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Comércio poderá atender cliente 
presencialmente a partir de amanhã

FLEXIBILIZAÇÃO PLANO SP

Detento é 
encontrado morto 

por agente em 
cela do CPP

Arquivo DHOJE Arquivo DHOJE

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os agentes penitenciários do 
Centro de Progressão Peniten-
ciária notaram a falta de um 
detento enquanto faziam a con-
tagem pela manhã. O detento 
de 50 anos foi encontrados em 
vida na cela.                  Pág.A4

MP dá guarda de netas 
expulsas de Casa de 
Acolhimento ao avô

Preso oferece suborno para 
agente liberar maconha

Pág. A4

No domingo (18) inicia-se 
a primeira etapa desta nova 
fase de transição, assim cha-
mada pelo governo do Estado, 
que permite que as atividades 
comerciais funcionem com 
atendimento presencial, das 
11h às 19h. As atividades 

religiosas também estão libe-
radas, porém, seguindo todos 
os protocolos sanitários. Essa 
mesma regra vale para o co-
mércio, bem como o limite 
permitido, que diminuiu para 
25% da capacidade máxima, 
para ambos.   Pág.A2

Câmara tem 
sete projetos 
na pauta da 
terça-feira

Pág. A0 Pág. A3

Comissão de 
Inquérito é 

formada para 
investigar psolista

Licitação do lixo 
termina com duas 

empresas vencedoras
Pág. A3

Mortes e 
internações de 

idosos acima de 
80 anos diminuem

“Muito dessa queda a gen-
te pode associar sim a vaci-
nação e o efeito dela, mais 
uma vez corroborando para a 
importância das pessoas que 
estão no grupo elencáveis 
para vacinação procurarem os 
postos de saúde para receber 
a sua dose”, afirmou a gerente 
da vigilância epidemiológica, 
Andreia Negri. O número de 
óbitos nesta faixa etária tam-
bém sofreu uma queda de 
30,5%.   Pág.A5

Inquérito sorológico 
encontra 12% de 

contaminados pelo 
coronavírus

A Secretaria de Saúde di-
vulgou nesta sexta-feira (16) 
os resultados do inquérito so-
rológico realizado em Rio Preto 
durante o mês de novembro 
do ano passado. Dos 28.856 
testes feitos, 27.130 foram 
realizados em rio-pretenses . 
Dentre esses testes, foram en-
contradas 6.942 duplicidades, 
5.924 duplicidades negativas 
e 1.018 positivas. Com isso, 
foram contabilizados 2,567 ca-
sos positivos dentro de 20.188 
testes (12,7%). Pág.A5

BORRACHA Produtores de seringueiras da região estimam 
safra recorde este ano e comemoram o aumento do valor agre-
dado no mercado. Pico de proudção deve acontecer nos próxi-
mos meses, dizem.       Pág.A2

Pág. A4

2ª DOSE 
Prefeito Edi-
nho tomou 

ontem a se-
gunda dose 

da vacina, 
junto om a 

primeira-da-
ma Maria 

Elza. 
Pág.A3

Poupatempo 
mantém 

atendimento 
presencial 

suspenso até o 
próximo dia 24

Pág. A3
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A Sublime Existência 
entre nós

No capítulo 17 do Santo Evan-
gelho narrado por João, Jesus 
deixou-nos uma das mais belas e 
tocantes páginas de Sua Sublime 
Existência — a Oração ao Pai Ce-
lestial, em que mostra toda a for-
ça do Seu Amor àqueles que Lhe 
foram entregues por Deus para 
cuidar. E, como dedicado Pastor 
do Rebanho Único, ensinou a 
respeito do Seu Mandamento 
Novo — “Amai-vos como Eu vos 
amei. Somente assim podereis 
ser reconhecidos como meus 
discípulos”. Assegurou também 
que “ninguém tem maior Amor do que doar a própria vida pelos 
seus amigos” (Boa Nova, segundo João, 13:34 e 35; e 15:13). E 
o Cordeiro de Deus imolou-se pelo mundo. Até em favor dos que 
se consideravam Seus adversários e O levaram à crucificação. De 
fato, não há maior altruísmo que esse — oferecer-se em sacrifício 
pela humanidade, alheia à sua sobrevivência coletiva. Ocorre, no 
entanto, que ao terceiro dia o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, 
ressuscitou, esteve quarenta dias com os Discípulos, e o anúncio 
de Seu glorioso retorno à Terra — não mais para ser crucificado 
— é tão presente na Sua Missão, que os Anjos o confirmam no 
momento de Sua volta ao Plano Espiritual: 

— E ditas estas palavras, foi Jesus elevado às Alturas, à vista 
deles, e uma nuvem O encobriu dos seus olhos. E, estando todos 
com a visão fita no céu, enquanto Ele subia, eis que dois Anjos 
vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: 
Galileus, por que estais olhando para o Alto? Este Jesus, que 
dentre vós foi alçado aos Céus, assim voltará como O vistes subir.

(Atos dos Apóstolos de Jesus, 1:9 a 11)

Maior ênfase à Ressurreição
Em 1o de abril de 1983, na Casa D’Itália, em Salvador/BA, 

ao lançar o Livro Jesus — O Cristo de Deus (1983), proferi um 
discurso acerca do Sublime Amigo de todos nós, visto nos encon-
trarmos numa Sexta-Feira Santa. Gostaria de apresentar-lhes, por 
oportuno, estas minhas palavras no ensejo de que nos revistamos 
do infinito Amor do Novo Mandamento do Rei dos reis, Senhor 
dos senhores. Anunciando nessa data que Jesus vive, fraterna 
contribuição a todos os que acreditam na existência eterna, a 
Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo transformou o 
chamado dia da mentira no Dia da Verdade:

Na Sua vitória sobre a morte está a mola impulsionadora do 
Cristianismo, a certeza do triunfo, sobre si mesmos, dos Seus dis-
cípulos: Jesus está vivo! A grande mensagem da Semana Santa na 
atualidade, quando os povos insistem em invocar a morte, fazendo 
dela a sua deusa, é que o Divino Chefe nunca esteve realmente 
morto. O Espírito não se extingue. Razão por que somos imortais. 
Fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo. E “Deus é 
Espírito”, consoante revelou o Educador Celeste à samaritana no 
poço de Jacó (Evangelho, segundo João, 4:24).

Jesus Espírito ressurgiu aos olhos humanos. Com esse ato 
extraordinário, criou na Alma dos Seus seguidores coragem capaz 
de enfrentar — suplantando-os à custa de suas próprias vidas, se 
preciso fosse — todos os ódios e perseguições mundanas, sem 
que sejam também portadores desse comportamento malsão. Por 
isso sempre destaco, na Religião do Terceiro Milênio: valentia é 
aceitar uma incumbência, por mais difícil que pareça, e levá-la, 
com todo o brio, até o término, sem desanimar, com os olhos 
fitos no Cristo de Deus.

Como exaltava Alziro Zarur (1914-1979), “se Jesus não tivesse 
ressuscitado, não haveria Cristianismo”.

Jesus venceu a morte
Conta a Boa Nova, conforme Lucas, 9:60, que, certa feita, 

a um jovem que desejava segui-Lo, contudo antes pretendia se-
pultar o corpo do seu pai, que morrera, o Excelso Pedagogo, com 
o intuito de testá-lo, aconselhou: “Deixa aos mortos enterrarem 
seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o Reino dos Céus”.

E nas anotações de Marcos, 12:27, Jesus revela: “Deus não 
é Deus de mortos, mas de vivos”, isto é, de seres eternos. E 
completou: “Por não crerdes nisso, errais muito”.

O inesquecível recado de Sua Paixão, principalmente para esta 
época de tempos chegados, é a vitória sobre a morte.

Na Primeira Carta aos Coríntios, 15:55, encontramos esta 
contundente indagação do Apóstolo Paulo: 

Morte, onde está a tua vitória? Onde, o teu aguilhão?

Na verdade, minhas Irmãs e meus Irmãos, os mortos não mor-
rem. Para os que têm “olhos de ver e ouvidos de ouvir”, repetimos 
sempre, a morte é um boato. Ao derrotá-la, Jesus pôde demonstrar 
o que dissera na Boa Nova dos relatos de João, 16:33: “Eu venci 
o mundo”. E o Divino Mestre quer que, com Ele, igualmente o 
façamos. Quando as nações conhecerem melhor a realidade da 
vida espiritual, eterna, vão reformular tudo nos relacionamentos 
sociais, inclusive no âmbito planetário. Por enquanto, a sociedade 
permanece firmada quase que unicamente na matéria, que é um 
manto a esconder do ser humano o verdadeiro sentido de sua 
existência. Daí os equívocos, por vezes trágicos, não apenas na 
Religião, mas na Política, na Arte, nos Esportes, na Ciência, na 
Filosofia, e por aí vai. É comparável à lenda egípcia dos peixes que, 
vivendo no fundo de um laguinho, não davam crédito às notícias 
da presença de rios, mares e oceanos imensamente superiores ao 
seu restrito hábitat, preferindo, temerosos, vagar pela escuridão 
da mediocridade. É o caso das criaturas terrenas imprevidentes, 
ameaçando-se a si mesmas com os perigos inenarráveis de uma 
destruição indescritível, pois o pequeno lago veio a secar, e todos 
os peixinhos sucumbiram estorricados. Entretanto, como afirmava 
Teócrito (320-250 a.C.), “enquanto há vida, há esperança”. E a 
Vida é eterna.

José de Paiva Netto Đ Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

ARTIGO Comércio volta 
atender presencial 

neste domingo
Na coletiva desta sexta-fei-

ra (16), com o Vice-Governa-
dor Rodrigo Garcia e integran-
tes do Comitê de Combate 
ao Covid-19, foi anunciada a 
nova “Fase de Transição” que 
consiste em algumas flexibili-
zações já a partir deste final 
de semana.

O vice-governador adiantou 
que independentemente das 
fases em que o Estado se 
encontre, todos os leitos já 
abertos serão mantidos e ain-
da ressaltou que, nas últimas 
duas semanas, o número de 
internações já teve redução de 
10% em todo o Estado.

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Patrícia 
Ellen, foi a porta-voz de como 
essas próximas semanas se-
rão.

Patrícia Ellen destacou que 
essa ‘fase de transição’ é um 
voto de confiança para o setor 
econômico e, “para fazer isso 
com segurança, foi criada essa 
fase com o objetivo de mostrar 
que é possível trabalharmos 
juntos protegendo vidas, em-
pregos e combatendo a fome”.

De acordo com o novo 
decreto algumas regras con-
tinuam, como, por exemplo, o 
toque de recolher das 20h às 
5h; a orientação de escalona-
mento nos horários de entrada 
e saída dos funcionários e a 
obrigatoriedade de teletrabalho 
para atividades administrativas 
não essenciais.

No domingo (18) inicia-se a 
primeira etapa desta nova fase, 
que permite que as atividades 

comerciais funcionem com 
atendimento presencial, das 
11h às 19h. Aumentaram-se 
para 8 horas de funcionamento 
para que “a ida fique fora do 
horário de pico do transporte 
público e o retorno seja ates 
do início do toque de recolher”, 
explica Patrícia Ellen.

As atividades religiosas 
também estão liberadas, po-
rém, seguindo todos os proto-
colos sanitários. Essa mesma 
regra vale para o comércio, 
bem como o limite permitido, 
que diminuiu para 25% da ca-
pacidade máxima, para ambos.

Na segunda etapa, válida 
de 24 a 30 de abril, o Governo 
Estadual permitiu o retorno 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

FLEXIBILIZAÇÃO

gradual das atividades de 
serviços, como restaurantes, 
salões de beleza, barbearias, 
atividades culturais, clubes, 
parques e academias.

Os restaurantes, salões de 
beleza, barbearias e atividades 
culturais, seguirão o horário do 
comércio, das 11h às 19h. Já 
as academias poderão funcio-
nar das 7h às 11h e depois 
das 15h às 19h, sempre res-
peitando o limite máximo per-
mitido de 25% da capacidade 
e seguindo todos os protocolos 
já vigentes.

