencial e 
online - para crianças, ado-
lescentes e adultos.

Trata-se de um serviço-
-escola, por meio do qual os 
estudantes prestam atendi-
mento clínico supervisionado 
à população. O novo espaço 
permitirá aos alunos colocar 
na prática toda articulação te-
órica de aprendizado voltada 
para a saúde mental.

O atendimento será reali-
zado por estudantes do curso 
de psicologia que estão nos 
anos finais de graduação, su-
pervisionados por um docente 
experiente, e irá abranger 
todo processo de avaliação 
psicológica e psicoterapia.

“A Clínica de Psicologia 
para os alunos é um cenário 
de ensino indispensável para 
a aprendizagem. Além disso, 
vai poder oferecer à popula-
ção atendimento psicológico 
pelo SUS em um momento 
de extrema importância, já 
que, por conta do isolamen-
to social, a tendência é de 
aumento dos casos de pro-
blemas psicológicos”, afirmou 
Cristina Miyazaki, Coordena-

dora do Curso de Psicologia 
da Famerp.

A Clínica de Psicologia in-
tegrará os serviços de saúde 
já fornecidos à população 
pelo complexo FAMERP/FUN-
FARME. “Vamos formar a 
primeira turma de Psicologia, 
profissionais que vão traba-
lhar nas áreas correlatas da 
saúde, inclusive com início 
da atuação ainda durante a 
graduação, na nossa Clínica 
de Psicologia. A implantação 
desse curso em nossa ins-
tituição foi uma importante 
conquista, colaborando para 
tornar a Famerp um polo de 
ensino em saúde”, disse Fran-
cisco de Assis Cury, diretor 
geral da Famerp.

Da REPORTAGEM 
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AGROPECUÁRIA BARRA FUNDA S/A
CNPJ/MF nº 21.784.299/0001-92

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 - Em Milhares de Reais
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2020 - Consolidado
Ativo 2019 2020
Ativo Circulante: Disponível 1.871.579 4.506.174
 Créditos 5.384.742 5.410.742
Ativo não Circulante: Imobilizado 5.720.975 5.720.975
Total do Ativo 12.977.296 15.637.891
Passivo Circulante 2019 2020
 Obrigações Fiscais 91.533 104.817
 Outras Obrigações 1.173.392 1.403.393
Patrimônio Líquido: Capital Social 5.800.000 5.800.000
 Reservas 5.912.371 8.329.681
Total do Passivo 12.977.296 15.637.891
Notas explicativas: 1. Contexto operacional: Empresa de Capital fecha-
do constituída em 30/1/2015, conforme ata de constituição registrada na 
JUCESP sob nº 3530047516-0 com a denominação social de Agropecuá-
ria Barra Funda S/A, com sede na cidade de Ipiguá-SP, objeto social de Co-
mércio e serviços nas áreas de agricultura e pecuária em terras próprias e 
de terceiros, locação e administração de bens urbanos e rurais, participa-
ção em outras sociedades empresariais. O capital social foi constituído atra-
vés de ações ordinárias, no valor de R$ 60.000, valor nominal unitário de 
R$ 1,00 por ação, subscritas e integralizadas pelos acionistas Nivaldo For-
tes Peres Filho e Maria Helena La Retondo, Diretores-Presidente e Finan-
ceiro respectivamente. Em Ata de A.G.E. realizada em 10/2/2015, registra-
da na JUCESP sob nº 195.788/15-1 houve um acréscimo no valor do capital 
passando a ser de R$ 5.800.000, proveniente da subscrição de ações pelos 
acionistas Nivaldo Fortes Peres Filho e Maria Helena La Retondo, realizado 
parte em moeda nacional e parte através do resgate das ações da socieda-
de Água Santa S/A, cindida parcialmente, conforme ata, cujas ações foram 
representadas através da desincorporação de bens imóveis no total de R$ 
5.720.975, incorporados na sociedade Agropecuária Barra Funda S/A, re-
presentando assim o seu ativo imobilizado. Em Ata de A.G.E. realizada em 
1/10/2015, o quadro de acionistas foi alterado, admitindo-se na sociedade 
Luciano da Silva Peres e Rodrigo da Silva Peres, através da transferência 
parcial das ações pelos acionistas Nivaldo Fortes Peres Filho e Maria He-
lena La Retondo, conforme termo de transferência lavrado em livro próprio. 
Apresentação das demonstrações fi nanceiras e principais práticas contá-
beis. 1.1. Apresentação das demonstrações fi nanceiras: As presentes 
demonstrações fi nanceiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia 
em 5/3/2021. As demonstrações fi nanceiras da companhia foram elabora-
das e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades 
por Ações, onde esta empresa se enquadra. 1.2. Principais práticas con-

Demonstração do Resultado do Exercício 31/12/2019 31/12/2020
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 2.767.533 3.387.842
(+) Receitas Operacionais: Rendimentos Aplicações 28.826 873
(-) Despesas Operacionais: Despesas Administrativas 5.550 17.592
 Despesas Tributarias - Taxas  83.581 133.820
 Despesas Tributarias - IRPJ e CSLL 298.315 358.858
 Despesas Financeiras 843 1.135
(=) Lucro ou Prejuízo Operacional 2.408.070 2.877.310
(=) Lucro ou Prejuízo do Exercício 2.408.070 2.877.310

Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2019 31/12/2020
Das Atividades Operacionais
 (+) Recebimento de Clientes e Outros 2.872.375 3.516.183
 (-) Pagamento a Fornecedores 5.550 15.989
 (-) Pagamentos a Credores Diversos 1.031.603 291.000
 (-) Pagamentos ao Governo 463.033 609.180
 (-) Débito em Conta Corrente 505 973
(=) Disponibilidade Gerada Atividade Operacional 1.371.684 2.599.041
Das Atividades de Investimentos
 (+) Crédito em Conta Corrente 3.228.043 3.461.429
 (-) Débito em Conta Corrente 4.595.719 5.945.470
(=) Disponibilidade Gerada Atividade Investimento -1.367.676 -2.484.041
Das Atividades de Financiamentos
 (-) Amortização Empréstimos - 115.000
(=) Disponibilidades Geradas Financiamentos 4.008 -
Aumento/Diminuição das Disponibilidades
 (=) Disponibilidades no Inicio Período 2.615 6.623
 (=) Disponibilidades no Período 4.008 -
 (=) Disponibilidades no Final Período 6.623 6.623

Demonstração das Mutações Capital Reserva de
 do patrimônio líquido social Lucros Total
Em 31 de dezembro de 2019 5.800.000 5.912.371 11.712.371
Subscrição e Integralização 2015 5.800.000 - 5.800.000
Reservas de Lucros em 31/12/2019 - 5.452.371 5.452.371
Lucros no Período em 31/12/2020 - 2.877.310 2.877.310
Em 31 de dezembro de 2020 5.800.000 8.329.681 14.129.681
tábeis: As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das de-
monstrações fi nanceiras estão descritas a seguir: 2. Conta Corrente: O 
saldo apresentado no encerramento do balanço em 31/12/2020 na conta 
corrente do Banco Bradesco S/A, refere-se ao valor liquido das movimenta-
ções no período em relação ao desenvolvimento de suas atividades com a 
obtenção de recursos na realização das receitas de arredamento, subtrain-
do os custos efetivos e aplicações no mercado. 3. Aplicações: O saldo das 
aplicações fi nanceiras apresentado nas demonstrações refere-se ao valor 
dos recursos obtidos através das receitas com desenvolvimento de suas 
atividades em aplicações na modalidade CDB/RDB renováveis, e na moda-
lidade Investimentos Aplicação Automáticas nominais cujas receitas fi nan-
ceiras serão realizadas quando do resgate efetivo em conta corrente. 4. O 
saldo na conta créditos a receber, refere-se a um aporte fi nanceiro eventu-
al de curta duração aos acionistas da sociedade, com a possibilidade de li-
quidação no próximo exercício, dentro dos princípios legais. 5. Imobiliza-
do: O ativo imobilizado esta registrado ao custo de aquisição, foi totalmente 
transferido à sociedade Agropecuária Barra Funda S/A, representado pelas 
ações pertencentes aos acionistas Nivaldo Fortes Peres Filho e Maria Hele-
na La Retondo, em virtude da cisão parcial, registrada em ata de A.G.E. do 
dia 10/2/2015. 6. Obrigações: O saldo das obrigações no balanço encerra-
do em 31/12/2020 em seu passivo circulante, apresenta a constituição/pro-
visão de valores devidos de impostos a recolher apurados sobre as receitas 
auferidas, e o saldo a liquidar de lucros distribuídos aos acionistas. 7. Pa-
trimônio líquido: (a) Capital Social: Em 31/12/2020, o capital social esta-
va representado através de 5.800.000 de ações nominativas e ordinárias, 
no valor de R$ 5.800.000,00, subscrito e integralizado pelas pessoas físicas 

dos acionistas: Nivaldo Fortes Peres Filho, Maria Helena La Retondo, Lu-
ciano da Silva Peres e Rodrigo da Silva Peres. (b) Destinação do resulta-
do: De acordo com o estatuto social da Companhia o lucro líquido do exer-
cício, ajustado nos termos da Lei nº 6.404/76, teve a seguinte destinação: 
(i) 5% para a constituição do Fundo de Reserva Legal, que não excederá 
a 20% do capital social; (ii) 25% para o pagamento de dividendos obriga-
tórios; (iii) o saldo em conta de reservas, terá os destino que a Assembléia 
Geral deliberar. Em 31/12/2020, a Companhia acumulava lucros na ordem 
de R$ 8.329.681 em função dos resultados obtidos através das receitas re-
alizadas no exercício, descontados os impostos e custos inerentes ao de-
senvolvimento das atividades, constituído por saldo positivo do exercício 
de 2019 e pelo resultado positivo apurado em 31/12/2020 no valor de R$ 
2.877.310. (c) Ajuste de avaliação patrimonial: Esta conta foi criada pela 
Lei 11.638/07 com o objetivo de registrar os valores pertencentes ao pa-
trimônio líquido que não transitaram pelo resultado do exercício. O impac-
to desses valores no resultado do exercício ocorrerá quando da sua efetiva 
realização. Em 31/12/2020, a Companhia não mantinha saldo nesta conta, 
portanto não haverá refl exo de ajuste de avaliação patrimonial. 7. Outras 
Informações: A sede social da empresa está localizada no Sítio Barra Fun-
da s/n, Estrada Vicinal Antonio Gonçalves do Carmo km 01, zona rural, CEP 
15.108-000, no município de Ipiguá-SP.

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

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a 
REVOGAÇÃO por conveniência e oportunidade da Concorrência nº 005/2021, objeto do Processo nº 049/2021. TIPO: 
Menor preço global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços Médicos de Urgência 
e Emergência, na Atenção Básica, EMAD, CAPS e no Centro de Atendimento Covid de Guapiaçu/SP. Nada mais. DATA: 15/
abril/2021 Leandro Mariano da Silva- Presidente da Comissão Permanente de Licitações
AVISO DE SUSPENSÃO - CONCORRÊNCIA. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a 
SUSPENSÃO por determinação em Ofício GP nº 973/2021 (TC – 009115.989.21-2) proferida pelo Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo da Concorrência nº 005/2021, objeto do Processo nº 049/2021. TIPO: Menor preço 
global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência, 
na Atenção Básica, EMAD, CAPS e no Centro de Atendimento Covid de Guapiaçu/SP. Nada mais. DATA: 15/abril/2021 
Leandro Mariano da Silva- Presidente da Comissão Permanente de Licitações
AVISO DE REVOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a 
REVOGAÇÃO por conveniência e oportunidade da Concorrência nº 006/2021, objeto do Processo nº 050/2021. TIPO: 
Menor preço global. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de profissionais na 
Atenção Básica, EMAD, CAPS e Emergência do Setor de Saúde de Guapiaçu/SP.. Nada mais. DATA: 15/abril/2021. Leandro 
Mariano da Silva- Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

Decreto n.º 3.383, de 15 de abril de 2021.

“Dispõe sobre a Homologação do Cadastro Emergencial 
02/2021”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Municí-
pio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, 
CONSIDERANDO, que foram observados os trâmites legais 
que regem a matéria, os quais foram cumpridos integralmen-
te e, após a análise e aprovação do Cadastro Emergencial 
02/2021, 

DECRETA:
Art. 1.º - Fica homologado o resultado fi nal do Cadastro 
Emergencial 02/2021; 

Art. 2º - O Cadastro Emergencial, ora homologado, dar-se-á 
para admissão por tempo determinado de excepcional inte-
resse público, de acordo com as necessidades do Município, 
para Professor de Educação Básica II – História, posto que 
o respectivo cadastro emergencial encontra-se em perfeita 
ordem formal e legal. 

Art. 3º - O presente Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Cedral, 15 de abril de 2021; 91º Ano 
de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e Publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente, na melhor forma de direito, para que surta 
seus efeitos legais, e considerando-se a regularidade do Ca-
dastro Emergencial 02/2021, HOMOLOGO tal certame para 
admissão de Professor de Educação Básica II – História, por 
tempo determinado, de excepcional interesse público, e de 
acordo com as necessidades do Município. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 15 de abril de 2021; 91.º ano 
de Emancipação Político- Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Educação investe R$ 2 mi 
em máscaras para alunos

A secretaria de Educação 
disparou dois processos licitató-
rios visando a compra de más-
caras de tecido e bermudas para 
serem distribuídas para alunos 
da rede municipal. Enquanto os 
profissionais habilitados para re-
ceber a vacina contra o covid-19 
seguem sendo imunizados, a 
secretária, Fabiana Zanqueta, 
começa a preparar a estrutura 
para o retorno presencial das 
aulas.

Uma das medidas é a com-
pra de 500 mil máscaras de 
tecido, para evitar o avanço da 
covid no ambiente escolar. O go-
verno municipal estima em até 
R$ 2 milhões o pagamento das 
máscaras, que será realizado 
com recursos de transferências 
federais e do tesouro, ao custo 
unitário de até R$ 4,00.