“A ‘fase de transição’ é fruto 
do debate da ciência econô-
mica, da saúde e humana, 
e mantém muitas coisas da 

Comércio volta atende presencialmente das 11h ás 19h a partir de amanha

fase vermelha. É um voto de 
confiança para não perdermos 
todo o esforço que foi feito até 
agora”, finaliza Patrícia Ellen.

A regra é única para todo 
o Estado, ou seja, obrigatoria-
mente os Município deverão 
seguir a ‘fase de transição’ na 
íntegra.

Os bares continuam proi-
bidos de abrir, no entanto, os 
bares que possuírem Cnae 
de restaurante podem operar 
nessa função, servindo almoço 
ou jantar.

Em relação aos Shoppings, 
a mudança é que agora poderá 
ter circulação de pessoas, po-
rém, respeitando os 25% de 
capacidade máxima.

Arquivo DHOJE

SERINGUEIRAS

Região comemora safra e maior  
valor agregado da borracha

Produtores de borracha da 
região estão comemorando a 
alta histórica dos preços pra-
ticados pelo mercado. A bor-
racha natural (GEB10) fechou 
o primeiro trimestre do ano 
em R$ 10,54, o valor cresceu 
14,9% em relação aos preços 
praticados no ano passado, eles 
estimam que que a safra alcan-
ce o pico nos próximos meses.

Maior região produtora de 
borracha do país, a região no-
roeste paulista, abriga a Asso-
ciação Paulista dos Produtores 
e Beneficiadores de Borracha 
Natural (APABOR) que estima 
que os preços praticados bate-
ram o último recorde ocorrido 
dez anos atrás, em 2011, de 
R$9,74. O presidente da enti-
dade, Fábio Magrini, comemora 
a alta do preço.

“Esse valor recorde no mer-
cado animou produtores e 
parceiros, deu uma injeção de 
ânimo no setor. A tendência do 
clima é refrescar, o que aju-
da aumentar a produtividade 
nesse período de pico de safra 
para compensar os meses do 
começo do ano em que, geral-
mente, temos muitas chuvas e 
isso prejudica a produtividade”, 
comenta.

Ainda segundo a entidade, o 

clima, reduz a produtividade em 
aproximadamente 30%, ficando 
abaixo do esperado pelos produ-
tores, mesmo assim, a expecta-
tiva é das melhores, principal-
mente pelos preços altos, e os 
heveicultores querendo produzir 
o máximo possível nesse perío-
do. “Agora vem a importância de 
conhecer o seringal, de ter um 
bom planejamento e de ter feito 
também diagnóstico de látex”, 
explica o engenheiro agrônomo 
e diretor agrícola da Planthec, 
Cássio Scomparin.

Nilson Augusto Cardoso 
Troleis, engenheiro agrônomo e 
membro do Comitê Técnico da 
APABOR, também comemora. 
“Nós, como produtores, esta-
mos felizes, entendendo que 
temos ainda 50% da safra por 
vir”, afirma. Segundo ele, agora 
é a hora de olhar para a gestão 
técnica dos seringais, para não 
se perder a produtividade. “Para 
nós, da heveicultura, ela é muito 
mais importante porque a cada 
7 hectares, temos uma pessoa. 
Então, a gestão técnica de pes-
soas é de suma importância. 
Temos demanda e temos um 
mercado comprador”, explica.

O que vai determinar o su-
cesso da produtividade está no 
gerenciamento e na gestão téc-
nica do seringal e da sua equipe 
de sangradores. “O potencial 

Da REPORTAGEM 

real dos nossos seringais, em 
relação ao sucesso da safra e 
à gestão técnica, é em torno 
de 8kg planta/ano (de coágulo 
com DRC 58%) – e pode ficar 
entre 5 a 8kg. Temos um ano 
agrícola de baixíssimo nível 
pluviométrico. Então, é mais 
um fator que exige da gestão 
técnica, da habilidade técnica”, 
afirma Troleis.

A APABOR destaca que o 
ciclo de produção da seringuei-
ra se inicia com a sangria nos 
meses de setembro e outubro, 
depois que as plantas estão 
enfolhadas e com enfolhamento 
maduro. Essa produção, nesses 
primeiros dois ou três meses, 
é baixa porque os painéis san-
grados normalmente não estão 
“ativados”, pois passaram a 
entre safra toda sem sangria, 
ou seja, sem estímulo. Além 

disso, ainda é um período mui-
to quente, seco e com ventos.

Os meses de dezembro, 
janeiro e fevereiro são perío-
dos de mais chuva, a umidade 
relativa do ar aumenta e a 
produção por corte melhora 
muito, mas não se consegue 
dar uma boa frequência de san-
gria porque a chuva atrapalha 
bastante. Em março e abril a 
produção já é bem maior.

Segundo Scomparin, de-
pendendo da região, os meses 
de abril, maio e junho ficam 
mais frios e acontece o pico 
de produção do seringal em 
determinadas regiões. “Cada 
mês desse pode determinar até 
14%, 15% da produção do ano, 
representando 45% da produ-
ção anual. Daí a importância 
da produção desse período”, 
explica o agrônomo.

Divulgação
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Prefeito Edinho toma 
segunda dose da vacina

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) recebeu a segunda 
dose da vacina Coronavac na 
manhã desta sexta-feira. Com 
71 anos o prefeito integra o 
grupo de pessoas com 69 e 
71 anos que recebeu a pri-

meira dose em 26 de março.
Edinho optou pelo drive 

trhu localizado no Recinto 
de Exposições para rece-
ber o imunizante ao lado da 
primeira dama, Maria Elza, 
que completou 70 anos re-
centemente e também foi 
imunizada.

Da REDAÇÃO

IMUNIZADO

Licitação do lixo 
fatia serviços entre 

empresas vencedoras
A Comissão de Licitação da 

Prefeitura de Rio Preto divulgou 
no inicio da tarde de ontem 
as propostas financeiras e 
as empresas vencedoras dos 
três lotes da licitação visando 
a implantação e operação de 
conjunto de serviços relativos a 
manutenção da limpeza de vias 
públicas, coleta, tratamento e 
destino final de resíduos sólidos 
no município.

A empresa Quebac Ambien-
tal foi a vencedora do lote 1, e 
será a responsável pela coleta 
de lixo convencional e transpor-
te dos resíduos sólidos domici-
liares até local de transbordo 
disponibilizado pelo município. 
Ela também será responsável 
pela varrição manual de vias 
e áreas públicas, limpeza de 
logradouros onde se realizam 
feiras-livres, fornecimento de 
equipe complementar para exe-
cução de serviços de limpeza 
urbana, lavagem de praças e 
logradouros públicos, manu-
tenção e conservação do Aterro 
Sanitário Municipal Desativado 
e Tratamento dos Efluentes 
Líquidos (chorume). 

A proposta vencedora foi 
de R$ 35.656.465,33, supe-
rando a proposta da empresa 
Constroeste Construtora e 
Participações, que ofereceu R$ 
39.007.025,04. A Constroeste 
assumiu a coleta de lixo em Rio 

Preto no ano de 2010, ainda na 
gestão do ex-prefeito Valdomiro 
Lopes (PSB). 

Para o lote 1, a comissão 
registrou ainda as propostas das 
empresas Proposta Engenharia 
Ambiental (R$ 42.354.295,89), 
Litucera Limpeza e Engenharia 
(R$ 43.395.534,59), Trail Infra-
estrutura (R$ 46.546.601,76), 
Sanepav Saneamento Ambien-
tal (48.907.233,68) e  MB 
Engenharia e Meio Ambiente 
(R$ 47.963.154,60). 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Vereadores analisam sete projetos na terça-feira

Os vereadores realizam na 
próxima terça-feira, dia 20 de 
abril, a partir das 15 horas, 
a 12ª sessão ordinária de 
2021. Estão na ordem do dia 
6 projetos de Lei e 1 projeto 
de Resolução.

A ordem do Dia foi divul-
gada no inicio da tarde desta 
sexta-feira, pelo presidente 
do legislativo, vereador Pedro 
Roberto (Patriota). Dentre 
os projetos será analisado a 
proposta do Executivo que 
altera a Lei nº 10,197, de 
21 de agosto de 2008, que 
institui o Programa Municipal 
de Incentivo às Organizações 
Sociais.

Do vereador Paulo Pauléra 
(PP) será analisado a inclusão 
do “Dia do Choro” a ser come-
morado, anualmente, no dia 
15 de julho. Já do vereador 
Bruno Marinho (Patriota), 
os parlamentares analisam 

projeto obrigando instituições 
que exigem prova de vida para 
o pagamento de benefícios 
que os procedimentos sejam 
realizados na residência do 
beneficiado.

 Será votado também, o 
projeto da vereadora Karina 
Caroline (Republicanos) que 

(MDB) será votado projeto que 
visa a implantação de sistema 
de atendimento telefônico 
no caso de decretos e outras 
normas emergenciais, com o 
objetivo de esclarecer eventu-
ais dúvidas da população.

O projeto do vereador Bru-
no Moura (PSDB) que institui 
o Plano de Prevenção aos 
Impactos da covid-19. Na 
proposta, o parlamentar au-
toriza o Executivo a conceder 
incentivos fiscais, descontos 
e isenções sobre os impostos 
municipais (IPTU, ITBI e ISS), 
taxas municipais, prestações e 
mensalidades dos projetos ha-
bitacionais ou qualquer outro 
valor cobrado pela Administra-
ção Pública Direta ou Indireta.

Do vereador João Paulo 
Rillo (PSOL) será analisado 
o projeto que propõe altera-
ções no Regimento Interno 
da Câmara, visando ampliar a 
participação popular durante 
as sessões do legislativo.

Da REDAÇÃO

reconhece como atividade 
essencial o funcionamento de 
igrejas e templos de qualquer 
culto durante o período de ca-
lamidade pública, pandemia 
ou outras situações oficial-
mente reconhecidas de ins-
tabilidade social no município.

Do vereador Jean Charles 

Divulgação 

SESSÃO

COLETA E TRANSBORDO

Vereadores têm sete projetos na pauta de terça

A Constroeste ficou com 
a separação da coleta seleti-
va, descrito no edital como, 
carregamento, transporte e 
processamento dos resíduos 
sólidos domiciliares em Usina 
de Triagem e Compostagem 
(UTC), inclusive transporte dos 
rejeitos resultantes do proces-
samento até local de trans-
bordo.  A empresa foi a única 
participante que apresentou 
proposta financeira, e venceu 
a disputa com proposta de R$ 

Constroeste ficará responsável pelo transbordo e usina de lixo, entre outros serviços

11.944.920,00.
No lote 3, visando o carre-

gamento, transporte e destina-
ção final dos rejeitos oriundos 
do processamento e demais 
resíduos em Aterro Sanitário 
Licenciado ficou com a Cons-
troeste, com proposta de R$ 
12.470.640,00, seguida por 
Proposta Engenharia Ambiental 
(R$ 15.277.080,00), Trail Infra-
estrutura (R$ 15.888.600,00) 
e Monte Azul Engenharia Am-
biental (R$ 15.930.096,00).

Divulgação

Divulgação

Conselho acata denúncia
O Conselho de Ética da Câmara decidiu acatar representação 

que pede a punição do vereador João Paulo Rillo (PSOL), por 
quebra de decoro parlamentar. Diante da posição dos membros 
ontem, o presidente Paulo Pauléra (PP) disse que foi criada a 
Comissão de Inquérito, formada por Anderson Branco (PL), Bru-
no Marinho (Patriota) e Celso Peixão (MDB). A primeira reunião 
acontece na próxima quinta-feira, para deliberar sobre as datas, 
a fim de ouvir o acusado João Paulo, o acusador Júlio Donizete 
(PSD) e possíveis testemunhas. Na última sessão de março, 
irritado com a decisão dos pares por terem votado contra pro-
jeto do Executivo que criava o Conselho de Gênero Sexual, João 
Paulo chamou o grupo de “canalhas”, o que motivou a denúncia. 
Assina ainda a representação Odélio Chaves (PP) e Bruno Moura 
(PSDB). Na foto, ao centro, o presidente Pauléra, e da esquerda 
para direita os vereadores Peixão, Anderson e Marinho. 

Rebate
João Paulo disse que já pre-

via que o Conselho de Ética iria 
acatar a denúncia. “Faz parte 
do plano do governo intimidar 
nosso mandato e sequestrar 
o poder Legislativo para es-
conder a maior tragédia da 
história de Rio Preto: a política 
de morte adotada pelo gover-
no Edinho Araújo. Não nos 
calarão”, frisou.  São quatro 
itens de punição por quebra 
de decoro parlamentar: adver-
tência, censura, suspensão ou 
cassação do mandato.

Investigar terceirizadas
João Paulo Rillo (PSOL, foto) decidiu abrir fogo contra as 

empresas terceirizadas, que prestam serviços para a Prefeitura. 
Para tanto, apresentou requerimento ontem propondo a criação 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar 
as empresas, a fim de esclarecer o motivo do atraso de paga-
mento de salários e de outros benefícios aos trabalhadores. “Os 
terceirizados já ganham muito mal e desde sempre levam calote 
das empresas, que atrasam salários e praticam assédio moral 
para não fazerem aquilo que é direito do funcionário”, pontuou. 
Agora, para protocolar o requerimento o psolista precisa de seis 
assinaturas. A dele está garantida, portanto, precisa de mais 
cinco. Se não conseguir, o requerimento será arquivado.

Lambanças 
O Brasil sempre teve exper-

tise no sistema de vacinação, 
reconhecido por organizações 
internacionais. Agora, na vaci-
nação contra à covid-19 tem 
acontecido muitas lamban-
ças. Em Itirapina e Dracena, 
SP, devido à falta de atenção 
das técnicas de enfermagem, 
cerca de 100 pessoas, entre 
as quais crianças, ao invés de 
receberem a vacina da gripe 
Influenza, foram imunizadas 
com a Coronavac. A crianças 
vão passar por avaliação!

Ferrenha
O diretor-geral Francisco 

Cury, da Faculdade de Medi-
cina de Rio Preto (Famerp), 
empossado no cargo recen-
temente pelo governador João 
Doria (PSDB), pelo andar da 
carruagem vai enfrentar uma 
oposição ferrenha durante a 
sua gestão frente ao comando 
da instituição. A oposição diz 
que a Famerp enfrenta um 
processo de sucateamento 
devido a “desatenção” do gru-
po da situação, que comanda 
a instituição há vários anos.

Expansão 
O coordenador regional 

do Patriota, Ulisses Ramalho, 
disse que vai formar hoje co-
missão provisória em Cajobi, 
Nova Aliança e Itajobi. “Por 
enquanto, é comissão provi-
sória”, diz. A formação de di-
retórios fica para uma segunda 
etapa. Dos 117 municípios da 
região, informou que a sigla 
está presente em 50 cidades. 
A expansão visa fortalecer a 
sigla para eleger deputados, 
a fim de escapar da cláusula 
de barreira, em 2022.

Greve
Murilo Bispo, represen-

tante do departamento po-
lítico do curso de psicologia 
da Famerp, disse que ficou 
decido, em assembleia, que 
segunda-feira alunos e pro-
fessores entram em greve. “As 
atividades vão ficar suspensas 
até que a diretoria contrate 
docentes”, avisou. A clínica, 
diz ele, está parada por falta 
de professores. Para aumen-
tar a pressão, Bispo diz que o 
grupo vai fazer manifestação 
no complexo da entidade.

Continua 
O delegado Alexandre Sa-

raiva, mesmo exonerado da 
superintendência da Polícia 
Federal no Amazonas, continua 
no comando do inquérito que 
investiga malfeitos do ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles. O ministro é acusado de 
envolvimento com madeireiros 
que estavam desviando 200 
mil metros cúbicos de madeira 
extraída ilegalmente da flo-
resta amazônica. O Ministério 
Público Federal pediu ontem o 
afastamento de Salles.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Poupatempo volta atender 
presencial apenas dia 24

A partir de 24 de abril, sá-
bado, todas as unidades do 
Poupatempo serão reabertas 
para realização de serviços de 
forma presencial. A medida faz 
parte das iniciativas da Fase de 
Transição do Plano São Paulo e 
será adotada seguindo todos os 
protocolos sanitários, com capa-
cidade reduzida de atendimento 
e agendamento prévio de data 
e horário. A abertura da grade 
online para agendamento será 
no dia 23 de abril, sexta-feira. 

Até lá, o programa mantém 
o recebimento e análise das 
solicitações de casos emergen-
ciais, como a emissão de RG, 
por exemplo, recebidas pelo Fale 
Conosco, disponível no portal 
www.poupatempo.sp.gov.br e 
aplicativo Poupatempo Digital.  

Desde o início das fases Ver-
melha e Emergencial no Estado, 
em 6 de março, o Poupatempo 

já contabiliza cerca de 150 mil 
atendimentos via Fale Conosco 
nas unidades, sendo aproxima-
damente 85 mil entregas de 
documentos e mais de 5 mil 
serviços de RG emergencial.  

De acordo com o diretor da 
Prodesp – empresa de Tecno-
logia do Governo de São Paulo 
que administra o Poupatempo 
-, Murilo Macedo, os cuidados 
em prestar serviços de forma 
responsável e segura têm sido 
fundamentais para manter o 
funcionamento do programa 
neste período de pandemia. 
“Mesmo com as unidades fe-
chadas, o Poupatempo não 
parou de trabalhar, oferecendo 
atendimento de forma digital e, 
quando necessário, abrindo es-
paço para casos emergenciais, 
para garantir a saúde de todos 
os envolvidos no processo. Em 
um ano de pandemia, cerca 
de 75% dos serviços prestados 
foram de forma digital”, afirma.

Da REDAÇÃO
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MP dá ao avô guarda de meninas expulsas 
de programa de proteção a menores

Há 10 dias duas crianças, 
uma de 10 e outra de 12 
anos, procuraram o avô ale-
gando que foram expulsas de 
uma Casa de Acolhimento de 
Rio Preto.

As crianças teriam sido 
colocadas para fora e logo 
na saída encontraram um 
motorista de aplicativo que 
testemunhou a funcionária 
da Casa abrindo o portão para 
que elas saíssem.

O motorista viu que as 
crianças estavam sozinhas e 
ofereceu ajuda, levando-as 
até o avô, que ficou perplexo 
com a história e registrou um 
Boletim de Ocorrência.

O Ministério Público entrou 

no caso, através do promotor 
André Luís de Souza, e desa-
brigou as irmãs da Casa de 
Acolhimento, deixando-as com 
o avô. “Este procedimento é 
previsto na lei para verificar os 
fatos que foram narrados e dar 
oportunidade de defesa para 
mãe e para instituição. Então, 
eu instaurei o procedimento, 
vou ouvir a mãe, vou ouvir a 
instituição, quais as providên-
cias tomadas, ouvir o motorista 
de aplicativo e ouvir os respon-
sáveis pelas crianças e depois 
formar o meu convencimento”, 
explica o promotor.

As crianças estão com o 
avô porque, de acordo com o 
promotor, houve manifestação 
do setor técnico de psicólogos 
e assistentes sociais, dizendo 
que o avô é uma pessoa apta 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

10 E 12 ANOS

MP decidiu dar 
guardas das 
meninas ao avô 
após elas serem 
expulsas de progra-
ma de proteção

a cuidar das crianças.
André ainda ressalta que 

o procedimento foi instaurado 
no âmbito da Promotoria de 
Justiça, por isso, não mandou 
ao Juiz da Vara da Infância e 
Juventude, Evandro Pelarin.

O Juiz disse ao DHoje que 
o caso já foi decidido com a 
manifestação do Ministério 
Público e informou que o avô 
será atendido na tarde desta 
sexta-feira (16) para colher 
mais informações sobre o 
caso.

NO CPP
Preso oferece suborno para 

agente liberar maconha

Um agente penitenciário 
de 48 anos se dirigiu a Central 
de Flagrante nesta quinta-feira 
(15) às 15h40, para informar 
a corrupção ativa praticada por 
um detendo de 29 anos. 

Em seu depoimento ele 
disse estar realizando suas ta-
refas na Central de Progressão 
Penitenciária (CPP) na última 
quarta-feira (14), quando o pre-
so se aproximou e entregou um 
bilhete contendo um número de 
telefone, em seguida perguntou 
ao agente quanto ele cobraria 

para entregar maconha, acres-
centando que era só ligar no 
telefone fornecido. 

Momentos depois a vítima 
entregou o bilhete para o diretor 
de plantão da CPP, que após 
o orientar sobre a procura da 
Central de Flagrantes para o re-
gistro do boletim de ocorrência, 
encaminhou o sentenciado para 
uma cela disciplinar. 

As provas do ocorrido, como 
uma cópia da ocorrência, a có-
pia do bilhete e a ficha do preso 
foram encaminhados para o 3º 
Distrito Policial que investigará 
o caso. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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CRIME
Motorista diz ter sido 
atacada e roubada por 

travesti em esquina

Uma motorista de 38 anos 
se dirigiu até a Central de Fla-
grante informando ser vítima de 
um roubo na Avenida Doutor 
Cenobelino de Barros Serra por 
volta das 20h50. 

Em seu depoimento a vítima 
disse ter parado na esquina, de 
uma rua que não sabe informar, 
quando uma pessoa desco-
nhecida, aparentando ser uma 
travesti, entrou em seu carro. 

A pessoa desligou o seu 
veículo no intuito de rouba-lo 
sendo que os envolvidos en-
traram em uma luta corporal 
onde a vítima pegou o celular 
do desconhecido e este roubou 
o seu celular e fugiu do local. 

A motorista apresentou feri-
mentos em seu rosto e sua boca 
e disse ser capaz de reconhecer 
o ladrão. 

O celular subtraído foi apre-
endido para a investigação do 
caso. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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RIO PRETO
Detento é encontro morto em cela de presídio

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os agentes penitenciários do 
Centro de Progressão Peniten-
ciária notaram a falta de um 
detento enquanto faziam a con-
tagem pela manhã da última 
quinta-feira (15) sendo o motivo 
para entrarem na ala onde o ho-
mem de 50 anos deveria estar, 
sendo ele encontrado deitado e 
sem sinais vitais em sua cama. 

A vítima foi levada para o 
CPP no dia 11 de março deste 
ano e não apresentava nenhum 
problema de saúde, sendo que 
um dos seus companheiros de 
cela informou que o homem 

recentemente havia reclamado 
de dores, mas se negou pedir 
atendimento médico. 

Foram acionados a Polícia 
Civil e o SAMU que comunicou 
o óbito às 7h44 do mesmo dia. 

Foi constatado pela perícia 
e pelos policiais que a vítima 
não apresentava ferimentos 
de agressões, sendo o corpo 
encaminhado para a funerária 
de plantão depois de realizado 
o exame de IML. 

Informações como encami-
nhamento do corpo, boletim 
de ocorrência e ficha da vítima 
foram direcionados para o 3º 
Distrito Policial, que investigará 
a causa da morte. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)
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Foram acionados a Polícia Civil e o SAMU que comunicou 
o óbito às 7h44 do mesmo dia
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FLAGRANTE

PM prende traficante com 
cocaína e R$ 6,8 mil em casa

Durante uma diligência da 
Polícia Militar na última quinta-
-feira (15), um homem de 24 
anos foi preso por posse de 72 
porções de cocaína e aproxima-
damente R$6.800, no bairro 
Solo Sagrado. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência 
o acusado, que estava sentado 
na calçada de uma esquina, 
demonstrou certo nervosismo 
ao notar a presença de viatura, 
sendo o motivo da abordagem. 