De acordo com a secretaria 
as máscaras devem ter formato 
bico de pato, lavável, dupla ca-
mada, contendo dois elásticos e 
possuir tecido branco, já que o 

Thiago PASSOS  
redacao@dhoje.com.br

PROTEÇÃO

produto irá receber o Brasão do 
Município, com a escrita “Prefei-
tura Municipal de São José do 
Rio Preto – Educação”.

A composição das máscaras 
deverá conter 77% algodão, 
20% poliamida, 2% poliéster e 
1% elastodieno, enquanto que 
o elástico deverá conter 79% de 
poliamida e 21% elastano.

Já para a compra de 160 
mil bermudas a secretária 
estimou o pagamento de R$ 
3.096.000,00, que serão pa-
gos com recursos do Governo 
Federal e complementadas com 
recursos municipais.

Serão 80 mil unidades mas-
culinas, que devem ser em tactel 
peletizado, 100% poliéster, com 
gramatura de 140 g/m², na cor 
Cinza, contando com filetes na 
lateral externa das pernas na cor 
vermelha, contendo bolso na la-
teral direita e bordado do brasão 
do município na perna direita.

Já as peças femininas, tam-
bém totalizam 80 mil unidades, 
são classificadas como modelo 
“ciclista de helanca” e possuem 
as mesmas características. Logo e modelo de máscaras orçadas pela prefeitura
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SUPERIOR
Univesp abre vestibular 
com vagas para Olímpia

A Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Univesp) 
receberá, a partir de segunda-
-feira (19), as inscrições para o 
Processo Seletivo Vestibular do 
2º semestre de 2021. O polo 
de Olímpia oferece 32 vagas 
para ingresso nos cursos de 
graduação nos eixos de Licen-
ciatura (Letras, Matemática 
e Pedagogia) e Computação 
(Bacharel em Tecnologia da 
Informação, Ciências de Dados 
e Engenharia da Computação). 

Para se inscrever basta ter 
concluído o Ensino Médio ou 
estar cursando, com a conclu-
são até o período da matrícula. 
Não há limite de idade e o custo 
da inscrição é de R$ 45,00. Até 
às 23:59 do dia 20 de abril, 
pessoas inscritas no Cadas-
tro Único do Governo Federal 
poderão solicitar a isenção da 
taxa. Também haverá redução 
de taxa para candidatos que 
preencherem outros requisitos 
que podem ser consultados 
na página da Univesp (www.
univesp.br).

As inscrições para o vesti-
bular deste ano terminam às 
23h59 do dia 20 de maio e 
devem ser feitas exclusivamen-

te pelo site http://vestibular.
univesp.br/. As aplicações das 
provas estão programadas para 
os dias 13 de junho para os 
candidatos do eixo de Licencia-
tura e 20 de junho para candi-
datos do eixo de Computação, 
com início previsto às 13 horas.

 No eixo de Licenciatura 
serão 16 vagas, com um ano 
de ciclo básico e opções de 
habilitação, a partir do segundo 
ano. Outras 16 vagas serão 
oferecidas no polo local no eixo 
Computação, com ciclo básico 
de um ano e meio e, depois dis-
so, as opções de bacharelado.

 Todas as informações a 
respeito dos cursos, do ves-
tibular, pedido de redução da 
taxa de inscrição, entre outras, 
estão disponíveis no link http://
vestibular.univesp.br/. (CO-
LABOROU Maria Paula de 
ANDREADE)
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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Ativo Nota 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 55.254 10.934
Títulos e valores mobiliários 7 53.421 44
Contas a receber de clientes 9 75.249 55.911
Conta corrente fábrica 10 22.910 8.586
Estoques 11 94.005 107.286
Impostos a recuperar 12 10.285 3.739
Instrumentos financeiros derivativos 8 18.244 3.094
Adiantamentos a fornecedores 1.584 1.529
Despesas antecipadas 786 832
Demais contas a receber 1.377 564

333.115 192.519
Não circulante
Realizável a longo prazo
Conta corrente fábrica 10 47.654 40.490
Partes relacionadas 29 20.367 1.355
Depósitos judiciais 20 1.934 800
Impostos a recuperar 12 16.741 15.392
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13 28.653 519
Demais contas a receber 502 29

115.851 58.585
Investimentos 14 36.178 25.199
Intangível 15 5.751 3.845
Imobilizado 16 16.921 12.570
Ativo de direito de uso 18 20.347 12.453

195.048 112.652
Total do ativo 528.163 305.171

Passivo e patrimônio líquido Nota 2020 2019
Circulante
Fornecedores 17 78.202 53.462
Adiantamentos de clientes 40.941 17.086
Adiantamento da fábrica 21.512 7.041
Passivo de arrendamento 18 3.406 1.997
Empréstimos 19 83.767 142.544
Instrumentos financeiros derivativos 8 672 518
Salários e encargos sociais 11.826 6.007
Impostos a recolher 6.021 3.099
Partes relacionadas 29 1.497 18.255
Demais contas a pagar 1.524 194

249.368 250.203
Não circulante
Empréstimos 19 66.798
Passivo de arrendamento 18 18.302 10.950
Provisão para contigências 20 1.107 1.312
Provisão para passivo a descoberto em coligadas 14 14.898 6.664

101.105 18.926
Total do passivo 350.473 269.129
Patrimônio líquido 22
Capital social 140.177 61.749
Reserva legal 1.922
Prejuízos acumulados (25.271)
Retenção de lucros 35.602
Ajuste de avaliação patrimonial (11) (436)
Total do patrimônio líquido 177.690 36.042
Total do passivo e patrimônio líquido 528.163 305.171

Demonstração do Resultado Exercícios fi ndos em 31 de dezembro 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2020 2019
Receita líquidas de vendas e serviços prestados 23 586.106 522.366
Custos das vendas e dos serviços prestados 24 (501.723) (452.656)
Lucro bruto 84.383 69.710
Despesas com vendas 25 (19.676) (20.602)
Despesas gerais e administrativas 26 (51.371) (46.766)
Outras receitas, líquidas 27 1.003 675
Lucro operacional 14.339 3.017
Receitas financeiras 46.242 23.284
Despesas financeiras (53.574) (33.716)
Resultado financeiro 28 (7.332) (10.432)
Resultado de equivalência patrimonial 14 3.772 1.336
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e 
da contribuição social 10.779 (6.079)

Imposto de renda e contribuição social 21 27.657 1.046
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 38.436 (5.033)
Lucro líquido (prejuízo) básico e diluído por 
lote de mil ações do capital social – R$ 562,88 (81,51)

Demonstração do Resultado Abrangente 
exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)

2020 2019
Lucro (prejuízo) do exercício 38.436 (5.033)
Hedge de fluxos de caixa, líquido 406 (406)
Ajustes patrimoniais nas investidas 19 (6)
Total do resultado abrangente 38.861 (5.445)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
Reservas de lucros Ajustes de

Nota
Capital 
social

Reserva
legal

Retenção 
de lucros

Lucros a
 deliberar

Lucros/Prejuízos
 acumulados

avaliação 
patrimonial Total

Em 31/12/2018 61.749 – – – (14.261) (24) 47.464
Ajustes patrimoniais e de exercícios anteriores 22 (d) – – – – (5.977) (412) (6.389)
Prejuízo do exercício – – – – – (5.033) – (5.033)
Prejuízos acumulados
Em 31/12/2019 – 61.749 – – – (25.271) (436) 36.042
Redução de capital social 22 (a) (23.230) – – –  23.230 – –
Saldo de incorporação 22 (a) 101.658 – 1.129 – – – 102.787
Ajustes patrimoniais 22 (d) – – – – – 425 425
Lucro liquido do exercício – – – – – 38.436 – 38.436
Reserva legal – – 1.922 – – (1.922) – –
Lucros retidos – – – – 34.473 (34.473) – –
Em 31/12/2020 – 140.177 1.922 1.129 34.473 – (11) 177.690

Demonstração dos Fluxos de Caixa exercícios fi ndos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL social 10.779 (6.079)
Ajustes:
Depreciações e amortizações 6.246 5.627
Resultado na alienação de bens do imobilizado (673) (127)
Baixa do ativo intangível 11 –
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa 943 (148)
Provisão para perdas de estoque 28 (106)
Provisão para perdas com garantias 16 –
Resultado de equivalência patrimonial (3.772) (1.336)
Provisãode receita de bonificação fábrica – 926
Variações monetárias e juros, líquidos 8.336 12.069
Provisão (reversão) para contingências (523) 714

21.391 11.540
Variação no capital circulante:
Títulos e valores mobiliários (53.377) 1.110
Contas a receber de clientes (7.829) (14.029)
Conta corrente fábrica (10.035) 4.696
Estoques 63.788 (35.062)
Impostos a recuperar (3.246) (2.026)
Adiantamentos a fornecedores 315 (10)
Demais contas a receber, despesa antecipada, 
depósito judicial e partes relacionadas (795) (1.969)

Fornecedores (23.923) 15.037
Adiantamentos de clientes 22.033 (665)
Adiantamento fábrica 12.288 4.824
Salários e encargos sociais 2.005 1.211

2020 2019
Impostos a recolher 2.389 (492)
Demais contas a pagar, partes relacionadas 1.404 386
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações 26.408 (15.449)
Juros pagos (8.538) (7.098)
Imposto de renda e CSLL pagos (512) (1.196)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais 17.358 (23.743)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de imobilizado (2.285) (3.416)
Adições de intangível (800) (129)
Valor recebido pela venda de imobilizado 2.670 1.038
Recebimento de dividendos 246 123
Caixa e equivalente de caixa incorporado 52.847 –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de investimentos 52.678 (2.384)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captações de empréstimos 111.690 65.940
Pagamentos de empréstimos (147.753) (36.100)
Recebimento (pagamento) de derivativo 28.648 4.273
Pagamentos de arrendamentos (2.201) (1.817)
Pagamentos de mútuos com partes relacionadas (16.100) –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de financiamento (25.716) 32.296

Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquido 44.320 6.169
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 10.934 4.765
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 55.254 10.934