Em revista pessoal foram 
encontrados no bolso de seu 
short 17 porções de cocaína 
embaladas para a comerciali-
zação. Questionado sobre os 
entorpecentes o homem con-

fessou estar guardando mais 
porções em sua casa, que fica 
próximo ao local. 

No endereço de armazena-
mento os policiais encontraram 
mais 52 porções da mesma 
droga e uma grande porção 
ainda bruta, junto com R$6.825 
que de acordo com o acusado 
seriam para o pagamento das 
contas de sua casa. 

Ele acrescentou estar de-
sempregado e ser pai de crian-
ças pequenas, sendo que o 
dinheiro que possuía não era 
o suficiente para sustentar sua 
família. 

O acusado foi levado para a 
Central de Flagrantes onde foi 
preso e encaminhado para a 
carceragem local ficando à dis-
posição da Justiça. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)
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TIRO PELA CULATRA
Homens atiram para 

comemorar droga chegando 
e acabam presos

Policiais militares foram acio-
nados nesta quinta-feira (15) por 
volta das 9h40 por uma denún-
cia informando que dois homens 
teriam efetuados dois disparos 
de arma para o alto na intenção 
de comemorar a chegada de 
entorpecentes no Solo Sagrado. 

Ao chegarem no local se 
deparam com um ajudante geral 
de 22 anos que tentou fugir cor-
rendo para dentro da residência, 
porém foi abordado ainda no 
corredor da casa. 

Durante a revista pessoal 
foram encontrados no bolso tra-
seiro de sua bermuda 22 micros 
tubos com cocaína, junto com 
R$49. O acusado preferiu não 
dar declarações sobre. 

Foi realizado então uma bus-
ca pela residência onde deitado 
em um colchão estava um ges-
seiro de 24 anos que tinha ao 
seu lado mais 25 micros tubos 
com o mesmo entorpecente, 
uma balança de precisão, um 
celular e R$100. Em revista 
pessoal nada de ilícito foi encon-
trado com o segundo acusado. 

Os envolvidos foram levados 
para Central de Flagrantes onde 
após negaram  e foram presos 
por posse de drogas ilegais. 

Os entorpecentes, a balança 
e o dinheiro, junto com outros 
itens presentes no local foram 
apreendidos e encaminhados 
para a perícia. A arma usada 
para os disparos não foi en-
contrada. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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COVARDIA
Homem agride mulher e 
filho de um mês e foge

Uma viatura da Polícia Mili-
tar foi acionada na noite desta 
quinta-feira (15) às 20h10 
após uma mulher de 20 
anos denunciar seu 
companheiro por vio-
lência doméstica con-
tra ela e seu filho de 
um mês. 

Ao chegarem no local 
em contato com a vítima foram 
informados de que na tarde 
daquele dia após o homem de 
21 anos chegou em casa  e ini-
ciou uma discussão e em certo 
momento o acusado começou 
a agredir a vítima com socos 
na cabeça e tórax levando a 
empregada doméstica a cair 
no chão. 

O agressor continuou com 
os golpes mesmo depois da 
queda e em seguida fugiu do 

local. 
Os polícias realizaram uma 

busca pelas redondezas, porém 
sem sucesso, sendo o homem 
não encontrado até o momento 
do registro do boletim de ocor-
rência. 

As vítimas foram levadas 
para o UPA Norte onde após o 
atendimento médico permane-
ceram em observação. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)
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GCM
Câmeras flagram furto em 

serv-festa e suspeito é detido

Uma viatura da Guarda Civil 
Municipal estava em patru-
lhamento na Avenida Horácio 
Neves de Azevedo nesta quinta 
feira (15) quando  foi parada 
por um comerciante de 48 anos 
informando que duas pessoas 
teriam cortado a tela de prote-
ção de seu serv-festa. 

Foram furtados um botijão 
de gás cheio, doze garrafas 
de corote, quatro garrafas de 
vodka e quatro pacotes de 
cigarros. A vítima acrescentou 
que através de imagens das 
câmeras de segurança con-
seguiu identificar os ladrões e 
que teria visto um homem com 
características parecidas com 
as do vídeo.  

Em breve busca os guardas 
encontraram o homem de 27 
anos que o comerciante disse 

ser muito parecido com a pes-
soa das imagens, sendo que 
este negou tal autoria. 

Os envolvidos foram levados 
para a Central de Flagrantes 
onde após as declarações 
o suspeito foi liberado e um 
pendrive contendo as imagens 
do ocorrido foi entregue aos 
polícias.(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Uma viatura da Polícia Mili-
tar foi acionada na noite desta 
quinta-feira (15) às 20h10 
após uma mulher de 20 
anos denunciar seu 
companheiro por vio-
lência doméstica con-
tra ela e seu filho de 

Ao chegarem no local 

Arquivo DHOJE
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Tipos de lesões de 
ombro ligadas ao 
manguito rotador

Em 2021 um número crescente de pacientes tem procurado 
o consultório com problemas de ombro. Atualmente 45% do total 
dos pacientes ativos possuem ou já tiveram alguma patologia 
ligada ao manguito rotador. 

Observo que muitos desses pacientes possuem trabalhos 
que exigem concentração e algum tipo de posição em repetição 
acompanhado de ferramentas ou mesmo um peso mantendo 
movimento em isometria, são eles: Cirurgião médico, cirurgião 
dentista, cabeleireiros, diretores financeiros, técnicos de infor-
mática, idosos, atleta de judô. 

Todos eles estão atreladas a funções repetitivas e sobrecarga 
de alguma maneira seja com avental de chumbo para o cirurgião 
cardíaco, seja a posição do dentista , do cabeleireiro, o técnico 
de informática  e diretor financeiro por excesso de digitação e 
estresse  e o idoso por perda de musculatura e estresse e o pro-
fessor de judô por excesso de trabalho mecânico com sobrecarga.

O trabalho do manguito rotador é essencial especialmente 
em atividades repetidas de suspensão com elevação. É muito 
frequente que os portadores desta síndrome superem a dor e a 
instabilidade lutando para as atividades serem realizadas mesmo 
sentindo certa deficiência na força, no movimento e apresentan-
do fadiga muscular. A deficiente se torna cada dia pior e com 
condicionamento inadequados, e o grupo muscular do manguito 
rotador, principalmente o supraespinhal, acaba não conseguindo 
estabilizar dinamicamente a cabeça do úmero na cavidade gle-
noide, originando outros problemas, como tendinite e fricção do 
manguito rotador dentro do espaço subacromial.

Em 75% de casos de dor no ombro, a principal causa é o 
tendão do supraespinhal do manguito rotador. A lesão do supra-
espinhal ocorre geralmente por movimentos repetidos, violentos 
ou acima da cabeça.

Com a insistência no movimento de repetição ( muitas ve-
zes porque faz parte do trabalho ) esses pacientes tendem a 
comprometer em um grau tão elevado a patologia que acomete 
todos os grupos que formam o manguito e em muitos deles o 
comprometimento é irreversível com a fisioterapia e o mesmo 
precisa passar por uma cirurgia reparadora ou quando não , 
adquire muitas patologias relacionadas ao ombro: 

Instabilidade do ombro:
    * fossa glenoide rasa
    * deslocamento ou subluxação
    * estiramento das estruturas anteriores: subluxação anterior.
   Síndrome do impacto:
    * mecanismos extrínsecos
    * mecanismos intrínsecos (impacto) e fluxo sanguíneo 

comprometido do supraespinhal.
    Síndrome do pinçamento:
    * compressão das partes moles no espaço subacromial 

entre acrômio e cabeça do úmero. Classificação: grau 1, grau 
2 e grau 3.

- Bursite Subacromial, causadas por: queda, golpe no ombro 
ou ruptura do supraespinhal, movimentos repetitivos e inflamação 
do tendão subjacente.

- Espessamento da bolsa subacromial, com os mesmos sin-
tomas da ruptura do manguito; fraqueza na elevação e rotação 
externa.

- Tendinite calcificante:
    * envelhecimento (esforço);
    * inflamação (dor crônica);
    * depósito de cálcio.
    * Tendinite por sobrecarga de tração:
- rigidez da cápsula posterior;
- fraqueza periescapular;
- tendões do manguito trabalham mais.
- Capsulite adesiva (ombro congelado).
- Síndrome de TUBS

O tratamento:
*Repouso 
*Gelo 
*Analgesicos podem ajudar. *Fisioterapia 
*Injeção de esteroides podem ser necessárias.

O tratamento preventivo usado pela fisioterapia para quem 
tem e precisa usar a articulação do ombro repetidamente é:

*Alongar muito a região do pescoço, peitoral, costas e braços. 
*Manter um alinhamento buco-maxilar 
*Realizar uma atividade que alivie estresse e tensão dos 

ombros 
*A cada duas horas trabalhadas realizar relaxamento respira-

tório na musculatura que está em atividade constante.
*Procurar manter uma atividade que fortaleca a região de 

membros superiores de forma global, recomendo: pilates, na-
tação, hodroginastica, voley, exercícios funcionais, handebol, 
basquete, exercícios resistidos. 

*A mente está em constante auxílio com os problemas do 
corpo. Manter uma meditação, bons pensamentos e exercícios 
respiratórios constantemente favorece não só o ombro mas o 
corpo como um todo.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, espe-
cialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb 
nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do método 
3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall @espaco-
anaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
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TESTES NA RUA

80 ANOS

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou os dados da 
Covid-19 no município durante 
a live desta sexta-feira (16). Um 
dos dados divulgados foi a dimi-
nuição de 40% nas internações 
de idosos com mais de 80 anos 
por conta da síndrome respira-
tória aguda grave (SRAG). Em 
2020, esse público representava 
20,6% das internações e neste 
ano representa 12,5%.

O número de óbitos nesta 
faixa etária também sofreu uma 
queda de 30,5%. No ano pas-
sado, 26,6% morreram pela Co-
vid-19, enquanto que em 2021 
foram 18,4%. Na contramão, 
adultos de 30 a 59 anos tive-
ram um aumento expressivo na 
mortalidade, chegando a quase 
dobrar nas faixas de 30 a 39 
anos e de 40 a 49.

“Muito dessa queda a gente 
pode associar sim a vacinação 
e o efeito dela, mais uma vez 
corroborando para a importância 
das pessoas que estão no grupo 
elencáveis para vacinação procu-
rarem os postos de saúde para 
receber a sua dose”, afirmou a 

Mortes e internações de 
idosos caem este ano

gerente da vigilância epidemioló-
gica, Andreia Negri.

Ela também falou sobre a 
queda na média móvel casos 
após o lockdown, tanto de casos 
leves, quanto de casos graves. 
“Tivemos uma redução de 41% 
nos casos leves 15 dias após o 
lockdown, ou seja, a medida foi 
eficaz para dar apoio ao sistema 
de saúde, para que tivéssemos 
leitos suficientes para que os 
pacientes fossem atendidos e dar 
a melhor assistência para todos. 
Posteriormente tivemos uma re-
dução de 30% nos casos graves, 
o que é bastante significativo”, 
afirmou Andreia.

“O lockdown não é um objeti-
vo por si mesmo e nem o controle 
da doença, e sim um alívio ao sis-
tema e nisso fomos eficientes. Os 
óbitos devem começar a cair nos 
próximos dez dias. Esperamos 
que o efeito do lockdown, mais 
o apoio da população reflita isso 
a curto prazo. Vale ressaltar que 
as medidas de distanciamento 
social seguem sendo cruciais. Se 
ocorrer festas e aglomerações, o 
nosso esforço terá sido perdido e 
há a chance de precisarmos de 
uma nova situação como essa ”, 

comentou o virologista e professor 
da Famerp, Maurício Nogueira, 
em vídeo divulgado na live.