com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O 
imposto de renda e a contribuição social diferidos passivos são reconheci-
dos sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as 
bases fiscais dos passivos e seus valores contábeis nas demonstrações 
financeiras. O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são 
reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tribu-
tável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias 
possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são 
apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a inten-
ção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes. 2.18. 
Benefícios a empregados – participação nos lucros: A Companhia 
concede participação nos lucros a seus colaboradores e administradores, 
vinculados ao cumprimento de metas operacionais e objetivos específi-
cos, estabelecidos e aprovados no início de cada semestre. Mensalmente, 
a administração provisiona os valores a serem pagos nas demonstrações 
financeiras com base em estimativas, cujos valores costumam ser próxi-
mos aos valores efetivamente pagos. 2.19. Reconhecimento da receita: 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a rece-
ber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das ati-
vidades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das 
devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia reconhece a 
receita quando seu valor pode ser mensurado com segurança, é provável 
que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando crité-
rios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da 
Companhia, conforme descrição a seguir. (a) Venda de produtos e servi-
ços: As vendas de veículos comerciais novos e seminovos, peças e aces-
sórios e de pneus são reconhecidas quando o controle sobre os produtos 
é transferido, e desde que não haja nenhuma obrigação não satisfeita que 
possa afetar a aceitação dos produtos pelo cliente, sendo após (i) a emis-
são de nota fiscal de venda; e (ii) a transferência do controle via assinatura 
do canhoto da nota fiscal e recibo do veículo. As vendas de serviços de 
oficina, recapagem, borracharia e intermediação de vendas são reconhe-
cidas após (i) a emissão de nota fiscal de prestação de serviço; e (ii) ser 
finalizada e aceita a prestação de serviços. (b) Receitas financeiras: A 
receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime 
de competência, usando o método da taxa efetiva de juros. A receita de 
juros de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado é incluída 
no “Resultado financeiro” de valor justo com esses ativos. A receita de 
juros de ativos financeiros ao custo amortizado e ativos financeiros ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (2017 – títulos dis-
poníveis para venda, investimentos mantidos até o vencimento e emprés-
timos e recebíveis) calculada utilizando o método da taxa de juros efetiva 
é reconhecida na demonstração do resultado como parte da receita finan-
ceira de juros. A receita financeira é calculada por meio da aplicação da 
taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo financeiro exceto 
para ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de 
crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de crédito, a taxa de 
juros efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo financeiro (após a 
dedução da provisão para perdas). (c) Receitas de bonificações: A Mon-
tadora adota campanhas de vendas através de incentivos aos seus con-
cessionários. Essas campanhas seguem condições rígidas preestabeleci-
das e são relacionadas ao cumprimento de metas as quais, quando cum-
pridas, conferem à Companhia o direito de recebimento de bonificações. 
As receitas com essas bonificações são reconhecidas após essas metas 
serem atingidas e após cumpridas as obrigações de desempenho. Essas 
bonificações são apresentadas como “Receitas líquidas de vendas e ser-
viços prestados”, quando referentes a bonificações por meio de interme-
diação de venda direta pela fábrica e como redutoras dos “Custos das 
vendas e dos serviços prestados”, quando referentes a bonificações sobre 
compras de veículos e peças junto a montadora. 2.20. Custos e demais 
receitas e despesas: Os custos e as demais receitas e despesas são 
reconhecidas ao resultado de acordo com o princípio contábil da compe-
tência dos exercícios. 2.21. Alterações de normas novas que ainda não 
estão em vigor: Não há outras normas ou interpretações que ainda não 
entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia.
3. Estimativas contábeis e julgamentos críticos – As estimativas e 
os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se 
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de 
eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. 3.1. Esti-
mativas e premissas contábeis críticas: Com base em premissas, a 
Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as esti-
mativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos 
resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco 
significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social referem-se 
à provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para contingên-
cias, passivo de arrendamento, imposto de renda e contribuição social 
diferidos e valor residual do ativo imobilizado. A liquidação das transa-
ções envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes 
dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua 
determinação. A Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo 
menos anualmente. Revisões com relação a estimativas contábeis são 
reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quais-
quer períodos futuros afetados.(a) Taxa incremental de arrendamento: 
A taxa incremental, utilizada para o cálculo do valor presente dos passivos 
de arrendamento no registro inicial do contrato, é a taxa de juros que o 
arrendatário teria que pagar ao tomar recursos emprestados para a aqui-
sição de ativo semelhante ao ativo objeto do contrato de arrendamento, 
por prazo semelhante e com garantia semelhante, os recursos necessá-
rios para obter o ativo com valor similar ao ativo de direito de uso em 
ambiente econômico similar. A obtenção desta taxa envolve um elevado 
grau de julgamento, e deve ser em função do risco de crédito do arren-
datário, do prazo do contrato de arrendamento, da natureza e qualidade 
das garantias oferecidas e do ambiente econômico em que a transação 
ocorre. O processo de apuração da taxa utiliza preferencialmente infor-
mações prontamente observáveis, a partir das quais deve proceder aos 
ajustes necessários para se chegar à sua taxa incremental de emprés-
timo. Para obtenção da taxa incremental, a Empresa pesquisou taxas de 
financiamento de imóveis comerciais praticadas no Brasil, e diante das 
informações obtidas aplicou a interpolação, que é um método de esti-
mativa que produz um novo conjunto de dados a partir de um conjunto 
discreto de dados pontuais previamente conhecidos. (b) Determinação 
do prazo de arrendamento: Ao determinar o prazo do arrendamento, 
a administração considera todos os fatos e circunstâncias que criam um 
incentivo econômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou 
para o não exercício da opção de rescisão. As opções de prorrogação (ou 
períodos após as opções de rescisão) são incluídas no prazo do arren-
damento somente quando há certeza razoável de que o arrendamento 
será prorrogado (ou que não será rescindido). 3.2. Julgamentos críticos: 
Dentro os principais julgamentos envolvendo risco significativo de causar 
um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo 
exercício estão as provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. 
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as deci-
sões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurí-
dico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são 
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, 
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais 
ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais.
4. Gestão de risco financeiro – 4.1. Fatores de risco financeiro: As 
atividades da Companhia a expõe a riscos financeiros: risco de mercado 
(taxas de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é 
realizada pela assessoria financeira das Empresas Rodobens, segundo as 
políticas aprovadas pelo Conselho de Administração do Grupo. A asses-
soria financeira do Grupo identifica, avalia e protege a Companhia contra 
eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacio-
nais da Companhia. O Conselho de Administração do Grupo estabelece 
formalmente princípios, através de políticas e realização de comitês, para 
a gestão de risco global, bem como para áreas específicas, risco de taxa 
de juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros não derivativos 
e investimento de excedentes de caixa. (a) Risco de mercado: (i) Risco 
de taxas de juros: A Companhia está exposta a risco de taxa de juros 
flutuantes, sendo substancialmente as variações da taxa CDI (Certificado 
de Depósito Interbancário), que remuneram suas aplicações financeiras, 
e os juros sobre mútuos a receber contratados a taxas que variam entre 
100% do CDI e juros sobre empréstimos indexados a taxas pré-fixadas que 
variam de 2,25% a 2,73% ao ano acrescidas de variação do CDI e 1,06% a 
2,95% ao ano. A assessoria financeira das Empresas Rodobens considera 
que, pela característica dos índices pelos quais suas aplicações e obriga-
ções financeiras são indexadas, a Companhia não fica exposta a variações 
significativas de taxas de juros. (b) Risco de crédito: O risco de crédito 
é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e 
equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem 
como de exposições de crédito a clientes do varejo. Para bancos e insti-
tuições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades de primeira 
linha, buscando as melhores rentabilidades com liquidez. Com relação às 
contas a receber, a Companhia restringe a sua exposição a riscos de cré-
dito por meio de uma realização contínua de análise de crédito. (c) Risco 
de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pelas entidades ope-
racionais (filiais) da Companhia em conjunto com sua unidade de negócio 
(UN) e reportada à Tesouraria do Grupo. Este departamento monitora as 
previsões contínuas das exigências de liquidez do Grupo para assegurar 
que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. 
Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito com-
promissadas disponíveis a qualquer momento, a fim de que o Grupo não 
quebre os limites ou cláusulas dos empréstimos em qualquer uma de suas 
linhas de crédito. O excesso de caixa mantido pelas entidades operacionais, 
além do saldo exigido para administração do capital circulante, é investido 
em depósitos a prazo e títulos e valores mobiliários, escolhendo instrumen-
tos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para atender às 
necessidades a Companhia (Notas 6 e 7). A seguir, estão apresentadas as 
maturidades contratuais de passivos financeiros em 31/12/2020, incluindo 
pagamentos de juros estimados:

4.3. Estimativa do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a 
receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, 
menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próxi-
mos de seus valores justos. Os demais ativos financeiros e passivos finan-
ceiros ao custo amortizado, possuem valores próximos de seus valores 
justos. Os valores justos dos ativos e passivos são mensurados de acordo 
com a hierarquia de valorização abaixo: (Nível 1) – Preços negociados (sem 
ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivo; (Nível 2) – 
Inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no 
Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como 
preços) ou indiretamente (derivados dos preços); e (Nível 3) – Inputs para o 
ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mer-
cado (inputs não observáveis); Abaixo segue a mensuração dos ativos e 
passivos:

Nível 2020 2019
Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários
- Fundos de investimento
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT 1 24.295 12
- Over 1 dia 2 11.840 10
- Letras Financeiras Senior 1 9.015
- Fundos 1 4.596
- Letras Financeiras – LF 1 13.873 17
- Certificados de Depósitos Bancários – CDB 2 1.251 2
- Depósito a prazo com garantia especial – DPGE 1 391
- Tesouraria 1 15 13

65.276 54
Instrumentos financeiros derivativos (Ativo) 2 18.244 3.094
Instrumentos financeiros derivativos (Passivo) 2 672 518

As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registra-
das em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ganhos e as perdas cambiais são apresentados em “Resultado financeiro” 
e as despesas de impairment são apresentadas em uma conta separada 
na demonstração do resultado. • Valor justo por meio do resultado – os 
ativos que não atendem os critérios de classificação de custo amortizado 
ou de valor justo por meio de outros resultados abrangentes são mensu-
rados ao valor justo por meio do resultado. Eventuais ganhos ou perdas 
em um investimento em título de dívida que seja subsequentemente men-
surado ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos no resultado 
e apresentados líquidos em “Resultado financeiro” no período em que 
ocorrerem. 2.5.4. Compensação de instrumentos financeiros:  Ativos e 
passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no 
balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores 
reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou rea-
lizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve 
ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal 
dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da 
empresa ou da contraparte. 2.5.5. Impairment de ativos financeiros: A 
Companhia avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito 
associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado e ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A metodologia de 
impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento significa-
tivo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, a Companhia 
aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 e, por 
isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reco-
nhecimento inicial dos recebíveis. 2.6. Instrumentos financeiros deriva-
tivos e atividades de hedge: Inicialmente, os derivativos são reconheci-
dos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado 
e são, subsequentemente, recalculados ao seu valor justo. O método para 
reconhecer o ganho ou a perda resultante depende do fato do derivativo 
ser designado ou não como um instrumento de hedge nos casos de ado-
ção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o 
método depende da natureza do item que está sendo protegido por hedge. 
Para equalizar os efeitos da marcação a mercado dos instrumentos finan-
ceiros derivativos designados como proteção, a Companhia adotou em 
2019 a contabilidade de hedge (hedge accounting) e designou certos deri-
vativos como hedge de valor justo e hedge de fluxo de caixa, em que os 
ativos e passivos financeiros objetos de hedge também são demonstrados 
e registrados, respectivamente, da seguinte forma: • Valor Justo com con-
trapartida no resultado; e • Fluxo de Caixa com contrapartida no patrimô-
nio líquido. Em 2020 a Companhia liquidou os instrumentos financeiros 
derivativos designados como hedge de valor justo, mantendo somente 
instrumentos financeiros derivativos designados como hedge de fluxo de 
caixa. O objetivo da gestão de riscos e a estratégia de proteção destes 
riscos são documentados no início da operação e de forma contínua 
quanto à efetividade dos instrumentos financeiros derivativos e o ajuste a 
valor justo ou fluxo de caixa das operações objeto de hedge. Se o hedge 
não mais atende aos critérios de contabilização, a relação de proteção é 
descontinuada. O valor justo dos instrumentos derivativos usados para 
fins de hedge, bem como a movimentação dos valores de hedge ((hedge 
accounting) estão divulgados na Nota 8. 2.7. Contas a receber de clien-
tes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber 
de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no 
decurso normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento 
é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas 
no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circu-
lante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo 
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com 
o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos 
de liquidação duvidosa (“PDD” ou “impairment”). A Companhia aplica a 
abordagem simplificada do CPC 48 para a mensuração de perdas de cré-
dito esperadas considerando uma provisão para perdas esperadas ao 
longo da vida útil para todo o contas a receber de clientes. Para mensurar 
as perdas de crédito esperadas, as contas a receber de clientes foram 
agrupadas com base nas características de risco de crédito. 2.8. Conta 
corrente fábrica: A “conta corrente fábrica” é uma conta gráfica estabele-
cida contratualmente entre a Companhia e a Montadora, utilizada pelas 
partes em operações de antecipação ou pagamento de nota fiscal de 
compra de veículos, peças (componentes de produtos) da marca enco-
mendado pela Companhia; eventual pagamento de penalidades por des-
cumprimento de obrigações da concessão; recebimento de bonificações 
que a Montadora lhe atribui através de incentivos de vendas; e recebi-
mento de garantias e revisões. 2.9. Estoques: Os estoques são demons-
trados ao custo de aquisição ou ao valor líquido de realização, dos dois o 
menor. O custo de veículos novos e seminovos é controlado individual-
mente por veículo e o custo de peças e acessórios pelo método da média 
ponderada móvel. O custo da oficina compreende os custos de mão-de-
-obra direta e as respectivas despesas diretas da oficina. O valor líquido 
de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, 
menos os custos estimados necessários para efetuar a venda. 2.10. 
Investimentos em coligadas: A Companhia possui participações socie-
tárias em empresas integrantes das Empresas Rodobens cujas atividades 
compreendem o comércio de veículos automotores, peças e acessórios. 
As participações em empresas coligadas são avaliadas pelo método de 
equivalência patrimonial, reconhecido no resultado do exercício (Nota 14). 
Os ganhos não realizados das operações entre a Companhia e suas coli-
gadas são eliminados na proporção da participação da Companhia nas 
coligadas. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos 
que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo 
transferido. As políticas contábeis das coligadas foram alteradas, quando 
necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pela 
Companhia. Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em participa-
ções em coligadas, são reconhecidos na demonstração do resultado. 2.11. 
Ativos intangíveis – Softwares: As licenças de software adquiridas são 
capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e 
fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são 
amortizados durante sua vida útil estimável. 2.12. Ativo imobilizado: O 
imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à 
aquisição dos itens e também inclui os custos de financiamento relaciona-
dos com a aquisição de ativos qualificadores. Os custos subsequentes 
são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo 
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam 
benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item 
possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças 
substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lança-
dos em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. A 
depreciação é calculada usando o método linear para alocar seus custos 
aos seus valores residuais durante a vida útil estimada (Nota 16). As ben-
feitorias em imóveis de terceiros são depreciadas de acordo com o pe-
ríodo do contrato, que são firmados geralmente para 5 ou 10 anos. Os 
valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se 
apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é ime-
diatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do 
ativo é maior do que seu valor recuperável estimado (Nota 2.13). Os 
ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação 
dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras recei-
tas, líquidas”, na demonstração do resultado. 2.13. Impairment de ativos 
não financeiros: Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisa-
dos para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças 
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperá-
vel. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do 
ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre 
o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor em 
uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos 
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis 
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos não 
financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são 
revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do 
impairment na data do balanço. 2.14. Contas a pagar aos fornecedores: 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou 
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negó-
cios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for 
devido no período de até um ano. Caso contrário, são apresentadas como 
passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor 
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso 
do método de taxa efetiva de juros. 2.15. Empréstimos: Os empréstimos 
são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorri-
dos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo 
amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstra-
ção do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em 
aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são 
classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha 
um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 
12 meses após a data do balanço. 2.16. Provisões para contingências: 
As provisões para ações judiciais (trabalhistas, cíveis e tributárias) são 
reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou 
não formalizada como resultado de eventos passados; é provável que 
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor 
tiver sido estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo 
valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obri-
gação. 2.17. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferi-
dos: As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício 
compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a 
renda são reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de 
imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos é calculado 
com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promul-
gadas, na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as 
posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a 
renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável 
dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, 