Casos -  Nesta sexta-feira 
(16), Rio Preto registrou 239 
casos e nove óbitos, chegando 
a 64.020 casos (somando já os 
dados do inquérito sorológico) e 

1.766 mortes. O número de cura-
dos é de 54.081. O município 
conta com 667 pacientes inter-
nados com Covid-19, incluindo 
de outras cidades da região, com 
376 na UTI e 291 na enfermaria. 
A taxa de ocupação em UTI é de 
89% em Rio Preto e de 89,4% 
na região.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br Divulgação

Gerente da vigilância epidemiológica, Andreia Negri

Inquérito sorológico encontra 12% 
de contaminados com coronavírus

A Secretaria de Saúde di-
vulgou nesta sexta-feira (16) 
os resultados do inquérito 
sorológico realizado em Rio 
Preto durante o mês de no-
vembro do ano passado. Em 
dezembro, foram confirmados 
3.595 casos de Covid-19 em 
28.856 testes. Depois disso, 
foi feita uma análise para 
excluir casos em duplicidade, 
onde foi constatado 2.567 
casos positivos

Segundo o balanço di-
vulgado, dos 28.856 tes-
tes feitos, 27.130 foram 
realizados em rio-pretenses 
(o equivalente a 94%). Dentre 
esses testes, foram encon-
tradas 6.942 duplicidades, 
5.924 duplicidades negativas 

e 1.018 positivas. Com isso, 
foram contabilizados 2,567 
casos positivos dentro de 
20.188 testes (12,7%).

“Muitos dos que foram 

testar sabendo que já tinham 
a doença”, afirmou a gerente 
da vigilância epidemiológica, 
Andreia Negri.

Os novos casos a partir 
de agora serão incluídos na 
contagem total de casos de 
Covid-19. Com isso, Rio Preto 
chega a 64.020 casos con-
firmados desde o início da 
pandemia. Já o número de 
testes saltou para 214.376, 
sendo que 150.356 agora são 
negativos.

“Dados sorológicos são 
bons para saber a prevalência 
da doença. Eles não são bons 
para saber como a doença está 
se comportando no momento. 
Quem faz uma sorologia, teve 
essa doença dias atrás. Ele 
não reflete a transmissão da 
doença”, comentou Andreia.

Vinicius LIMA

fazer o teste já tinha feito 
exame, já tinham sido sus-
peitos da doença e ai foram 
fazer o teste no inquérito, ou 
seja, muitas pessoas foram 

Divulgação 

Testes em massa foram feitos no final do ano

VÍDEO SELEÇÃO 

Saúde desmente Fake News 
sobre erro na vacinação

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou uma nota 
nesta sexta-feira (16) sobre 
um vídeo que circula nas re-
des sociais que mostra uma 
enfermeira cometendo um erro 
na aplicação da vacina contra 
Covid-19.

No vídeo, a profissional da 
saúde não aplica corretamente 
a vacina e é questionada pela 
idosa que estava recebendo 
a dose. A aplicadora corrige e 
realiza a imunização. Em se-
guida, um homem, que se diz 
sobrinho da mulher vacinada, 
reclama do erro com as profis-
sionais e filma.

Por meio de nota, a Saúde 
informou que o vídeo não tem 
qualquer relação com a vacina-
ção de São José do Rio Preto.

“Nas imagens é possível 

verificar o local e a pessoas 
envolvidas na ocorrência, fi-
cando claro que não se trata 
do Recinto de Exposições, nem 
mesmo da Swift. A divulgação 
refere-se a ocorrência verifica-
da em outra cidade e  parte de 
pessoas que tentam conturbar 
o organizado, eficiente e trans-
parente processo de vacinação 
em curso em Rio Preto, sob a 
responsabilidade dos dedica-
dos profissionais da saúde, que 
respeitam os princípios éticos 
da sua função e cumprem inte-
gralmente todos os protocolos  
estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde” diz a nota.

A Saúde ainda reforça a 
importância de não comparti-
lhar o vídeo para não estimular 
medo e receio em relação à 
vacina, único meio disponível 
para conter a pandemia e evitar 
um número maior de vítimas.

Vinicius LIMA

Mirassol vai contratar 
médico com salário 

der R$ 4,7 mil

A Prefeitura Municipal 
de Mirassol publicou na 
edição do Diário Oficial, 
desta quinta-feira (15), 
um novo Processo Seleti-
vo Simplificado para con-
tratação emergencial de 
profissionais para a saúde 
pública: Médico Clínico 
Geral (nove vagas), Enfer-
meiro Padrão (seis vagas) 
e Auxiliar de Enfermagem 
(sete vagas). Os profissio-
nais atuarão nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), 
durante a vigência da situ-
ação de emergência,.

As inscrições são gra-
tuitas e estão abertas, 
indo até às 23h59 da pró-
xima terça-feira (20) com 
o envio do currículo pelo 
e-mail: processoseletivo-
saude@mirassol.sp.gov.
br. Os postulantes a vaga 
também poderão entregar 
os currículos de forma pre-
sencial das h às 16h nos 
dias 19 e 20, na sede do 
Departamento de Saúde, 
na rua Dom Pedro II, 2175, 
Centro.

Os requisitos para o 
cargo de Auxiliar de Enfer-

magem são: Ensino Fun-
damental completo, curso 
específico e registro no 
Conselho Regional de En-
fermagem. Para o cargo de 
Enfermeiro Padrão os requi-
sitos são: Nível Universitário 
em Enfermagem e registro 
no Conselho Profissional. 
Já para a função de Médico 
Clínico Geral, os requisitos 
são: Nível Universitário em 
Medicina e Registro no 
Conselho Profissional.

Os vencimentos ba-
ses para as funções são: 
Médico Clínico Geral, R$ 
4.768,48 (120h mensais); 
Enfermeiro Padrão, R$ 
3.555,55 (220h mensais) 
e Auxiliar de Enfermagem, 
R$ 1.722,45 (220h men-
sais). Todos os cargos terão 
direito a um ticket alimen-
tação de R$ 520,00.

Os currículos dos can-
didatos serão avaliados 
pela Comissão de Processo 
Seletivo Simplificado e seu 
resultado será publicado no 
site www.mirassol.sp.gov.br 
e afixado no quadro de avi-
sos da Prefeitura. O edital 
completo está disponível no 
link: https://dosp.com.br/
exibe_do.php?i=MTYzNzIz

Da REDAÇÃO

Divulgação 
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Roberto
 Toledo

COMENTÁRIO NO SERPENTÁRO. EU CRESCI COM 4 CANAIS DE TV. 
AGORA TEM NETFLIX, YOUTUBE, TIK TOK, FACEBOOK, INSTAGRAM, 

WHATSAPP, GLOBOPLAY, E AINDA TEM GENTE QUE ESTÁ 
ENTEDIADA. Sorria, beba muita água e seja feliz!

NICOLLE TICIANELLI 
Bianchini e Luiz Sergio Mon-
tanari Franzotti, empresário e 
vice-prefeito de Potirendaba, 
começaram a contagem re-
gressiva para o nascimento 
do bebê. E só alegria para os 
avós, a prefeita de Potiren-
daba, Gislaine Franzotti e os 
empresários José Luiz Fran-
zotti e Luiz Carlos Bianchini e 
Josimeire Ticianelli Bianchini.  

SABADÃO com Galinhada 
Benefi cente com renda re-
vertida para o Lar de Fátima, 
que está precisando de sua 
colaboração.

A MÉDICA FÁTIMA de 
Seta Badan, ao lado do em-
presário Antônio Drauzio Ba-
dan, dos fi lhos Junior, Rafael, 
noras e netos, comemorou 
mais um aniversário, ontem.  

ROSANGELA UGA está 
comemorando o nascimento 
do netinho Martin, para a 
alegria dos familiares, desde 
o último dia 09 de abril.

O ADVOGADO Egberto 
Gonçalves Machado, ao lado 
de Alessandra, ganhou idade 
nova ontem.

O RENOMADO médico 
Maurício Maniglia foi con-
vidado e fará palestra no 
Simpósio “Avanços em Ci-
rurgia Ortognática e Apncia 
do Sono”, neste sábado e no 
domingo, de maneira 100% 
remota.

O GRUPO MULHERES 
do Brasil – Núcleo Rio Preto 
realiza neste sábado, um 
treino solidário através de 
seu Comitê de Esportes, que 
tem à frente Fabiana e Giseli 
Lima. Quem fará o treino é 
o personal trainer Matheus 
Nascimento. Valor do treino 
R$ 50,00 que será revertido 
em cestas básicas. Informa-
ções (17) 98205-2226.

THAYNÁ ALEIXA foi ví-
tima de um acidente grave 
e necessita de uma cirurgia 
cerebral, estimada em R$ 
100 mil. Ela está internada 
em Barretos, e a família 
pede a colaboração de todos 
para alcançar o valor. PIX: 
34997908897.

ITAMAR BORGES, depu-
tado estadual, visitou Miras-
sol e Rio Preto, ontem. Em 
Mirassol, a Apae que equipou 
uma cozinha industrial e com-
prou um carro com emenda 
de R$ 100 mil que recebeu 
do deputado. Ainda em Mi-
rassol, também visitou o Lar 
dos Velhinhos. Em Rio Preto, 
esteve na Famerp onde cum-
primentou os novos diretores 
da faculdade.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

DiáriodoBob
Direto ao assunto. O médico Aldenis Borin, entrevistado 

no Show do Roberto nesta semana, foi surpreendido com 
a pergunta de uma ouvinte: “se as grávidas podiam tomar a 
vacina contra a Covid 19?” Como esta coluna também presta 
um serviço de utilidade pública, a resposta é SIM. Vôo livre. 
Rodrigo Garcia, vice governador de São Paulo e o prefeito Edi-
nho Araújo tendo como convidados, Kelvin Kaiser presidente 
da ACIRP e o vice prefeito Orlando Bolçone, estiveram reunidos 
via LIVE pra se sintonizarem sobre a privatização do nosso 
aeroporto. O leilão já tem data marcada e será no dia 15 de 
julho, às 14h na sede da Ibovespa, em São Paulo. Os aero-
portos de Rio Preto e Ribeirão Preto são considerados “as jóias 
da coroa”. Que fique bem claro. O papel do Estado não é o 
de administrar aeroportos. Braços fortes. O deputado Itamar 
Borges vai se fortalecendo em Rio Preto como um defensor de 
soluções imprescindíveis, principalmente em duas vertentes: 
Saúde e Assistência Sócio econômica. Ontem em reunião 
com a diretoria da FAMERP, ficou combinado um esforço entre 
as partes para, em virtude da impossibilidade de concurso pú-
blico na contratação  de professores efetivos, uma autorização 
do Estado para efetivação de docentes temporários. Médico 
ilusionista. Corre por aí como uma seringa de grosso calibre, 
o vaticínio científico de uma 3ª onda do vírus para meados de 
Maio que deve se apresentar como um apocalipse, motivado 
pelas aglomerações da abertura do comércio para o Dia das 
Mães e as subseqüentes reuniões. Vôo pra Israel. O país do 
Oriente Médio às margens do Mar Mediterrâneo, considerado a 
Terra Santa bíblica por judeus, cristãos e muçulmanos está se 
livrando do vírus, mas enfrenta dificuldade para manter o ritmo: 
os mais jovens resistem à vacinação, a ponto do Ministério 
da Saúde oferecer cupons para distribuir pizza e cerveja aos que 
se dispuserem a ser imunizados. Se a moda pega...É o fim 
das picadas? Primeiro, o pessoal mais velho. Depois, o pessoal 
da saúde. Em seguida,  as forças de segurança . Agora, os 
professores. Isso sem falar nas denúncias de gente que fura 
a fila da vacinação, valendo-se de algum poder, privilégio ou 
amizade. O fato é que, no ritmo que vai, o brasileiro com ida-
de de 18 a 45 anos que não trabalhe na saúde, na educação 
ou em segurança pública (e não tem comodidades) não tem a 
menor expectativa de ser vacinado em curto ou médio prazo. No 
entanto, é esse pessoal que hoje está lotando as UTIs e fazendo 
faltar suprimentos hospitalares. Ponto e basta!