1. Informações gerais – A Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. 
(“Companhia”), localizada em São José do Rio Preto-SP, integra as empre-
sas do grupo empresarial denominado “Empresas Rodobens” (“Grupo”). 
Suas atividades operacionais estão concentradas no setor automobilístico, 
sendo representante das marcas Mercedes Benz do Brasil Ltda.(“Monta-
dora”) e Sociedade Michelin de Participações, Indústria e Comércio Ltda. 
Possui filiais em Fernandópolis-SP, Jataí-GO, Rio Verde-GO, Curitiba-PR, 
Ananindeua-PA, Macapá-AP, Imperatriz-MA, Santarém-PA, Marabá-PA, 
Araguaína-TO, Parauapebas-PA, Novo Progresso-PA, Paragominas-PA, 
Cuiabá-MT, Rondonópolis-MT, Sinop-MT, Tangará da Serra-MT e Nova 
Mutum-MT. Suas atividades operacionais compreendem a comercialização 
de veículos comerciais novos e seminovos, de peças e acessórios e de 
pneus, bem como a prestação de serviços de oficina mecânica/funilaria, 
recapagem e borracharia. Em complemento às suas atividades operacio-
nais, a Companhia efetua intermediação de operações de financiamento 
com bancos, leasing, consórcios, seguros e faturamento direto com a Mon-
tadora. Adicionalmente, a Companhia também participa em outras empre-
sas do Grupo. As demonstrações financeiras da Companhia foram prepa-
radas com base no pressuposto de continuidade de suas operações. Vale 
ressaltar que as suas operações começaram a ser afetadas pelos impactos 
econômicos e sociais advindos da COVID-19 no primeiro trimestre de 2020, 
no entanto, a Companhia atuou e continua atuando em planos de adaptação 
à situação, os quais contribuíram para que as demonstrações financeiras 
de 31/12/2020 não tivessem impactos relevantes. Na data em que a admi-
nistração autorizou a emissão das presentes demonstrações financeiras, 
a administração da Companhia determinou que não havia incertezas rele-
vantes que pusessem em dúvida a capacidade da Companhia de continuar 
operando nos próximos 12 meses, bem como não identificou qualquer situ-
ação que pudesse afetar as demonstrações financeiras do exercício findo 
em 31/12/2020. 1.1. Incorporação da Rodobens Veículos Comerciais 
Cuiabá S.A.: Em 30/11/2020, foi realizada assembleia geral extraordinária, 
que deliberou a incorporação da empresa Rodobens Veículos Comerciais 
Cuiabá S.A., com a versão parcial do seu patrimônio líquido avaliado em 
31/10/2020 no valor de R$ 110.721, para o capital social da Rodobens Veí-
culos Comerciais Cirasa S.A., no valor de R$101.658. Como a incorpora-
dora era detentora de 9.062.583 ações preferenciais, representativas de 
8,1854% do capital social total no valor de R$9.063 da incorporada, com a 
incorporação, essa parcela foi eliminada na participação societária. Sendo 
assim, em decorrência dessa movimentação societária, o capital social da 
Companhia passou para o montante de R$ 140.177. A variação dos saldos 
gerados após a data-base de avaliação da Rodobens Veículos Comerciais 
Cuiabá S.A., no período de 01/11/2020 a 30/11/2020, foram incorporado-
ras pela Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. Os resultados gerados 
nesse período no montante de R$ 1.129, foram reconhecidos na conta de 
retenção de lucros no patrimônio líquido. Tal incorporação se justifica na 
medida em que facilitará a implementação da nova governança corporativa 
pretendida para a gestão dos negócios das Empresas Rodobens e pela 
simplificação da estrutura societária e operacional atual, por meio da conso-
lidação das atividades, com a consequente redução de custos financeiros e 
operacionais. O acervo líquido, com base em 30/11/2020, incorporado, está 
sumariado como segue:
Ativo
Circulante e Realizável a longo prazo
Caixa e equivalentes de caixa 52.847
Contas a receber de clientes 23.625
Conta corrente fábrica 11.469
Estoques 50.535
Impostos a recuperar 4.932
Partes relacionadas 19.969
Outros créditos 3.215
Permanente
Investimentos 16.207
Imobilizado e Intangível 8.845
Ativo de direito de uso 9.277
Passivo
Circulante e Exigível a longo prazo
Fornecedores (48.663)
Adiantamentos de clientes (12.995)
Adiantamento da fábrica (2.183)
Passivo de arrendamento (9.766)
Salários e encargos sociais (3.814)
Impostos a recolher (2.226)
Outras obrigações (750)
Provisão para passivo a descoberto em coligadas (8.674)
Acervo líquido incorporado 111.850
2. Resumo das principais políticas contábeis – As principais políticas 
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras 
estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consis-
tente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 
2.1. Base de preparação e apresentação: As demonstrações financeiras 
foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consisten-
tes com as utilizadas pela administração na sua gestão, tendo sido apro-
vadas pelo Conselho de Administração em 09/04/2021. As demonstrações 
financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base 
de valor, que no caso de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado e instrumentos derivativos é ajustado para refletir a 
mensuração ao valor justo. A preparação de demonstrações financeiras 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício 
de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de 
aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior 
nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas 
nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstra-
ções financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Mudanças nas políti-
cas contábeis e divulgações: Alterações adotadas pela Companhia: 
As seguintes alterações de normas foram adotadas pela primeira vez para 
o exercício iniciado em 01/01/2020: • Definição de material: alterações ao 
CPC 26 “Apresentação das Demonstrações Contábeis”e CPC 23 “Políti-
cas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro”; • Definição 
de negócio: alterações ao CPC 15 “Combinação de Negócios”; • Reforma 
da IBOR: alterações ao CPC 48, CPC 38 e CPC 40 -”Instrumentos Finan-
ceiros”; • Estrutura Conceitual Revisada para Relatórios Financeiros; 
• Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em 
Contratos de Arrendamento: alterações ao CPC 06(R2) “Arrendamentos”. 
As alterações mencionadas acima não tiveram impactos materiais para a 
Companhia. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de 
curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, 
e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresen-
tado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos 
de caixa. 2.4. Conversão em moeda estrangeira: (a) Moeda funcional e 
moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financei-
ras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, 
no qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). As demonstrações finan-
ceiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional e de 
apresentação da Companhia. (b) Transações e saldos: As operações 
com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utili-
zando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da ava-
liação, na qual os itens são recalculados. Os ganhos e as perdas cambiais 
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas 
de câmbio do final do período, referentes a ativos e passivos monetários 
em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resul-
tado em “Resultado Financeiro” (Nota 28). 2.5. Instrumentos financeiros: 
2.5.1. Classificação: A Companhia classifica seus ativos financeiros sob 
as seguintes categorias de mensuração: • Mensurados ao valor justo (seja 
por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado). 
• Mensurados ao custo amortizado. A classificação depende do modelo de 
negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos con-
tratuais dos fluxos de caixa. Os ativos financeiros ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes incluem: • Títulos de dívida, nos quais 
os fluxos de caixa contratuais consistem basicamente em principal e em 
juros e o objetivo do modelo de negócios da Companhia é atingido por 
meio da arrecadação de fluxos de caixa contratuais e da venda de ativos 
financeiros. A Companhia classifica os seguintes ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado: • Investimentos em títulos de dívida que 
não se qualificam para mensuração ao custo amortizado. • ou ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes. Para ativos financeiros 
mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados no resul-
tado ou em outros resultados abrangentes. Para investimentos em instru-
mentos de dívida, isso dependerá do modelo do negócio no qual o inves-
timento é mantido. A Companhia reclassifica os investimentos em títulos 
de dívida somente quando o modelo de negócios para gestão de tais ati-
vos é alterado. 2.5.2. Reconhecimento e não reconhecimento: Compras 
e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de 
negociação, data na qual a Companhia se compromete a comprar ou ven-
der o ativo. Os ativos financeiros deixam de ser conhecidos quando os 
direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido trans-
feridos e a Companhia tenha transferido substancialmente todos os riscos 
e benefícios da propriedade. 2.5.3. Mensuração: No reconhecimento ini-
cial, a Companhia mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, 
no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do 
resultado, dos custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição do 
ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado são registrados como despesas no resultado. 
Os ativos financeiros com derivativos embutidos são considerados, em 
sua totalidade, ao determinar se os seus fluxos de caixa consistem ape-
nas em pagamento do principal e de juros. Instrumentos de dívida: A 
mensuração subsequente de títulos de dívida depende do modelo de 
negócio da Companhia para gestão do ativo, além das características do 
fluxo de caixa do ativo. A Companhia classifica seus títulos de dívida de 
acordo com as três categorias de mensuração a seguir:• Custo amorti-
zado – os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contra-
tuais quando tais fluxos de caixa representam apenas pagamentos do 
principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As receitas 
com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em 
receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer 
ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente 
no resultado e apresentados em “Resultado financeiro” juntamente com os 
ganhos e perdas cambiais. As perdas por impairment são apresentadas 
em uma conta separada na demonstração do resultado. Valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes – os ativos que são mantidos para 
coleta de fluxos de caixa contratuais e para venda dos ativos financeiros 
quando tais fluxos de caixa representam apenas pagamentos do principal 
e de juros, são mensurados ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes. Mudanças no valor contábil são registradas em outros resul-
tados abrangentes, exceto pelo reconhecimento dos ganhos ou perdas 
por impairment, receita com juros e ganhos e perdas cambiais, os quais 
são reconhecidos na demonstração do resultado. Quando o ativo finan-
ceiro é baixado, os ganhos ou perdas cumulativas que haviam sido reco-
nhecidos em “Outros resultados abrangentes” são reclassificados do patri-
mônio líquido para o resultado e reconhecidos em “Resultado financeiro”. 

2020

Saldo total a pagar
Saldo

contábil
Fluxo de caixa 

contratual
Menos de 

um ano
Entre um e
 dois anos

Entre dois e
 quatro anos

Acima de
 quatro anos

Passivo de arrendamento 21.708 33.688 5.397 5.181 10.260 12.851
Partes relacionadas 1.497 1.497 1.497 – – –
Empréstimos 150.565 152.600 85.637 66.963 – –
Fornecedores 78.202 78.202 78.202 – – –
Total 251.972 265.987 170.733 72.144 10.260 12.851

4.2. Gestão de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu 
capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Compa-
nhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios a outras partes inte-
ressadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse 
custo. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode 
rever a política de distribuição de lucros, devolver capital aos acionistas 
ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, 
o nível de endividamento. Os índices de alavancagem financeira (não con-
sidera passivo de arrendamento) em 31/12/2020 e 2019 podem ser assim 
sumariados:

Nota 2020 2019
Total dos empréstimos, instrumentos financeiros 
derivativos e mútuos 19 113.720 157.203

(-) Caixa e equivalentes de caixa 6 (55.254) (10.934)
Dívida líquida 58.466 146.269
Total do patrimônio líquido 177.690 36.042

Total do capital 236.156 182.311

Índice de alavancagem financeira – % 25 80

5. Instrumentos financeiros por categoria 2020 2019

Valor justo por 
meio do resultado

Custo 
amortizado

Valor justo por meio 
de outros resultados 

abrangentes

Valor justo
 por meio do

 resultado
Custo

 amortizado
Ativos, conforme o bajanço patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa 11.855 43.399 – 10 10.924
Títulos e valores mobiliários 53.421 – – 44 –
Contas a receber de clientes – 75.249 – – 55.911
Conta corrente fábrica – 70.564 – – 49.076
Instrumentos financeiros derivativos 18.244 – 3.029 65 –
Partes relacionadas – 20.367 – – 1.355
Depósitos judiciais – 1.934 – – 800
Demais contas a receber – 1.879 – – 593

83.520 213.392 3.029 119 118.659
2020 2019

Valor justo por
 meio do resultado

Custo 
amortizado

Valor justo por 
meio do resultado

Custo 
amortizado

Passivos, conforme o balanço patrimonial
Fornecedores – 78.202 – 53.462
Empréstimos – 150.565 – 142.544
Instrumentos financeiros derivativos 672 – 518 –
Partes relacionadas – 1.497 – 18.255
Passivo de arrendamento 21.708 – 12.947
Demais contas a pagar – 1.524 – 194

672 253.496 518 227.402

6. Caixa e equivalentes de caixa
2020 2019

Caixa e bancos 2.935 1.285
Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários
Certificados de Depósito Bancário – CDB (ii) 40.464
Debêntures (i) 9.639
Fundos de investimento
- Tesouraria 15
- Over 1 dia 11.840 10

55.254 10.934
(i) As debêntures são compromissadas e são resgatas conforme a neces-
sidade de caixa da Companhia, com remuneração que variam entre 70% e 
75% do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.
(ii) Esse valor é representado por aplicações financeiras que são remu-
nerados com base no Certificado de Deposito Interbancário – CDI, com 
remuneração média de 100% a 110,55% do CDI.
7. Títulos e valores mobiliários

2020 2019
Fundos de Investimentos – FI
- Certificados de Depósito Bancário – CDB 1.251 2
- Letras Financeiras do Tesouro – LFT 24.295 12
- Letras Financeiras – LF 13.873 17
- Letras Financeiras Senior 9.015
- Depósito a prazo com garantia do FGC – DPGE 391
- Fundos 4.596 13

53.421 44
8. Instrumentos financeiros derivativos – Os instrumentos financeiros 
derivativos (swap) foram contratados em conjunto com a operação de cap-
tação de empréstimos em moeda estrangeira com objetivo de proteção da 
variação do dólar estadunidense e da variação do euro. Em 31/12/2020, 
o valor justo totaliza R$ 18.244 no ativo (2019 – R$ 3.094) e R$ 672 no 
passivo (2019 – R$ 518). Os valores de referência (nocional) do contrato 
de swap de moeda e de taxas de juros, em aberto em 31/12/2020, corres-
ponde a R$ 64.690 (2019 – R$ 99.185). Em 2019, as operações de swap 
foram designadas como instrumento de hedge accounting de valor justo e 
de fluxo de caixa. Esta prática foi adotada visando equalizar os efeitos da 
marcação a mercado dos derivativos, designados como proteção – valor 
justo ou fluxo de caixa – da captação de empréstimos em moeda estran-
geira. Em 2020 as operações de hedge accouting fluxo de caixa foram 
liquidadas. Os saldos contábeis das operações de swap são registrados 
em contas patrimoniais, tendo como contrapartida as respectivas contas 
de resultado (valor justo) e do patrimônio líquido (fluxo de caixa), conforme 
demonstrado nos quadros abaixo.