Reabertura
João Dória, Governador de São Paulo, autoriza reabertura do 
comércio e retorno de cultos religiosos a partir deste domingo, dia 
18.  O funcionamento de bares e restaurantes continua suspenso 
até o próximo dia 24, quando será autorizado com salões de beleza 
e academias. A regra vale para todo o Estado. Usar máscara é 
um Ato de Amor!

Debate
Neste sábado, às 11h, a Cia. 
Fábrica de Sonhos realiza o 
workshop: “Personificação de 
Animais”. E às 17h, após a peça, 
os integrantes da companhia 
teatral de Rio Preto participam 
de um debate, mediado por 
Drica Sanches, que é atriz e 
idealizadora do Festival, com 
a presença de Dib Carneiro 
Neto, um dos mais importantes 
críticos da produção teatral 
feita atualmente para crianças 
no Brasil.

Vamos por etapas
Só o Estado de São Paulo ainda mantém fechados os shopping 
centers. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira 
de Shopping Centers (Abrasce), apesar de o setor gerar um milhão 
de empregos diretos no Estado, este ano já se passaram 31 
dias fechados e apenas 64 dias funcionando com algum tipo de 
restrição. A Abrace, afirma que o setor pagou ao governo estadual 
mais de R$1,2 bilhão a título de IPTU, mesmo com os shoppings 
fechados. Mesmo proibidos de funcionar, os shoppings investiram 
mais de R$5 bilhões em auxílio econômico e protocolos sanitários 
para operar. Existem 601 shoppings centers no estado de São 
Paulo, que somam 110 mil lojas com um milhão de empregos - 
um terço do total nacional.

Encerramento
O final de semana está recheado 
de atrações para toda a família 
durante a programação online 
e gratuita do “Festival de 
Janeiro – Edição Especial”. 
Neste sábado, dia 17, é a vez 
da Cia. Fábrica de Sonhos, de 
São José do Rio Preto, retornar 
ao Festival com o espetáculo 
“Era uma vez... A Cigarra e a 
Formiga”. A releitura de uma 
das fábulas mais conhecidas 
pela garotada e com texto 
inspirado na fábula de La 
Fontaine será apresentada às 
16h.

SPOTlight

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

O empresário Rui Lucato e amigos paulistanos Simone 
Saad, Christiane Abrahão e o requisitado cirurgião 

plástico João Daher em encontro especial 

Pablo Rocha, fi lho do empresário 
Fábio Rocha e Elizangela, ganhou 

idade nova ontem

Rosely Thomé de Vasconcelos comemorou 
aniversário em familia na Fazenda 
Califórnia, no feriado prolongado

Isto é incrível!
Era duro acreditar, mas alguns vídeos que circulam pelas redes 
mostram peixes com vida brincando felizes no Rio Pinheiros, em 
São Paulo. É um milagre? Não! è o resultado de um trabalho que vai 
muito além das margens do rio. Mais de 230 mil imóveis em áreas 
periféricas da nosso Capital já foram ligados à rede de esgoto desde 
o início do programa de despoluição do Rio Pinheiros. Ainda tem 
muito pela frente, mas Dória e Rodrigo reafirmam o compromisso de 
devolver o Rio Pinheiros limpo e despoluído até dezembro de 2022.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
EMPENHO 5038/21
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA-
LAR LTDA
EMPENHO 5061/21
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
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA E MULTA
CONTRATADA: AC COMERCIAL LIMA EIRELI
EMPENHOS 976/21 e 3404/21
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  V do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 30% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entre-
ga total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 6253/21
Considerando que as penalidades aplicadas foram por 
atraso na entrega parcial. Considerando os princípios da 
vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade e da 
moralidade administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA 
a decisão anteriormente prolatada, por seus próprios e jurí-
dicos fundamentos. Assim, notifi camos o representante legal 
da empresa para que efetue o pagamento do boleto no valor 
de R$ 9.999,00 no prazo improrrogável de até 21/05/21, em 
face da penalização decorrente do DESCUMPRIMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS do processo, fundamen-
tada no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93, combinado 
com a cláus. 6ª, item 6.2, inciso IV do contrato, sob pena de 
inscrição do débito em dívida ativa do município para futura 
execução judicial. SMS ALDENIS BORIM.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 39/21
Contratada: Triomed Comércio, Representações e Assistên-
cia Técnica de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli.
Objeto: Aquisição de 1.670 espaçadores com máscara, para 
o enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente da disseminação do “CORO-
NAVIRUS” no município. Fundamento: ART. 24, IV DA LF 
8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 40/21
Contratada: COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
Objeto: Aquisição de 1.770 kit’s de cateter venoso central, 
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS” no município. Fundamento: ART. 24, IV 
DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
ERRATA
Publicação do dia 15.04.2021 ref. ATA 0313/201
Onde se lê: SEM S/A
Leia-se: EMS S/A
EXTRATO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTIFICADA:  MATRIX LTDA - ME
Ref. Assinatura da Ordem de Serviço e entrega de docu-
mentação.
Contrato n° DPL/0002/21
Processo nº 13.745/2020
O Município de São José do Rio Preto, por meio do Secre-
tário Municipal da Fazenda, abaixo assinado, NOTIFICA A 

EMPRESA MATRIX LTDA - ME, para que, no prazo de 2 dias 
úteis a contar do recebimento desta: 1 - Assine a Ordem de 
Serviço enviada e recebida na mesma data em 01/04/2021 
para o e-mail pablo.cotta@matrixdobrasil.com.br (documen-
tos anexos); 2 - Entregue o documento descrito no item 9.1 
do Termo de Referência do referido contrato. O descum-
primento das obrigações acima ou a não apresentação de 
justifi cativa do descumprimento, no mesmo prazo, que seja 
aceita pela administração pública, poderá ensejar na aplica-
ção das penalidades legais.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021
ATA Nº 0320/21
CONTRATADA: CIRURGICA UNIAO
OBJETO: Fornecimento de instrumentais – Valores Unitários 
- Item 04 - R$9,50;- Item 05 - R$9,50;- Item 39 - R$45,00;- 
Item 40 - R$45,00- SMS –Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2021
ATA Nº 0321/21
CONTRATADA: CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE - ME
OBJETO: Fornecimento de rações e graos – Valores Uni-
tários - Item 01 - R$9,42;- Item 03 - R$11,85;- Item 04 
- R$5,29;- Item 05 - R$9,99;- Item 06 - R$9,89 - SMAURB – 
Kátia Regina P. Casemiro –Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021
ATA Nº 0322/21
CONTRATADA: FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
ELETRICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valor Uni-
tário - Item 30 - R$10,60- SMA – Adilson Vedroni–Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021
ATA Nº 0323/21
CONTRATADA: REDE ELÉTRICA BRASIL LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais elétricos – Valores 
Unitários - Item 05 - R$3,21;- Item 21 - R$5,36;- Item 36 - 
R$40,50;- Item 39 - R$0,48- SMA – Adilson Vedroni–Prazo 
de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021
ATA Nº 0324/21
CONTRATADA: LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VA-
REJISTA LTDA-EPP
OBJETO: Fornecimento de fralda geriátrica – Valore Unitário 
- Item 01 - R$0,99- SMS–Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2021
CONTRATO nº PRE/0045/21
CONTRATADA: NOROMAK CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
OBJETO: Aquisição de veículos escolares (ônibus) - SME 
– Fabiana Zanquetta de Azevedo – Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$1.177.600,00
EXTRATO DE CONTRATO
Inexigibilidade de licitação nº 03/2021
Contrato: INEX/0018/21
Contratada: HOSPITAL DE OLHOS REDENTORA LTDA 
Objeto: Prestação de serviços de saúde para a realização 
de procedimentos especializados de Oftalmologia, pelo (a) 
contratado, para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Saúde (Contratante) aos usuários do Sistema Único de 
Saúde, de forma complementar aos serviços públicos do 
CONTRATANTE, conforme o disposto nas cláusulas seguin-
tes e com o Discriminado nas Planilhas de Compra de Ser-
viços de Saúde, VALOR TOTAL R$127.391,91- SMS –Prazo 
de vigência: 90 dias.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: nº 03/2021
Contrato: DIL/0033/21
Contratada: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Objeto: Prestação de serviços de saúde para a realização 
de procedimentos especializados de Oftalmologia, pelo (a) 
contratado, para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Saúde (Contratante) aos usuários do Sistema Único de 
Saúde, de forma complementar aos serviços públicos do 
CONTRATANTE, conforme o disposto nas cláusulas seguin-
tes e com o Discriminado nas Planilhas de Compra de Ser-
viços de Saúde, VALOR TOTAL R$127.391,91- SMS –Prazo 
de vigência: 90 dias.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 5792/2021
CONTRATO Nº: DPL/0017/21
CONTRATADA: BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO PRE-
TO LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços de diagnostico de imagem 

(radiografi a e ultrassonografi a) – SMAURB – Kátia Regina 
P. Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$16.150,00

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
59/2021 – PROCESSO Nº 1614/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário 
hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 20/04/2021 às 14:45hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
EXTRATO 
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 88/2021 Processo: 
1871/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de mudas de 
legumes e verduras para produção no Centro de Produção 
e Transferência de Tecnologia Agrícola para abastecimento 
no Banco Municipal de Alimentos. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento.
Em razão de uma única empresa a participar do certame e 
ter apresentado documentação incompleta, utilizo a pre-
sente ferramenta para declarar FRACASSADO o processo. 
Lucia Helena Antonio - pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 158/2021, processo 11.349/2021, objetivando o registro 
de preços para prestação de serviço de locação de caçam-
bas estacionárias. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 03/05/2021, às 14:30h. e abertura a partir das 14:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 154/2021, processo 11.330/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de fi ltro umidifi cador e pulseira de 
identifi cação em função do COVID-19. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
03/05/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, ht-
tps://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 
153/2021, processo 11.329/2021, objetivando o registro de 
preços para aquisição de adesivo e placas de sinalização. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 04/05/2021, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 151/2021, processo 11.289/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de poste de concreto e tela de 
alambrado para instalação em diversas áreas do município. 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 05/05/2021, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
17 de abril de 2021

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

PORTARIA N.º 35.216 DE 16 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) CRIS-
TIANE PECLAT ARAUJO DE ANDRADE, PEB-1, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do artigo 
73 da Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos 
desta a 15 de abril de 2021.
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
PORTARIA Nº 916, de 19 de fevereiro de 2020
Indiciado(a): GABRIELA SOARES PORTELA
Resultado: aplicação do artigo 233, INCISO I da Lei Comple-
mentar n.º 05/90.  
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
PORTARIA Nº 953, de 03 de agosto de 2020
Indiciado(a): CLAYTON EDUARDO GIL QUERO
Resultado: aplicação do artigo 215, INCISO II, por infração 
aos incisos I e III do artigo 204  da Lei Complementar n.º 
05/90.  
ADVOGADO: LEANDRO HENRIQUE DA SILVA
OAB.SP. 285.286
PORTARIA N.º 35.217 DE 16 DE ABRIL DE 2021
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) CELESTE 
ANDRADE TRINCHAO, Professor de Educação Básica - I, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, de acordo 
com a conclusão do procedimento administrativo de rea-
daptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da Lei 
Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) 
estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar 
serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Se-
cretaria Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) 
de acordo com as necessidades da secretaria através de 
termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, 
retroagindo os efeitos desta a 07/04/2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profi ssionais da 