2020
Instrumentos 

financeiros 
derivativos Resultado

Ativo Passivo
Receita

financeira
Despesa

financeira
Hedge de valor justo
Contratos de instrumentos financei-
ros derivativos 18.244 672 18.090 (3.709)

Saldo em 31/12/2020 18.244 672 – –
Valor justo do objeto de hedge de 
valor justo – 856 1.093 (37)

2019
Instrumentos 

financeiros 
derivativos

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial Resultado

Ativo Passivo
Patrimônio

líquido
Receita

financeira
Despesa

financeira
Hedge de fluxo de caixa
Contratos de instru-
mentos financeiros 
derivativos 3.029 – – 13.422 (17.902)

Valor justo dos instru-
mentos derivativos – – (615) – –

Imposto diferido sobre 
Hedge de fluxo de 
caixa – – 209 – –

3.029 – (406) 13.422 (17.902)
Hedge de valor justo
Contratos de instru-
mentos financeiros 
derivativos 65 518 – 8.710 (7.951)

Saldo em 31/12/2019 3.094 518 (406) – –
Valor justo do objeto de 
hedge de valor justo – (200) – 797 (597)

9. Contas a receber de clientes
2020 2019

Contas a receber de clientes 70.677 48.223
Contas a receber de empresas ligadas 6.718 9.422
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2.146) (1.734)

75.249 55.911
2020 2019

A vencer 68.069 50.738
Vencidas até 30 dias 4.531 4.262
Vencidas de 31 a 60 dias 1.674 297
Vencidas de 61 a 90 dias 395 161
Vencidas de 91 a 180 dias 359 382
Vencidas há mais de 180 dias 221 71

75.249 55.911
As movimentações na provisão para crédito de liquidação duvidosa são as 
seguintes:

2020 2019
Em 1º de janeiro 1.734 2.754
Saldo incorporado 453

2020 2019
Reversão (Provisão) para impairment de contas
a receber, líquida 943 (148)
Contas a receber de clientes baixadas durante o
exercício como incobráveis (984) (872)
Em 31 de dezembro 2.146 1.734
Em 31/12/2020, as contas a receber de clientes no valor de R$ 7.180 
(R$ 5.173 em 2019) encontram-se vencidas, mas não impaired. Essas con-
tas referem-se a clientes que não têm histórico de inadimplência ou cujos 
valores possuem garantias reais.
10. Conta corrente fábrica

2020 2019
Conta corrente fábrica (i) 196 549
Fundo retido fabricante – veículos (ii) 33.073 28.053
Fundo retido fabricante – peças (ii) 14.581 12.437
Garantias pendentes (iii) 1.572 676
Revisões pendentes (iii) 106 53
Provisão de bonificação (iv) 20.063 6.307
Provisão para perdas de garantia (37) –
Outros valores adiantados 1.010 1.001

70.564 49.076
Circulante (22.910) (8.586)
Não circulante 47.654 40.490
(i) Corresponde a conta movimento firmada contratualmente entre a Com-
panhia e a Montadora. (ii) Referem-se a aplicações financeiras vinculadas à 
conta corrente fábrica, remuneradas a 100% do CDI em 2020 e 2019, que 
estão sob gestão da Montadora. (iii) Referem-se a valores a serem pagos 
pela Montadora por conta de mercadorias fornecidas e serviços prestados 
a clientes, em conformidade com o termo de garantia/revisões dos veículos 
novos. (iv) Refere-se à bonificação a receber em decorrência de incentivos 
de vendas estabelecidos pelas políticas da Montadora.
11. Estoques

2020 2019
Veículos novos 53.205 67.602
Veículos usados 422 2
Peças, acessórios e pneus 37.833 36.751
Provisão para perdas de estoque (410) (274)
Outros 2.955 3.205

94.005 107.286
12. Impostos a recuperar 2020 2019
ICMS (i) 17.105 15.793
Imposto de renda 8.845 2.469
COFINS 2 4
PIS 1 1
Contribuição social 717 582
Outros 356 282

27.026 19.131
Circulante (10.285) (3.739)
Não circulante 16.741 15.392
Créditos sobre aquisições de veículos interestaduais para comercialização. 
A Companhia enviou ao fisco pedido de habilitação de parte dos créditos 
referentes à competência 2011 a 2014, conforme ao Art.73 do RICMS-SP. 
Até 2020, o fisco homologou os pedidos de habilitação de crédito do ICMS 
solicitado pela Companhia no total de R$ 4.786 (2019 – R$ 3.584) Em rela-
ção ao saldo residual, a Companhia está avaliando a possibilidade de efe-
tivar novos pedidos de homologação, bem como outras oportunidades de 
consumir os atinentes créditos tributários.
13. Imposto de renda e contribuição social diferidos – O imposto de 
renda e a contribuição social diferidos foram calculados sobre as diferenças 
temporárias entre as bases de cálculo do imposto e os valores contábeis 
das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas 
atualmente para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o 
imposto de renda e de 9% para a contribuição social (Nota 21).
Os valores para compensação futura são os seguintes:
Imposto de renda e contribuição social diferidos 2020 2019
Ativo (passivo) de imposto diferido
Ativo (passivo) de imposto diferido a ser recuperado em até 
12 meses 1.919 (145)

2020 2019
Ativo de imposto diferido a ser recuperado
depois de 12 meses 26.734 664

28.653 519
No ativo não circulante 2020 2019
Créditos tributários
Tributos diferidos sobre:
Prejuízos fiscais 30.901
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 730 590
Provisão para contingências 405 464
Participação nos lucros 1.267 217
Derivativos 229 176
Direito de uso 463 169
Outros ajustes 752 260

34.747 1.876
2020 2019

No passivo não circulante
Débitos tributários
Tributos diferidos sobre:
Depreciação econômica 133 213
Derivativos 5.912 1.120
Outros ajustes 49 24

6.094 1.357
Tributos diferidos, líquidos 28.653 519
Os ativos diferidos de imposto de renda e contribuição social decorrentes de 
prejuízos fiscais e diferenças temporárias são reconhecidos contabilmente 
levando-se em consideração a realização provável desses tributos, a partir 
de projeções de resultados elaboradas com base em premissas internas e 
em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.

14. Investimentos – Os investimentos em coligadas estão demonstrados conforme segue:
Rodobens Comércio 

e Locação de 
Véiculos Ltda. (ii)

Rodobens Veículos 
Comerciais
 Bahia S.A.

Rodobens Veículos 
Comerciais Cuiabá 

S.A. (i)

Rodobens Veículos 
Comerciais Rondônia 

Ltda. (iii) Total
Capital social 251.583 16.213 110.716 4.000 –
Percentual de participação 10,11% 20,63% – 50,00% –
Patrimônio líquido (passivo a descoberto) 357.732 (30.497) 111.850 (17.211) –
Resultado do exercício 38.130 1.803 10.010 (674) –
Movimentação:
Em 31/12/2018 16.397 (5.634) 7.514 – 18.277
Resultado de equivalência patrimonial 1.424 (1.030) 942 – 1.336
Ajustes patrimoniais nas investidas (472) (33) – (505)
Juros sobre capital próprio – – (450) – (450)
Dividendos/ lucros distribuídos – – (123) – (123)
Em 31/12/2019 17.349 (6.664) 7.850 18.535
Saldo de incorporação 16.206 (8.674) 7.532
Resultado de equivalência patrimonial 2.604 372 728 68 3.772
Ajustes patrimoniais nas investidas 19 – – – 19
Aumento de capital – – 731 – 731
Dividendos/ lucros distribuídos – – (246) – (246)
Baixa por incorporação – – (9.063) – (9.063)
Em 31/12/2020 36.178 (6.292) – (8.606) 21.280

(i) Em 30/11/2020 a investida Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. foi incorporada pela Companhia. (ii) Em decorrência da incorporação da Rodo-
bens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. pela Companhia, houve a transferência de 11.775.281 quotas da Rodobens Comércio e Locação de Veículos 
Ltda., representando um aumento na participação da investida de 4,68%. (iii) Em decorrência da incorporação da Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá 
S.A. pela Companhia, houve a transferência de 2.000 quotas da Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda., representando 50,00% do capital da 
investida.
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FILANTROPIA I

O empresário Eloi Gonçalves e a médica Bete Liso, estão à frente 
do Grupo G Agro, formado por 250 empresários e produtores rurais 
de nossa região que comandam a campanha contra a fome com 
doação de cestas básicas do grupo Pátria Voluntária. A entrega do 
material arrecadado, será na tarde da próxima terça-feira, dia 20. 

ANIVERSÁRIOS 
ESSES, OS ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA: 16, sexta-feira: 
Maria Cecília Braga Braile Verdi, 
Miriam Regina Haddad. 17, 
sábado: Gerson Souza Lima, 
Binha Casseb, Lena Casseb, 
Zilah Zangerolami Garcia, 
Alberto Terassolo Júnior, Yone 
Apratti Barbato, vice-presidente 
da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de Rio Preto, Rodrigo 
José Ramalho. 18, domingo: 
1882 -nasceu em Taubaté, o 
escritor Monteiro Lobato,que 
morreu em 1948 em São Paulo 
aos 66 anos; Sandra Spotti, 
apresentadora e atriz Adriane 
Galisteu, Ana Maria Lorga, ator 
Antônio Fagundes, Ary Attab 
Filho, Eleonor Bassitt Ferreira, 
Fernando Vilela Salis, Homar 
Cais, Cesar Augusto Bragada, 
Waldyr Grisi Menezes, Paulo 
André Zerati Monteiro. 19, 
segunda-feira: Dia do Exercito 
Brasileiro, Dia do Índio, Dia de 
Santo Expedito,1886-nasceu 
em Recife o poeta e crítico 
literário Manuel Bandeira,que 
morreu em 1968 no Rio de 
Janeiro aos 82 anos.1882-
nasceu em São Borja,no Rio 
Grande do Sul, Getúlio Vargas, 
advogado e político brasileiro, 
líder da Revolução de 1930,que 
depôs o 13.º e último presidente 
da República Velha,Washington 
Luís. Foi presidente do Brasil 
em dois períodos. Suicidou-
se no Palácio do Catete, 
no Rio de Janeiro em 1954 
aos 72 anos. Marcelo Truzzi 
Otero, Jordão da Silva Reis 
Neto, cantor Roberto Carlos, 
Osvaldo Miura, Eliane Lucatto, 
João Flávio Bassitt, Gabriela 
Gomes Garcia Chalela, José 
Roberto da Costa, João Carlos 
Anacleto. 20, terça-feira: 
Dia do Diplomata, Vavá Curti, 
Jorge Bassitt, Wandinho Vilela, 
Arian Oliani Silva, atriz Mirian 
Pires, Roberto Freire, Milton 
Luís Homsi. 21, quarta-feira: 
Dia de Tiradentes, aniversário 
de Brasília, Dia da Polícia Civil, 
Dia do Metalúrgico,1985-
morreu em São Paulo aos 
75 anos,Tancredo Neves, 
advogado,  empresár io  e 
po l í t i co  b ras i l e i ro ,  33.º 
primeiro-ministro do Brasil 
e presidente da República 
eleito, porém não empossado. 
1930- nasceu Mário Covas, 
engenheiro e político brasileiro, 
30º governador de São Paulo, 
que morreu em 2001 em 
São Paulo aos 71 anos.Célia 
Cabrera Pereira, Ana Cláudia 
Lemos Tava res ,  Antôn io 
Carreras, Rainha Elizabeth 
II, Angélica Caparroz Lopes, 
Patricia Mello, Paulo Colombo, 
Fernando Murali. 22, quinta-
feira: Descobrimento do Brasil, 
Dia do Agente de Viagem, Flavia 
Tajara Sinibaldi, Benedito Luís 
Feres, Rea Sílvia Simardi, Jack 
Nicholson, Mercedes Bianchi 
Sangaletti. 

* 

URNAS 

As eleições da Agerip, marcadas 
para o sábado, dia 24 de abril, 
já tem definidos os nomes 
da  chapa  de  opos i ção , 
denominada “Inovação”. O 
médico Oscar Ricardo Silva 
Dória é candidato à Presidência 
do Conselho Deliberativo, e 
sua vice é Sirlei Bennemman. 
O candidato à Presidência da 
Diretoria é João José de Araújo 
Pinto e o candidato à vice é 
Odair Bontezan.

PLAZA DE ESPAÑA III 

A propósito: a Prefeitura está negociando com Luciano Hang da 
Havan, para fazer na área em frente à sua loja, na sequência da 
praça de Espanha, um bolsão de estacionamento, que ajudaria 
muito e facilitaria o trânsito do entorno.

      O Cônsul Honorário de 
Espanha em Rio Preto, Dom 
Antonio Cabrera, doou 1 
mil cestas básicas para a 
campanha Pátria Voluntária 
do G. Agro.

     A trilha sonora da próxima 
novela das 21 horas da TV 
Globo, “ Um lugar ao Sol”, 
inclui um dueto de Roberto 
Carlos com a cantora Liah 
Soares.

     O caldeirão político ferve 
pelos lados da Famerp. Ainda 
tem muita água para passar 
debaixo da ponte e ao que se 
comenta, trazendo roupa suja.

     Minhas condolências à 
família de Elinho Maracini, 
que faleceu na semana 
passada.

     Poucos dias após o 
falecimento do corretor de 
seguros e diretor de bares e 
restaurantes do Automóvel 
Clube, Sidney Silva, – pessoa 
aliás muito  querida– sua 
esposa, Sumaia Ismael Silva 
também faleceu pelo mesmo 
motivo, a Covid. Condolências 
à família.

* 

* 

ORGULHO  

O secretário de Governo da 
Prefeitura de Rio Preto, Jair 
Moretti está de ego inflado. 
Seu filho, o delegado da Polícia 
Federal, Alessandro Moretti, nas 
mudanças que o presidente Jair 
Bolsonaro fez na instituição, 
foi contemplado com o cargo 
de diretor de Tecnologia da 
Informação, nomeado pelo novo 
ministro da Justiça, Anderson 
Torres.

FILANTROPIA II  

O evento, para em torno de 60 pessoas, contará com a presença 
da primeira dama do país, D. Michelle Bolsonaro, que aliás, pediu 
discrição, sem muita pompa ou circunstância, como é de seu 
perfil. O local ainda não foi divulgado e os nomes dos convidados 
estão sendo passados pelo crivo da Polícia Federal e do Gabinete 
de Segurança Institucional da Presidência da República. Os 
voluntários já conseguiram 1,6 mil cestas básicas e pretendem 
chegar às 2 mil. 

PLAZA DE ESPAÑA II 

A praça tem um obelisco de 46 metros de altura que precisou 
até da aprovação da ANAC- Agência Nacional de Aviação Civil- e 
vai dar à Avenida José Munia, um aspecto da avenida 9 de Julho, 
de Buenos Aires.A título de informação, esse obelisco será 21,5 
metros menor que aquele portenho, de 67,5, construído em 
tempo recorde de 31 dias. A praça é realmente muito bonita, 
com escadarias majestosas e embelezará sobremaneira a José 
Munia.

São José do Rio Preto, sexta-feira
16 de abril de 2021

COMPRA E VENDA

A Sony Music Entertainment 
oficializou dia 1º de abri l,a 
aquisição da Som Livre, gravadora 
responsável por nomes como 
Marí l ia Mendonça, Jorge & 
Mateus, Wesley Safadão e Lexa.  A 
empresa era parte do grupo Globo 
e representa nomes do sertanejo, 
pagode, funk, forró e MPB.

DE MOLHO

Hospitalizado, engessado em várias partes do corpo- clavícula, 
cotovelo, tornozelo e dois dedos – o agropecuarista Allimzinho 
Bassitt. Sofreu um acidente sábado no entorno de Mirassol, quando 
praticava MotoCross numa estrada de terra. Felizmente nada 
grave, sem traumas neurológicos, além das fraturas. Os amigos de 
Allim agradecem ao seu anjo da guarda, um verdadeiro guerreiro, 
enquanto Allim espera o tempo necessário para a alta médica.

* 

BABY 

Ika e Sônia Amaro e Maurício 
e Márcia Cury Mourão, estão 
jubilantes. Nasceu quarta-feira, 
dia 14, a primeira filha do casal 
Eduardo Piva Amaro e Milena 
Cury Amaro, que recebeu o 
nome de Elisa. É a primeira 
neta de Maurício e Márcia e a 
quarta neta de Ika e Sônia, que 
já tinham 2 netinhos e uma neta.

A-8

PLAZA DE ESPAÑA I

Lembra-se o prezado leitor, da Praça de Espanha cujo projeto 
– belíssimo aliás – assinado pelo arquiteto Romeu Patriani, foi 
apresentado à imprensa e autoridades, pelo prefeito Edinho 
Araújo e pelo cônsul  honorário de Espanha em Rio Preto, Dom 
Antônio Cabrera, no final de 2019, para ser construída em 
frente ao Plaza Avenida Shopping? Pois o prefeito está apenas 
esperando passar a pandemia e está com tudo pronto para dar o 
kick-off e iniciar a obra, que pretende inaugurar até o final do ano.

A socialite Sandra 
Spotti ganha idade 
nova na próxima 
terça-feira e com 
certeza será muito 
cumprimentada 
pelos amigos e 
familiares

O presidente do Conselho 
Deliberativo do Automóvel 
Clube, Jordão da Silva Reis 
Neto, é aniversariante de 

segunda-feira, dia 19.

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

Milton Luiz 
Homsi recebe 
cumprimentos 
terça-feira, dia 
20, pelos seus 
88 anos.

* 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
EMPENHO 12884/20
Notifi co o representante legal da contratada, para atender 
ao chamado em aberto OS 34629, no prazo de 48 horas, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, conforme 
previsão contratual em cláus. 2ª, 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CENTRATO COMERCIO DE PRODUTOS 
GASTRONOMICOS EIRELI ME
EMPENHO 5019/21
CONTRATADA: DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPA-
MENTOS LABORATORIAIS LTDA
EMPENHO 4156/21
CONTRATADA: JRT INTERMEDIAÇÕES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
EMPENHO 6328/21
CONTRATADA: CIRURGICA UNIAO LTDA
EMPENHOS 6194/21 E 6195/21
CONTRATADA: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 
EPP
EMPENHOS 5781/21 e 5780/21
CONTRATADA: COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP
EMPENHO 6329/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LUIS A BOVOLON FILHO & CIA LTDA
EMPENHO 5471/21
Notifi co o representante legal da contratada, para realizar o 
serviço no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a con-
tar do recebimento desta, referente ao empenho em epígra-
fe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Inexigibilidade nº 07/19; Contrato INL/0003/19
Contratada: DGS Brasil Ltda
Fica alterado o preâmbulo do Contrato supramencionado. 
SMS.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 176/20; ATA n° 0478/20
Contratada: Cirurgica São José Ltda
Fica repactuado o preço unitário do item 21 da ATA de regis-
tro de preço supramencionada. SMS.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 385/20; ATA n° 0919/20
Contratada: Inovamed Hospitalar Ltda
Fica alterado o preâmbulo da ATA supramencionada. SMS.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 15/19; Contrato: PRE/0104/19
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
6º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 72/19; Contrato: PRE/0143/19
Contratada: Mara Silvia Pezinato
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMDENT – Jorge Luis de Souza.
EXTRATO 
7º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 72/19; Contrato: PRE/0143/19

Contratada: Mara Silvia Pezinato
Nos termos do art. 78, XIV, da Lei 8.666/93, fi ca suspenso 
pelo prazo de 22 dias o contrato supramencionado. SMDENT 
– Jorge Luis de Souza.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
ATA Nº 0313/21
CONTRATADA: SEM S/A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados 
REMUME – Valores Unitários - Item 04 - R$0,097;- Item 09 - 
R$0,120- SMS-  Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
ATA Nº 0314/21
CONTRATADA: CEMED COMERCIO IMPORTAÇÃO EX-
PORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de agulhas e cateter intravenoso – 
Valor Unitário - Item 08 - R$0,13- SMS-  Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2021
ATA Nº 0315/21
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos utilizados no aten-
dimento ao COVID 19 – Valor Unitário - Item 07 - R$15,070- 
SMS-  Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021
ATA Nº 0316/21
CONTRATADA: COMPAC-ANDAIMES EIRELI - ME
OBJETO: Fornecimento de ferramentas elétricas – Valor 
Unitário - Item 02 - R$490,00- SME – Fabiana Zanquetta de 
Azevedo-  Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021
ATA Nº 0317/21
CONTRATADA: P.H. SHIGUEO MATSUBARA
OBJETO: Fornecimento de ferramentas elétricas – Valores 
Unitários - Item 03 - R$252,54;- Item 04 - R$238,99;- Item 07 
- R$828,20- SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo-  Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021
ATA Nº 0318/21
CONTRATADA: ANDRE BATISTA – COMERCIO E SERVI-
ÇOS ME
OBJETO: Fornecimento de ferramentas elétricas – Valores 
Unitários - Item 01 - R$320,00;- Item 05 - R$226,00;- Item 06 
- R$244,00;- Item 08 - R$482,50- SME – Fabiana Zanquetta 
de Azevedo-  Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021
ATA Nº 0319/21
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MOVEIS VV LTDA-ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de pintura – Valores 
Unitários - Item 04 - R$33,99;- Item 08 - R$25,99;- Item 09 
- R$13,89;- Item 13 - R$4,39; - Item 22- R$45,99- SME – Fa-
biana Zanquetta de Azevedo-  Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021
CONTRATO nº PRE/0044/21
CONTRATADA: BELA BELI STORE LTDA
OBJETO: Aquisição de kit upgrade em atendimento a 
gerencia de educação digital - SME – Fabiana Zanquetta 
de Azevedo – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$1.241.600,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 92/2021 – Processo 
1900/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de dispenser de 
sabonete e álcool gel e porta papel toalha. Secretaria Munici-
pal de Educação. Sessão pública realizada on line com início 
dia 31/03/2021, sendo adjudicados os itens as empresas 
declaradas vencedoras: BASE LIMP E SERVIÇOS ADMINIS-
TRATIVOS EIRELI ME (item 1) e FZ DE CASTRO (item 2.  
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” Celia Can-
dida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 

nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo - 
Secretária Municipal de Educação.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
106/2021 – PROCESSO Nº 1975/2021 
Objeto: Registro de preços  para aquisição de desta bási-
ca em atendimento as famílias assistidas pelos centros de 
referência de assistência social (CRAS). Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
19/04/2021 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBA-
NISMO
COMUNICADO
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020
Objeto: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE CONJUNTO DE 
SERVICOS RELATIVOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA 
DE VIAS PÚBLICAS, COLETA, TRATAMENTO E DESTINO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS CORRELA-
TOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, divi-
didos em 03 (três) Lotes – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO. INTERESSADO: KTM ADMINISTRAÇÃO E 
ENGENHARIA S/A. DESPACHO: Em que pese o prazo fi nal 
para protocolo ter se encerrado, determino a juntada das 
contrarrazões e a considero para análise, apenas para man-
ter o julgamento já prolatado. Fica mantido o dia 16/04/2021 
às 08:30 horas para a realização da sessão de abertura 
das propostas fi nanceiras. Publique-se para ciência. KÁTIA 
REGINA PENTEADO CASEMIRO - Secretária Municipal do 
Meio Ambiente e Urbanismo. 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB,  torna público aos interessados 
a abertura de licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL do tipo MENOR  PREÇO  GLOBAL,   objetivando  
Aquisição e serviços de instalação de Mini Containers, 
construídos em estrutura metálica, em formato de Guichê 
para venda de passagens, sendo 12 (doze) unidades com 
área de 4 m² e 03 (três) unidades com área de 6 m², todos 
com 2,35 m de altura, para serem instalados no Terminal Su-
burbano/Rodoviário de São José do Rio Preto/SP. Data de 
processamento do Pregão: 27/04/2021, às 09:30hs, na sede 
da EMURB, situada na Avenida Philadelpho Manoel Gouveia 
Neto nº 2150, Jardim Mona, na cidade de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo.

São José do Rio Preto, 15 de Abril de 2021.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2021
PERMITENTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-EMURB
PERMISSIONÁRIO: - JINHONG LI 23372263871
OBJETO: 04 (quatro) áreas públicas, medindo 2,25 m² cada, 
localizadas no NOVO TERMINAL SUBURBANO de São 
José do Rio Preto, para exploração comercial de serviços 
de alimentação, por meio da disponibilização de máquinas 
automáticas do tipo “Vending Machine”.
VALOR TOTAL: R$ 17.280,00 (Dezessete mil, duzentos 
e oitenta reais); sendo que caso o faturamento médio por 
máquina ultrapasse os R$5.000,00/mês, a empresa licitante 
se comprometerá a pagar um bônus de mais R$200,00/mês 
por máquina.
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período até o limite de 60 (sessenta) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12 de Abril de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Pública nº 005/2021 
e Processo Licitatório nº 005/2021; Lei Federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie.
São José do Rio Preto-SP, 12 de Abril de 2021.
Rodrigo Idelbrando Juliano
Diretor Presidente 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
16 de abril de 2021

DECRETO Nº 18.881
DE 15 DE ABRIL 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$ 885.000,00 
(oitocentos e oitenta e cinco mil reais), para reforço das dota-
ções orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGOCIOS DO TURISMO
Ficha 480 R$ 250.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.002.23.695.0016.1012.4490.51.01 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGOCIOS DO TURISMO
Ficha 158 R$ 59.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnolo-
gia da informação e comunicação
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGOCIOS DO TURISMO
Ficha 443 R$ 72.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.691.0016.2037.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa juridica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGOCIOS DO TURISMO
Ficha 438 R$ 90.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E NEGOCIOS DO TURISMO
Ficha 258 R$ 66.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.4490.51.01 – Obras e instalações
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 572 R$ 348.000,00
Programa 10 – Serviços municipais
19.001.15.452.0010.2011.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa juridica
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 Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.150.000,00 
(seis milhões, cento e cinquenta mil reais), para reforço de 
dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 137 R$ 306.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.4490.52.07 – Equipamentos e 
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 101 R$ 744.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.93.01 – Indenizações e 
restituições
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 316 R$ 5.100.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.002.12.361.0013.2001.3350.43.01 – Subvenções sociais

Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 3º decorrem das anulações parciais de 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 637 R$ 306.000,00
Programa 4 – Obras de infraestrutura urbana
10.001.15.451.0004.1013.4490.52.07 – Equipamentos e 
material permanente
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 060 R$ 744.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 339 R$ 5.100.000,00
Programa 13 – Ensino municipal
09.002.12.361.0013.2001.3350.43.01 – Subvenções sociais
Art. 5º 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. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 15 de abril 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 ESTRA-
TÉGICO, 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 DE DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE nº 
01/2021 – PROC. SeMAE nº 32/2021
Objeto: Contratação direta, por inexigibilidade, de prestação 
de serviços para revisão e manutenção, com fornecimento 
de peças e materiais, das bombas de recalque do fabricante 
KSB Bombas, instaladas na ETE RIO PRETO.

Despacho: “AUTORIZO” e "RATIFICO, com fundamento no 
artigo 25, caput e inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a con-
tratação da empresa “SIGNARTEC COMERCIAL E TÉCNI-
CA LTDA”, para execução do objeto.” 
Prazo: 12 meses – Valor: R$452.471,96
S. J. Rio Preto, 14.04,2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 06/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 07/2021
Objeto: Aquisição de cabos elétricos para reposição no almo-
xarifado do SeMAE.
Contratada: CONDUSCABOS BRASIL INDÚSTRIA COMÉR-
CIO DE CONDUTORES ELÉTRICO EIRELI.
Ordem de Fornecimento nº 64/2021, recebida em 
12.04.2021. Valor: R$ 53.470,00.
Prazo de entrega: 60 dias. Itens: 19 e 22.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 06/2021 – PROCESSO SeMAE Nº 07/2021
Objeto: Aquisição de cabos elétricos para reposição no almo-
xarifado do SeMAE.
Contratada: BIDDING ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.
Ordem de Fornecimento nº 63/2021, recebida em 
09.04.2021. Valor: R$ 675.498,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 
37, 38 e 39.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 15.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.   