Educação 
 F U N D E B

Pauta de Reunião Ordinária
Conselho Municipal do FUNDEB
23/04/2021 – Sexta-feira – 13h30
� Leitura, votação e assinatura da ata de reunião do 
dia 26/02/2021;
� Comunicação da Presidência;
� Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações 
de cada segmento;
� Relatório das correspondências, recebidas e expedi-
das;
Ordem do dia
� PNATE – Receita, despesas e Saldo – feverei-
ro/2021;
� PNATE – Processos de pagamento – fevereiro/2021;
� PNATE – Receita, despesas e Saldo – março/2021;
� PNATE – Processos de pagamento – março/2021;
� PNATE – Parecer anual, referente ao exercício de 
2019;
� PNATE – Parecer anual, referente ao exercício de 
2020;
� FUNDEB – Receita, despesas e Saldo (Execução 
Orçamentária) – fevereiro/2021;
� FUNDEB – Processos de pagamento – feverei-
ro/2021;
� FUNDEB – Receita, despesas e Saldo (Execução 
Orçamentária) – março/2021;
� FUNDEB – Processos de pagamento – março/2021;
� FUNDEB – Parecer referente ao 1º trimestre de 
2021;
� FUNDEB – Validação dos dados referente ao 1º 
bimestre de 2021 no Sistema MAVS.
Daniela Fernanda Finati Caparroz
Presidente

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA 2ª SESSÃO DE JULGAMENTO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PRE-
ÇOS 08/2020 – PROC. nº 69/2020
Objeto: Elaboração de anteprojeto e projeto executivo da re-
cuperação estrutural e hidráulica do reator UASB 1 e projeto 
básico dos reatores UASB 1 e 2.
Notifi cadas, apenas a licitante STENGPRO PROJETOS ES-
TRUTURAIS S/S atendeu ao requerido. Ato contínuo após 
análise dos documentos escoimados dos vícios encami-
nhado pela licitante STENGPRO, a Comissão de Licitações 
decidiu HABILITAR a licitante STENGPRO PROJETOS 
ESTRUTURAIS S/S por ter atendido ao requerido no Edital 
e, INABILITAR a licitante MIGLIORE & PASTORE ENGE-
NHARIA LTDA por ter deixado de atender ao item 3.3.3-B 
do Edital. Em decorrência, decorrido o prazo recursal, fi ca 
designado o dia 28/04/2021 as 9h00, no mesmo local, para 
a abertura da proposta técnica apresentada pela única lici-
tante a permanecer no certame. 
S. J. do Rio Preto, 16.04.2021 – Sonia Maria Franco da 
Silva Gomes – Presidente da C.L.
S. J. Rio Preto 16.04.2021 – 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, 16 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 

ARACI DIAS DE JESUS 147.797/0 66/2021 
ANTONIO DO NASCIMENTO 
GIMENEZ 

147.893/0 111/2021 

LUDE ELIM DE QUEIROZ 
BORGES  

147.841/0 110/2021 

TULIO TAYAR CORRENTE 148.057/0 93/2021 
SUELI DO SOCORRO 
BOLDRIN 

148.054/0 92/2021 

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 DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
19/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 41.449.798/0001-30
Razão Social: PFS SERV LTDA

CNPJ: 41.453.159/0001-49
Razão Social: ENOVA PURIFICADORES INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 41.336.772/0001-86
Razão Social: ANTONIO SALES VISCONE VIDRAÇARIA
Conforme processamento realizado, em 16 de Abril de 2021, 
pela Receita Federal do Brasil as empresas acima mencio-
nadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal 
irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da 
Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 
15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 16 de Abril de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2021. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202119830 GRESPAN ETIQUETAS RIO PRETO LTDA 
202159974 JOSE LUIZ ZILLI 
202159675 MARTA JOSE JOAQUIM  
202145961 PEDRO ALVARES 
202145979 PEDRO ALVARES 
202138038 RENATA SALVI FERREIRA 
202143569 VALDEMIR FERNANDES MARTINES 
202151515 VINYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA 
202152135 WLADEMIR MOSCHETA 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 1 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos DEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-

SE 
DIVERSO

S 
INTERESSADO 

 202134627  ADAUTO DONISETE FERNANDES 
 202158104  AMANDA GENEROSO DA SILVA 

20213878
6   ANDRE MARTINI 

20213595
6   ANGELO DOMINGOS FIRMANI 

MENDES 

  20212605
2 ARY ATTAB FILHO 

20215057
4   ATHIRSON DE SOUZA HENRIQUE 

20214341
0   AUGUSTO BUENO DA SILVA ALMEIDA 

20214084
5   BRUNO CESAR MELEGATI 

GONÇALVES 
20214700

2   BRUNO DA SILVA DUARTE 

20213418
8 202134190 20213419

2 CARLOS APARECIDO RIBEIRO 

 202152148  CARLOS BIANCONI 
 202122527  CELIA APARECIDA GARCIA 

20215294
9 202152950 20215295

2 CLARICE ALVES BOTELHO PIROLA 

20214290
7   CLAUDIO PIRES FERREIRA DE 

PAULA 

 202116835  DANIEL JOSÉ MAZZO BEDRAN DE 
CASTRO 

20202971
19   DELBIDES VIEIRA BORGES 

20202971
11   DELBIDES VIEIRA BORGES 

20213145
9   DIOGO BENIZ PAULINO 

20211643
7   EDNA FONSECA ASSIS 

2 
 
20214441

1   EDUARDO PALMEGIANI 

 202160680  EDUARDO RENAN HERNANDES 
20216158

0   ELIAS FELTRAN 

  20212911
2 

ELITECLIMA INDUSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA 

20215230
0   ELVIS NUNES GOMES 

20203070
08   ESDRAS MARTINEZ 

20211669
2   ESTER DE CASSIA BRAZ SANTOS 

20214905
6   FANATA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 

  20214390
6 GIDEVALDO CORDEIRO LEITE 

20215110
7   IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS 

MINISTÉRIO TORRE FORTE 
20211013

2   JOÃO SYVIO CAMOLESI 

20211465
1   JOSE MARCIO MICHELETTI 

20215298
9   JOSE MOREIRA DA SILVA 

20214772
7   JULIA DIAS DA COSTA 

20215369
8   JULIANA LOUISE ESTRELLA 

20215247
5   JULIO CESAR AZEVEDO LIMA 

20214261
9   LUCIANO RANGEL PINHEIRO NETO 

20214763
2   LUIZ CARLOS LIGEIRO JUNIOR 

 202119659  LUIZA SATTO 
20214497

3   MANOEL DA SILVA BESERRA JUNIOR 

20214499
9   MARCELO FARIAS LUCAS 

20212918   MARCIO GONÇALVES 
3 

 
0 

20214932
8   MARCO AURELIO MINGHETTI 

MACHADO 
20214345

3 202143450 20214345
8 MARLI ALVES DUARTE 

20215780
1   MAURICIO REQUENA ALVES 

20214338
8   MICHEL BERNARDES TORRES 

20214892
2   MIRELLA APARECIDA LUIZ COLCHÃO 

20214335
2   NELSON CAIO JUNIOR 

 202149144  NILCE ROSSI DE OLIVEIRA BARBOSA 
20203078

34   OSVALDO MADALHANO RIVELLI 

20213651
5   P & G CONSTRUÇÕES LTDA 

20214669
7   PAULO SERGIO FLAMINI 

20202397
53   PEDRO DE ALCANTARA CARDOSO 

PINTO 
 202127436  PEDRO ELCIO TOSTI FILHO 

20211213
65 202121371  PETRONIO TEIXEIRA FALCÃO 

20214274
3   RACHEL DE LOURDES BRITO 

FERREIRA MONTALAVAO 
20214233

6   REINALDO ORLANDI MALUF 

20214067
1   RENE DA COSTA BRANDÃO 

 202150212 20211915
1 RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

20212876
7   ROBSON ALEXANDRE CORDOVA 

20215280
5   SILVIO TORRES 

  20202359
67 

SJP BILD DESENVOLVIMENTO 
IMOBILIÁRIO 23 SPE LTDA 

20212368
6   THIAGO RAMOS PEREIRA 

4 
 
20214094

7   VAGNER DA SILVA CASALE 

20214497
2   VALDENILSON RIBEIRO SIQUEIRA 

20215257
7   VICENTE SILVESTRES DE BARROS 

20214829
3   VIRGILIO JUNIOR TAPARO 

20203070
28 

202030703
2  WAGNER EGYDIO FERRAZ 

20203070
27   WAGNER EGYDIO FERRAZ 

20203024
72   WILSON BASSO 

20214908
6   WILTON SOUZA DA SILVA 

20202981
69   ZENOLIA FIGUEIREDO DE CASTRO 

GIOLLI 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos INDEFERIDOS: 

ALVARÁ HABITE-
SE 

DIVERSO
S 

INTERESSADO 

20215200
9   ALAN CLEBER ROSA 

 20212605
8  ARY ATTAB FILHO 

20212023
6 

20212024
1 

20212024
5 CARLOS YAMANOI RUIZ 

 20215244
4  CELL BENS INCORPORADORA LTDA 

EPP 

 20214861
5  IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR 

 20214865
4  JOSE CRUZ LEONILDO CASSIN 

20214423
6   MARCIO VALSECHI JUNIOR 

20215578
2   SEBRAPAR EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
20202236

26   UMBERTO LUIS LOPES 

20214602
4 

20214602
7 

20214603
0 VALCIR FERNANDO DA SILVA 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDI
TAL 
DE 
AR
QUI
VA
ME

NTO 
DE 

PRO
CES
SO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ALEMANHA RESIDENCIAL SENIOR LTDA 
ME 02652/18 AIF-S-H 

000020 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ALVINO RODRIGUES JUNIOR 01429/21 AIF-M-L 
000166 

BANCO DO BRASIL S/A 01441/21 AIF-S-D 
000229 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A 01439/21 AIF-S-D 
000231 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01438/21 AIF-S-D 
000232 

CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 01430/21 AIF-S-F 
000175 

CLEISON ELIAS OLIVEIRA SILVA 01434/21 AIF-P-F 
000150 

CONDOMINIO COMPLEXO IGUATEMI 
RIO PRETO BLOCO SHOPPING CENTER 01436/21 AIF-S-D 

000234 
COOPERATIVA DE CREDITO 
CREDICITRUS 01440/21 AIF-S-D 

000230 

FRANCINE BUSSOLOTI PEREIRA 01431/21 AIF-P-F 
000146 

J LUIMAR SUPERMERCADO LTDA EPP 01443/21 AIF-S-D 
000227 

LIFE CORE ACADEMIA EIRELI 01437/21 AIF-S-D 
000233 

MAIS MINI MERCADO LTDA 01442/21 AIF-S-D 
000228 

MERCEARIA E ARMAZEM DO CHICAO 
LTDA ME 01444/21 AIF-S-D 

000226 

MOVIMENT ACTION ACADEMIA LTDA ME 01435/21 AIF-A-N 
000319 

SANDRA REGINA MARTINS OLIVERO 
RODRIGUES FROZI 07663274857 01433/21 AIF-A-N 

000318 
VICAP MATERIAIS CIRURGICOS E 
DESCARTAVEIS LTDA 01432/21 AIF-P-A 

000246 
 

 

ENDRICK HENRIQUE MOREIRA RABELLO 00747/17 
AIF-

AMB/2017-
011 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

ELOIZA APARECIDA FERREIRA 02017/20 20 
UFM 

AIP-P-A 
000250 

LAURENTINO TAVEIRA VILELA 00624/21 20 
UFM 

AIP-A-N 
000374 

LUIZ CARLOS PEREIRA 02492/20 20 
UFM 

AIP-P-A 
000249 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTENCIA 

RAZÃO SOCIAL PROC
ESSO AUTO 

GISELIA MARCELINO DE SOUZA SILVA 00622/
21 

AIP-A-N 
000373 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
GISELIA MARCELINO DE 
SOUZA SILVA 00622/21 2021000029280 AIF-A-N 

000301 
LAURENTINO TAVEIRA 
VILELA 00624/21 2021000032129 AIF-A-N 

000302 
 

São José do Rio Preto, 17 de Abril de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

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.