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO / 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

São José do Rio Preto, 15 de abril de 2021 
Os permissionários relacionados abaixo, ficam devidamente COMUNICADOS da existência de débitos em 
aberto referentes às suas respectivas Inscrições Municipais. 

NOME INSCRIÇÃO 
MUNICIPAL 

NOTIFICAÇÃO FISCAL 

MAURO PONTES MUNIZ 148.038/0 78/2021 
NILZA APARECIDA MACHADO DE ABREU 147.904/0 79/2021 

 
Considerando a existência de débitos em aberto, referentes às Inscrições Municipais 
supracitadas, objeto do Comunicado expedido por esta Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, e 
Considerando que, transcorrido o prazo de regularização, até o presente momento 
não identificamos a quitação dos débitos ou a celebração de acordo de parcelamento,  

Ficam V.S.ª devidamente NOTIFICADOS da abertura de processo administrativo de SUSPENSÃO dos 
Termos de Permissão de Uso em vigência, nos termos do art. 40, I, “b”, do Decreto Municipal n.º 
13.863/2008, com redação dada pelo Decreto n.º 18.374/2020. 
Salientamos que a não quitação dos débitos no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da 
presente notificação, ensejará a Cassação dos Termos de Permissão de Uso em vigência, bem como o 
cancelamento da Inscrições Municipais e a lacração dos equipamentos utilizados. 
Desde logo, fica facultado a V.S.ª o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da apresentação 
de defesa por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da presente notificação. 
Por fim, informamos que a regularização dos débitos poderá ser realizada via PoupaTempo ou através do 
Portal do Cidadão (https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/). 
 

Pedro Oliva Filho 
Inspetor Fiscal de Posturas 

IFP/SEMDEC 
 
 
 

 

 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO 
COMUNICADO 

São José do Rio Preto, 15 de abril de 2021 
Os permissionários relacionados abaixo, ficam devidamente COMUNICADOS da existência de débitos em 
aberto referentes às suas respectivas Inscrições Municipais. 

NOME INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
HELENA MARIA DA SILVA 147.839/0 
JOILSON DE ALMEIDA SENA 147.711/0 
AMANDA DANIELE DE AZEVEDO 147.752/0 
REGINALDO PEREIRA LOPES 148.059/0 
TATIANA CRISTINA DA SILVA FERRARI TROVO 148.081/0 
LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA 148.075/0 
ALESSANDRO EDUARDO 147.955/0 
JOSÉ CARLOS DA SILVA 148.060/0 
CLAUDIA CRISTINA RODRIGUES ROBERTO 147.815/0 
    
   Informamos que o não pagamento do preço público e/ou taxas associativas ou condominiais 
devidas em virtude do exercício da atividade ambulante, pelo período de 6 (seis) meses, contínuos ou não, 
poderá ensejar a SUSPENSÃO da Permissão de Uso em vigência, nos termos do art. 40, § 3º, I, “b”, do 
Decreto Municipal n.º 13.863/2008, com redação dada pelo Decreto n.º 18.734/2020, se a situação não for 
regularizada no prazo de 15 (quinze dias) contados do recebimento do presente Comunicado. 
   Fica, desde logo, facultado a V. S.ª o exercício do contraditório e da ampla defesa com a 
apresentação de defesa por escrito no prazo supra. 
   A regularização dos débitos poderá ser realizada via Poupatempo ou através do Portal do Cidadão 
(https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/). 
 Para todos efeitos legais torna-se por este ato cientificado da irregularidade acima, estando sujeito a 
sanções legais pertinentes. 
 

Jorge Luís de Souza 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

e Negócios de Turismo  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA SME Nº 01 /2021

Estabelece procedimentos relativos a atribuição de conceitos 
bimestrais aos alunos e o processo de avaliação, referentes 
ao período de ensino remoto, em decorrência da pandemia 
Covid-19, nas unidades escolares da rede municipal de 
ensino.
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribui-
ções legais, em consonância com o artigo 73 da Lei Orgâni-
ca do Município, e considerando a continuidade do período 
de pandemia, bem como a impossibilidade de precisão de 
uma data para retorno às aulas presenciais, Resolve:
Art. 1º  As unidades escolares deverão, com base no plane-
jamento e na adequação dos planos de ensino, no Projeto 
Político Pedagógico e na resolução SME n°14/2009, atribuir 
conceito aos alunos do Ensino Fundamental (Anos Iniciais e 
Finais), conforme as disposições seguintes: 
I- ao fi nal do 1° bimestre, atribuir conceito sufi ciente 
aos alunos que fi zeram algum tipo de interação com a esco-
la, tais como retirada e entrega de material impresso, envio 
de arquivos digitais, contatos telefônicos, vídeo chamadas, 
relatos sobre as aulas veiculadas nos meios televisivos e 
digitais, dentre outros;
II- caso o aluno não tenha entregue nenhuma atividade 
ou interagido com o professor, deve-se deixar provisoria-
mente o conceito em branco (até no máximo ao fi nal do 2° 
bimestre) e intensifi car a busca ativa, bem como promover 
meios de recuperação das aprendizagens não adquiridas;
III- os primeiros anos do Ensino Fundamental deverão 
ser avaliados por meio de “registro descritivo e qualitativo do 
desempenho do aluno a ser feito por meio de fi cha avaliati-
va”, conforme previsto nas Resoluções SME Nº 14/2009 e Nº 
05/2021, a qual deverá ser arquivada no drive da escola;
IV- as disposições são válidas, também, para os alunos 
público alvo da Educação Especial;
V- o sistema de digitação de conceitos fi cará aberto 
caso haja necessidade de alterações ou retifi cações poste-
riores.
Art. 2º  As unidades escolares oferecerão as atividades aos 
alunos, no período de ensino remoto, oportunizando a conti-
nuidade do processo de ensino aprendizagem, considerando 
os alunos como frequentes.
Art. 3º  Na ocorrência de transferência de alunos para outra 
unidade escolar, deverá ser observado o que segue:
I- na transferência de alunos antes do término do 1º 
bimestre, deve-se deixar os conceitos em branco e encami-
nhar relatório descritivo das atividades desenvolvidas pelo 
aluno para a unidade de destino. Caso o aluno não tenha 
realizado atividades ou interagido com o professor, estas 
informações deverão constar nesse relatório, bem como as 
ações de busca ativa; 
II- na transferência após o término do 1º bimestre, de 
alunos que não entregaram atividades ou interagiram com o 
professor, deve-se atribuir conceito insufi ciente. Nestes ca-

sos, as escolas deverão elaborar relatório pedagógico com 
descrição das ações de busca ativa a ser fornecido para a 
escola de destino;
 
Art. 4º  No processo de avaliação, as unidades escolares 
deverão: 
I- considerar a avaliação como contínua, cumulativa, 
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quan-
titativos, adaptada às capacidades e limitações físicas ou 
psicossociais de cada aluno;
II- priorizar as aprendizagens essenciais para sequên-
cia da trajetória escolar, com base nas habilidades essen-
ciais descritas na BNCC e Currículo Paulista;
III- promover avaliação processual e mecanismos de 
acompanhamento que contemplem os direitos e os objetivos 
essenciais de aprendizagem, extraídos da BNCC;
IV- tratar de forma diferenciada os alunos concluintes 
do Ensino Fundamental, no sentido de que estejam contem-
pladas as aprendizagens mínimas para a continuidade dos 
estudos no Ensino Médio, bem como os alunos no fi nal de 
cada ciclo de aprendizagem e alunos pertencentes ao bloco 
pedagógico de alfabetização, com a fi nalidade de criar me-
canismos que proporcionem as aprendizagens, em conso-
nância com a BNCC e Currículo Paulista;
V- considerar as competências e habilidades essen-
ciais trabalhadas em cada ano/ciclo como diálogo com as 
atividades encaminhadas aos alunos durante o período de 
aulas não presenciais;
VI- fazer observação sistemática e acompanhamento 
do processo de aprendizagem dos alunos, utilizando alguns 
instrumentos, como registro em tabelas (rubricas), diário de 
classe, portfólios, relatórios e outros;
VII- considerar a variedade de produções realizadas 
pelos alunos, para que se possa ter um quadro real das 
aprendizagens adquiridas;
VIII- oferecer atividades que apresentem as expectativas 
de aprendizagem de forma clara para os alunos e responsá-
veis;
IX- conceber a avaliação como processo que identifi ca 
os avanços no desenvolvimento do processo de construção 
da aprendizagem dos estudantes, determinando a retomada 
ou a continuidade do ensino;
X- utilizar a maior diversidade possível de instrumentos 
de avaliação, tais como roteiros de autoavalição a serem de-
senvolvidos de forma dialógica, sequências didáticas, roteiro 
de estudos, pesquisas, entrevistas, elaboração de áudios e 
vídeos, sondagens virtuais, devolutivas de materiais impres-
sos, dentre outros;
XI- garantir uma avaliação equilibrada dos alunos em 
função das diferentes situações enfrentadas pelas famílias 
durante o período do ensino remoto no contexto excepcio-
nal de pandemia, assegurando as mesmas oportunidades a 
todos;
XII- fazer registro pedagógico detalhado nas atas de 
conselho de ciclo, que evidencie o percurso escolar e as 
habilidades essenciais trabalhadas para cada aluno, em 
especial para os fi nais de ciclo.
Art. 5º  Estabelecer canais efi cazes de comunicação entre a 
Comunidade Escolar e priorizar o processo de escuta.
Art. 6º  A unidade escolar deverá intensifi car a Busca Ativa 
de alunos, especialmente, dos grupos de maior vulnerabi-
lidade, realizando ações, tais como: ligações telefônicas, 
mensagens de aplicativos, e-mails, carta AR, visitas domi-
ciliares, inserção dos dados do aluno na Planilha do GGI, 
diálogo com outras instituições.
Art. 7º  Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de 
sua publicação.

São José do Rio Preto, 15 de abril de 2021.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Educação
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2021000025339 01089/17 A R TALHATTI & SANCHES LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000027186 01441/98 AKAD & AKAD LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000025069 00550/04 ALTUN SULEIMAN
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023766 02266/16 BAR 14 BIS RIO PRETO LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000024826 01461/07
BARBOSA RESTAURANTE JAPONES 

EIRELI EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000025625 00400/13 BOLOLO ALIMENTOS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000027833 00120/21 BRUNO ROBERTO GIANNINI MARINI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000027531 00118/21 C&C CHOPP RIO PRETO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000023726 00108/21
CAIPIRA IN BOX ALIMENTOS DELIVERY 

S J DO RIO PRETO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000026643 01850/09
CAROLINA RODRIGUES DA SILVA 

ARAKAWA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000025646 01210/04 CASA DE CARNE ANTONIETTI LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026040 00766/03 CASA DE CARNES GALEAZZI EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000066626 00320/98 CASA DE SAUDE SANTA HELENA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000066721 00320/98 CASA DE SAUDE SANTA HELENA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000027914 00026/20
CENTRO ORTOPÉDICO MIGUEL JULIO 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000027490 00717/18
CHUIOZINI CENTRO DE ESTÉTICA LTDA 

ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000027170 00685/00 CHURRASCARIA BORGES EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023874 01363/18 CONCHEGO CAFETERIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000024751 00326/16
DALVA FERNANDES DE ALMEIDA 

18442761802
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000027675 00370/03 EDGARD MOURARIA JUNIOR
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023733 00321/21 ELISA OLIVEIRA BORGES FERREIRA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000027458 00114/21 ESPAÇO DO BANHO E AROMAS LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000016657 01993/18
F D AMARO FERRAZ CLINICA MÉDICA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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2021000023236 00083/21
F G FERRAZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO 

DE BEBIDAS E GERENCIAMENTO 
EMPRESARIAL EIRELI ME

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000025583 01149/09 FABIO APARECIDO BORGHI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000027917 01448/14
FULVIO SCHIAVO SERVIÇOS MÉDICOS 

EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026736 02607/19 G P DE PAULA EMPORIO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Endereço

2021000026753 02607/19 G P DE PAULA EMPORIO
Alteração de Dados Cadastrais - 

Razão Social

2021000026006 01104/98
GUIDO ALVARO DE MENDONCA 

PRODUTOS ALIMENTICIOS RIO PRETO 
ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal

2021000026007 01104/98
GUIDO ALVARO DE MENDONCA 

PRODUTOS ALIMENTICIOS RIO PRETO 
ME

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social

2021000026012 01104/98
GUIDO ALVARO DE MENDONCA 

PRODUTOS ALIMENTICIOS RIO PRETO 
ME

Renovação de Licença de 
Funcionamento

2021000025470 01262/15 HFBR ALIMENTOS EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023264 00792/00
INSTITUTO DE FISIOTERAPIA RICARDI 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023778 00940/04
IRACEMA DA SILVA KOUSHIDA E CIA 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000027422 02080/16
JOSUE FRANCISCO CARDOSO 

14690661812
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000027285 00506/14
JUAREZ ALVES PEREIRA LANCHONETE 

ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023529 00089/21 JULIO CESAR C CUNHA E CIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000041092 00181/21 KOGA DROGARIA LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000024701 00287/19 LARISSA SEQUEIRA DIAS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000027739 01113/19 LAROLE SORVETES ARTESANAIS LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026836 01390/11 LUIZ CARLOS ROSA & CIA LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000026843 01390/11 LUIZ CARLOS ROSA & CIA LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026013 00790/07 MANOEL ANIZIO DE CAIRES ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026562 00773/12 MARIA CARMEN LUNARDI MONTEIRO
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000026023 00990/00 MARQUES & BOLINI LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023306 02140/17
MINASFIL COMERCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000025595 00575/04 PAULO ROBERTO MUNIA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000025656 00111/21 RC BRAGUINI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000022964 00082/21
SALAO DE BELEZA DONA FLOR RIO 

PRETO LTDA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000022971 00081/21
SALAO DE BELEZA DONA FLOR RIO 

PRETO LTDA ME
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000026655 00398/11
SERGIO LUIS ZANI CONVENIÊNCIA 

LTDA EPP
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000025541 02618/17 SERV FESTA AGUIA LTDA ME
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000025549 02618/17 SERV FESTA AGUIA LTDA ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000027724 00119/21
STUDIO LOVE LASHES ESTETICA FACIAL 

EIRELI
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000025384 00322/21
SUCATAO GALEAZZI COMERCIO DE 

SUCATA EM GERAL LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000025436 00324/21
SUCATAO GALEAZZI COMERCIO DE 

SUCATA EM GERAL LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

2021000023028 00320/21 VIA SALGADOS RIO PRETO LTDA
Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2021000014508 00523/10
COESO COLEGIO PARA ESTIMULACAO 

DO SABER ORIENTADO EPP EIRELI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023633 00292/08 CONDOMINIO EDIFICIO KASSIS
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023590 00617/04
CONDOMINIO EDIFICIO WALTER 

CRESTANI
Renovação de Licença de 

Funcionamento

2021000023681 00222/04
INSTITUTO DO CORAÇÃO RIO PRETO 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade 

Técnica

2021000023695 00222/04
INSTITUTO DO CORAÇÃO RIO PRETO 

LTDA

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica

2021000023718 00222/04
INSTITUTO DO CORAÇÃO RIO PRETO 

LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Responsabilidade Legal

2021000023727 00222/04
INSTITUTO DO CORAÇÃO RIO PRETO 

LTDA
Renovação de Licença de 

Funcionamento

EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

2021000010706 00934/17 LAPONIA SUDESTE LTDA
Alteração de Dados Cadastrais - 

Baixa de Responsabilidade 
Técnica

2020000047796 01429/17 SANTO GARFO EIRELI ME
Renovação de Licença de 

Funcionamento

       São José do Rio Preto, 16 de abril de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

 

 

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA 

PORTARIA SMTTS/Nº 14/2021. 
 

Dispõe sobre a prorrogação da validade 
do alvará de táxi.  
O Eng. Amaury Hernandes, Secretário                         
Municipal de Trânsito, Transporte e 
Segurança, no uso de suas atribuições 
legais, e nos termos do inciso XV, § 1º, 
artigo 4º, da Lei Complementar Municipal 
nº 145/02.  

 
RESOLVE: 
Artigo 1º - Prorrogar o prazo da validade do alvará de táxi exercício 2020/2021 previsto na 
portaria SMTTS nº 10/2021, até o dia 31/05/2021, podendo esse prazo ser prorrogado e/ou 
revogado a qualquer tempo. 
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 Registre-se; 
  Publique-se; 
   Cumpra-se. 
 

   São José do Rio Preto, 15 de abril de 2021. 

 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMCOP

 

                                                                                                   

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6685, DE 14 DE ABRIL DE 2021. 
Exonera o servidor ARNALDO DE FREITAS VIEIRA – Assessor Político, 
Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador Pedro Roberto 
Gomes, a partir de 16 de abril de 2021. 
 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

liinta «Ia Mata

ÇONVOCACÃO PE ASSEMBLEIA GERAL

O Diretor da Associação Quinta da Mata CONVOCA, nos termos da legislação vigente e de conformidade com o
Estatuto Social, uma ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada de forma no dia
26 de abril de 2021 2• feira, às 18h em primeira convocaç50, não havendo quórum, nos termos do Artigo 23,
do Estatuto Social, iniciará às 18h30min em segunda convocação. Cada associado receberá o link de acesso com
antecedência minima de dois (2) dias da data da Assembleia, via WhotsApp e via e-mail devidamente cadastrados
no escritório da Metropolitan ou administração interna da Associaç50. Ordem do Dia:

Assembleia Geral Ordinária;
01-OISCUTIR E VOTAR OS RELATÓRIOS MENSAIS E AS CONTAS DA DIRETORIA RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2020.
REFERIDOS RELATÓRIOS MENSAIS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO PARA CONFERÊNCIA ANTECIPADA NO
ESCRITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO;

02-DISCUTIR E VOTAR O ORÇAMENTO DAS DESPESAS PARA O EXERCÍCIO EM CURSO E FORMA DE RATEIO;

03-ELEGER DIRETOR, VICE-DIRETOR, DOIS MEMBROS EFETIVOS E DOIS SUPLENTES PARA O CONSELHO FISCAL,
C@M MANDATOS DE DOIS (2) ANOS. Os candidatos à Diretoria e Conselho Fiscal devem apresentar chapa no dia
da assembleia (art.36, S 29 e art.42, S 19 do estatuto). Após a eleição, o Diretor eleito terá o prazo de 10 (dez) dias
para apresentar suas certidões negativas do Cartório Distribuidor Ações Cíveis e Criminais, Justiça Federal, Receita
Federal, Justiça do Trabalho, Cartório de Protesto, SERASA e SPC. Caso o Diretor possua alguma certidão positiva,
não poderá assumir o cargo no qual foi eleito, devendo a antiga chapa continuar nos cargos, convocando, no
prazo de 30 (trinta) dias, uma nova eleição (Art.36, S 59 e S 6? do estatuto).

Assembleia Geral Extraordinária:
OI-DISCUTIR E VOTAR INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INTERFONE NAS UNIDADES, BEM COMO CUSTOS E
FORMA DE PAGAMENTO;

02-DISCUTIR E VOTAR OBRIGATORIEDADE DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO NAS UNIDADES;

03-DISCUTIR E VOTAR PROJETO DE ALTERAÇÃO E REFORMA DA FACHADA E PORTARIA DA ASSOCIAÇÃO;

04-OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO, NÃO DELIBERATIVOS.

A votação ocorrerá através de outro link, que será encaminhado após o término da assembleia a todos os
associados via WhatsApp e via e-mail devidamente cadastrados no escritório da Metropolitan ou administração
interna da Associação, ficando a votação disponível por 24h. É de inteira responsabilidade de cada associado
manter seu cadastro atualizado através dos canais de atendimento: e-mail:
atendiment03@metropolitanadm.com.br, WhatsApp 17 98827-5257 ou pessoalmente no endereço da
Metropolitan: Rua Francisco Ignácio de Carvalho, n? 398, Vila Santa Cruz — esquina com Av. Adolfo Lutz n? 875 ou
na administração interna da Associação.

O associado pode ser representado por procurador constituído há menos de um ano, que seja também associado,
com instrumento de procuração com firma reconhecida, não podendo o procurador, em hipótese alguma,
representar mais que três (3) associados, além dele próprio (Art.25, S 19 do Estatuto). A procuração deve ser
entregue até dia 23/04/2021 nos canais acima ou na administração interna da Associação.

Não poderão votar as unidades que estiverem em débito com as obr•gações associativas.

São Jose do Rio Pre p 4 e abril de 2021.

JEAN CARL A Diretor

Rua Waltério de Oliveira Verdi, ne 300 - Parque ndustrial Campo Verde - CEP 15076-130 - São José do Rio Preto/SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  

COMARCA de Monte Aprazível - Foro de Monte Aprazível - 2ª Vara 

Rua Monteiro Lobato, nº 269, Centro - CEP 15150-000, Fone: 17 3275-1705, Monte Aprazível-SP –  

E-mail: Monteapraz2@tjsp.jus.br 

 

EDITAL DE CITAÇÃO - Processo Digital nº: 1000139-60.2021.8.26.0369 

Classe – Assunto: Procedimento Comum Cível - Usucapião Ordinária 

Requerente: Rafael Ângelo Massuia e outros - 2ª Vara 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1000139-

60.2021.8.26.0369. 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Gonçalves da Cunha 

Júnior, na forma da Lei, etc. 

 

FAZ SABER a(o) Ângela Maria Massuia Alcazas, R.G. 3.480.641/SSP/SP, C.P.F. 787.157.508-25, Luzia do Carmo 

Massuia, R.G. 4.866.925-8, C.P.F. 086.761.958-97, e, Carlos Antônio Massuia, R.G. 3.685.014/SSP/SP, C.P.F. 

808.872.288-87, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 

que RAFAEL ÂNGELO MASSUIA, brasileiro, casado, comerciante, R.G. 7.487.789/SSP/SP, C.P.F. 785.075.108-68, sua 

esposa IVANA BRIGUENTI MASSUIA, brasileira, casada, do lar, R.G. 8.580.995-0/SSP/SP, C.P.F. 256.391.918-56, 

residentes à Rua Maria Fernandes, nº 104, Jardim Alto da Boa Vista, CEP 19053-390, em Presidente Prudente/SP; 

ANTÔNIO CARLOS MASSUIA, brasileiro, casado, aposentado, R.G. 5.623.411-9/SSP/SP, C.P.F. 452.244.808-25, sua 

esposa LUIZA JANETE CANOVA MASSUIA, brasileira, casada, aposentada, R.G. 30.695.341-9/SSP/SP, 

C.P.F.069.709.698-08, residentes à Avenida Rio de Janeiro, nº 934, centro, CEP 17920-000, em Ouro Verde/SP; e, 

CECÍLIA MÁRCIA MASSUIA, brasileira, solteira, química, portadora do R. G. 13.217.054/SSP/SP, C.P.F. 053.263.488-

88, residente à Rua Soldado Vital Fortuna, nº 90, Guarulhos/SP, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando 50% de Um 

terreno na cidade de Monte Aprazível/SP, situado com frente para a Rua Edgard Magalhães de Noronha, encerrando uma 

área de trezentos e oitenta metros quadrados (380,00 m2), sem benfeitoria, dentro das seguintes medidas e confrontações: de 

quem da Rua Edgard Magalhães de Noronha olha para o terreno, pela frente mede 19,00 metros; do lado direito confronta-se 

com a matrícula nº 33.035, cadastro municipal sob nº 517200, de propriedade de Antônio Carlos Massuia e sua esposa Luiza 

Janete Canova Massuia, Rafael Ângelo Massuia e Cecília Márcia Massuia, por uma extensão de vinte metros (20,00m); pelo 

lado esquerdo confronta-se com a matrícula nº 2.307, cadastro municipal nº 517500, de propriedade de Egberto Durão e sua 

esposa Isabel Cristina Nazareth Durão, percorre uma extensão de dez metros (10,00m) daí segue em linha reta e confronta-se 

com a matrícula nº 2.765, cadastro municipal nº 517600, de propriedade de Maria Izabel Carmelo de Almeida, Devany de 

Almeida, Célia Aparecida de Carmelo Marques, Reis Donizete Marques, João Francisco Carmelo, Adriana Manoel Carmelo, 

Wilson Roberto Carmelo, Luiza Aparecida Bergamini Carmelo, por uma extensão de dez metros (10,00m) e, finalmente 

pelos fundos confrontando-se com a matrícula nº 20.587, cadastro municipal nº 517700, de propriedade de Mariza Ofélia 

Debortoli Scaliante, por uma distância de dezenove metros (19,00m), objeto da matrícula 2.683 do CRI Local, alegando 

posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 

forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Monte Aprazível, aos 09 de março de 2021. 

 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À 

MARGEM DIREITA 

 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
16 de abril de 2021

Vivá Agri-Assets S/A
CNPJ/MF nº 28.858.858/0001-00 - NIRE 35.300.509.544

Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
A Presidência do Conselho de Administração, convoca todos os acionistas para AGO e AGE, a serem realizadas cumulativamente no dia 
30/04/2021, às 9h00, em convocação, na forma digital, sendo que a participação virtual e o voto poderão se dar mediante acesso ao apli-
cativo Zoom, dando-se na respectiva instalação: I - da AGO, com a presença de acionistas que representem no mínimo ¼ do capital social 
com direito a voto, com a Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras 
de 2020; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2020, e; c) apreciação de indicações de membros do conselho de Ad-
ministração e respectivas nomeações, com fi xação de prazos de mandatos e remunerações; II - da AGE, com a presença de acionistas que 
representem no mínimo ¼ do capital social, com a Ordem do Dia: a) apreciação e votação do orçamento de 2021; b) fi xação do limite de 
endividamento, e; c) .critérios de stock option do negócio de ruminantes. O link e respectiva senha para acesso ao aplicativo Zoom serão 
disponibilizados previamente aos acionistas, que poderão participar e votar diretamente por si ou mediante procuração outorgada nos 
termos do art. 126, § 1º, da Lei 6.404/76. São José do Rio Preto/SP, 16/04/2021. Maurício Bellodi - Presidente do Conselho de Administração.

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
12.749.878/0001-03, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei 
n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETLIFE MIRASSOL I”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
PABLO IODHEVAUHE SIQUEIRA JUNIOR 645483126 119.719.966-70 15 06 
PABLO IODHEVAUHE SIQUEIRA JUNIOR 645483126 119.719.966-70 15 15 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “RES. SETVALLEY 2”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
MIKE DA SILVA PEREIRA 492990414 401.992.998-03 07 03 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. JOSIEL CORTE ALVES e SOLEDAD GARCIA, 
sendo ELE fi lho de JOADIR TEIXEIRA ALVES e de IZABEL 
CORTE ALVES e sendo ELA residente e domiciliada em 
Garça, SP, fi lha de TOMASA ELENA GARCIA CHALICO;

2. JONNATAN HENRIQUE DA SILVA ORTENCI e 
DENISE FERNANDA SILVA DOS SANTOS, sendo ELE fi lho 
de FABIANA CRISTINA DA SILVA ORTENCI e sendo ELA 
residente e domiciliada no 2º Subdistrito desta cidade, fi lha 
de MAURO DOS SANTOS e de MARILUCE DA SILVA SAN-
TOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 15/04/2021.