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 
                                                                                

 
PORTARIA Nº 6687, DE 16 DE ABRIL DE 2021. 
Nomeia o senhor THIAGO RAPHAEL FIGUEIREDO PASSOS – 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 
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São José do Rio Preto’s Technology Park 
+ 55 (17) 3226-4934 +55 (17) 3226-3659 

Avenida Abelardo Menezes, 1001 
São José do Rio Preto/SP 

  

EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO 001/2021 

RELAÇÃO DE EMPRESAS/PROJETOS CLASSIFICADOS NO CICLO 01 

Na presente data, foi apresentado o resultado do Edital de seleção Chamada de 

Fluxo Contínuo do Parque Tecnológico de São José do Rio Preto “Vanda Karina 

Simei Bolçone”.  Foram APROVADOS no ciclo 1, do Edital de Fluxo Contínuo n° 

001/2021, os seguintes candidatos: 

CENTRO INCUBADOR DE EMPRESAS (CIE) PROFESSOR RUI DEZANI 

EMPRESA/PROJETO MODALIDADE APROVADA 
AGA - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO 
(INOCAT) 

INCUBAÇÃO RESIDENTE 

GRAZZIANI RESENDE RODRIGUES DA COSTA 
MARQUES (MAPSKY) 

INCUBAÇÃO RESIDENTE 

HD RECOVERY BRAZIL (WAGNER ARANHA) INCUBAÇÃO RESIDENTE 
ALTAIR EPIPHANIO SOARES (A1 JOIAS 3D) INCUBAÇÃO RESIDENTE 
ANA PAULA GOMES RODRIGUES DOS 
SANTOS (ARGO BRAZIL) 

ACOMPANHAMENTO REMOTO 

 

CENTRO INCUBADOR DE EMPRESAS (CIE) KARINA BOLÇONE 

EMPRESA/PROJETO MODALIDADE APROVADA 
EASY KEY (FAUSTO MILANI) PRÉ-INCUBAÇÃO 
GLOBAL BR PRÉ-INCUBAÇÃO 
CENTRO DE TREINAMENTO E INOVAÇÃO EM 
BIOFABRICAÇÃO 3D LTDA (BIOEDTECH) 

INCUBAÇÃO COM ESPAÇO 
COMPARTILHADO 

MF ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA - 
(PENSARE) 

INCUBAÇÃO COM ESPAÇO 
COMPARTILHADO 

VELANI DIGITAL INCUBAÇÃO RESIDENTE 
 

CENTRO EMPRESARIAL (CE) KARINA BOLÇONE 

EMPRESA/PROJETO MODALIDADE APROVADA 

BIOCOLLAGEN LTDA 
EMPRESA PARTICIPANTE EM 

DESENVOLVIMENTO 
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São José do Rio Preto’s Technology Park 
+ 55 (17) 3226-4934 +55 (17) 3226-3659 

Avenida Abelardo Menezes, 1001 
São José do Rio Preto/SP 

  

EMBRATI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA 

EMPRESA PARTICIPANTE EM 
DESENVOLVIMENTO 

OPT JUNTOS TECNOLOGIA EM 
COMUNICAÇÃO 

EMPRESA PARTICIPANTE EM 
DESENVOLVIMENTO 

DEL'ARCO & OLIVEIRA LTDA ME (VIDEOME) 
EMPRESA PARTICIPANTE EM 

DESENVOLVIMENTO 
 

São José do Rio Preto,16 de abril de 2021 

Composição da Comissão de avaliação 
Angelo Bevilacqua 

Consuelo Braz de Oliveira 
Kleber Rodrigues Junior 

Liszeila Martingo 
Luciano Solimar 

 
Gilberto Perez Mariano 

Coordenador da Câmara Técnica de Inovação 
 

  

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. ISAAC RODRIGUES NUNES e KETLEN RAMOS 
DE SOUZA CRUZ, sendo ELE fi lho de RUBSON DA SIL-
VA NUNES e de SIRLENE RODRIGUES e ELA fi lha de 
CLAUDIO DE SOUZA CRUZ e de MARTAZALENE RAMOS 
SILVA;

2. RAPHAEL CAOBIANCO DE CAMPOS e MARIANA 
LARA DE FREITAS, sendo ELE fi lho de PÉRICLES HIPÓ-
LITO DE CAMPOS e de SILVIA HELENA CAOBIANCO DE 
CAMPOS e ELA fi lha de JERONIMO DE FREITAS NETO e 
de ELEN ROSE PEREIRA DE FREITAS;

3. LUCAS RIBEIRO DURÃES e ADRIELY CRISTINA 
PINHEIRO DA SILVA, sendo ELE fi lho de AGENOR DA 
SILVA DURÃES e de MARLI MORAES RIBEIRO DURÃES 
e ELA fi lha de MAURICIO RODOLFO DA SILVA e ELIUDES 
PINHEIRO DA SILVA;

4. RONALDO GARCIA SEGUNDO e ARIANE AKEMI 
YAMANARI, sendo ELE fi lho de RONALDO GARCIA e de 
CÉLIA EVARISTA GARCIA e ELA fi lha de HIROSHI YAMA-
NARI e de MASSAKO TANAKA YAMANARI;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 16/04/2

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM. 85/2019

TOMADA DE PREÇO Nº 13/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA:  NOROMIX CONCRETO S/A
 CNPJ/MF sob nº 10.558.895/0001-38
 OBJETO:  O presente Termo Aditivo tem como objeto prorro-
gar o prazo de vigência da contratação de empresa espe-
cializada para recapeamento asfáltico em diversas ruas do 
bairro Recanto das Águas nesta municipalidade, com base 
no Art. 57, §1º, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções.
VIGÊNCIA:  O prazo de vigência será contado da data de 
assinatura do presente Termo, fi cando o vencimento fi nal em 
11 de setembro de 2021, com base no §2º do art. 57, da Lei 
Federal n.º 8.666/93.

Monte Aprazível, 11 de março de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

ATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL, no uso 
das prerrogativas que lhe são conferidas, em cumprimento 
às disposições contidas na Lei 8.666/93, decide REVOGAR 
O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE TOMA-
DA DE PREÇOS SOB O Nº. 01/2021.
1º - CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório 
é resultante do poder discricionário no qual permite a Admi-
nistração rever suas atividades para que se destinem ao seu 
fi m específi co; 
2º - CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é 
do que o interesse da coletividade e que cada ato da Ad-
ministração Pública deve ter por escopo a satisfação e o 
interesse de todos os cidadãos; 
3º - CONSIDERANDO que o objeto demandado carece de 
maiores especifi cações, 
Resolve REVOGAR a TOMADA DE PREÇOS 01/2021
Publique – se nos meios corriqueiros, para ampla publicida-
de deste ato.

Monte Aprazível, 16 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
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Editais de
BALANÇO

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
RECEITAS OPERACIONAIS 2020 2019

ANOS 2019
2020 2019 CONTRIBUIÇÕES 233.595,52 341.528,22 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

CIRCULANTE 1.643.594,05 2.128.227,72 Déficit do exercício 384.497,35-R$                          629.079,07-R$                                                  
CAIXA E EQUIV. CAIXA 1.490.002,62 1.924.056,53 Cursos Difusão e Extensão 10.295,39 11.685,10 (+) Baixa do Imobilizado -R$                                15.873,48R$                                           

Caixa 1.595,85 3.688,92 (+) Depreciações 11.514,36R$                      14.097,97R$                                           
Bancos Conta Movimento 4.978,14 2.800,49 Projetos, Proj. Científicos e Eventos Diversos 61.720,10 94.066,30 (=)Resultado Ajustado 372.982,99-R$                    599.107,62-R$                                        

Recurso livres 4.978,14 2.800,49 Diminuição nos ativos operacionais
Receitas Financeiras 63.638,21 119.618,17 Impostos a Recuperar -R$                                -R$                                                     

Aplicações Financeiras 1.205.958,33 1.643.808,98 Outros Créditos 52.693,75R$                      5.231,12R$                                             
Recurso livres 1.205.958,33 1.643.808,98 Receitas de Patrocínio 6.341,82 22.498,65 Aumento (diminuição) nos passivos operacionais -R$                                -R$                                                     

Aplicação Fnanceira com Vínc. Patrimonial 277.470,30 273.758,14 Obrigações com terceiros 1.310,60R$                        845,00R$                                                
CRÉDITOS 153.591,43 204.171,19 Trabalho Voluntário 91.600,00 93.660,00 Obrigações com salários e encargos 9.883,83R$                        6.611,60R$                                             

Outros Créditos a Receber 153.591,43 204.171,19 Outras contas a pagar 103.516,32R$                    103.516,32R$                                         
NÃO CIRCULANTE 766.832,04 778.518,74 (=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 434.999,99-R$                    704.849,42-R$                                        

CREDITOS E VALORES 25,66 0,00
imposto a recuperar 25,66 0,00 DESPESAS OPERACIONAIS (618.092,87) (958.263,81) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

IMOBILIZADO 764.156,38 775.868,74 Aquisição de Imobilizado 41.183,39R$                                           
Imobilizado Técnico 1.122.157,98 1.121.767,98 Despesas de Execuções Projetos/Cursos (61.565,12) (131.010,79) (=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos -R$                                41.183,39R$                                          
(-) Depreciação Acumulada (358.001,06) (345.899,24) Despesas Apoios financeiros 0 (15.042,80)

INTANGÍVEL 2.650,00 2.650,00 Despesas Administrativas (416.873,85) (546.195,12) (=)Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa 434.999,99-R$                    746.032,81-R$                                        
Marcas e Patentes 2.650,00 2.650,00 Despesas Bancárias/Financeiras (1.604,00) (8.884,31)

2.410.426,09 2.906.746,46 Despesas Tributárias (20.178,60) (102.384,72) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Periodo 1.924.056,53R$                 2.670.089,34R$                                      
Despesas Gerais (26.271,30) (61.086,07) Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Periodo 1.489.056,54R$                 1.924.056,53R$                                      

2020 2019 Trabalho Voluntário (91.600,00) (93.660,00)
CIRCULANTE 21.454,48 116.024,81

Fornecedores 1.310,60 845,00
Obrigações Sociais/Trabalhistas 2.618,86 6.486,64
Provisões para Férias 0,00 5.051,94
Obrigações Fiscais/Tributárias 272,33 124,96
Outras Obrigações (Ministério Público a pagar) 17.252,69 103.516,27 DESPESAS  NÃO OPERACIONAIS ANOS 2020 2019

Despesas Não Operacionais 0,00 -12.343,48
NÃO CIRCULANTE 0,00 17.252,69 Saldo inicial Superávit Acumulados (Patrimonio Social) (+) 2.773.468,96R$                 3.402.548,03R$                                      

Ministério Público a pagar 0,00 17.252,69 Déficits do período-base 384.497,35-R$                    629.079,07-R$                                         
Soma dos recursos 2.388.971,61R$                 2.773.468,96R$                                      

PATRIMONIO LÍQUIDO 2.388.971,61 2.773.468,96
Patrimonio Social 2.773.468,96 3.402.548,03 SUPERÁVITS ACUMULADOS (PATRIMÔNIO SOCIAL) 2.388.971,61R$                 2.773.468,96R$                                     
Déficit do Exercício -384.497,35 -629.079,07

2.410.426,09 2.906.746,46 -384.497,35 -629.079,07

NOTAS EXPLICATIVAS:
 As demonstrações contábeis completas e o parecer de auditoria estão a disposição na sede da Faperp.

09) Provisões: As Provisões dos 13º Salários e das Férias são constituídas  mensalmente conforme determinação.

 Regina H M Fornari Chueire Severino Torres Vidal 
    Diretora-Presidente  CRC. 1SP242343/0-7Diretora-Administrativa

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAPERP - CNPJ. 01.577.672/0001-27
Rua Siqueira Campos, nº 3926, Bairro Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAPERP - CNPJ. 01.577.672/0001-27

ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

2020

Rua Siqueira Campos, nº 3926, Bairro Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC  - MÉTODO INDIRETO (valores em reais)                         

Exercício de 2020

ANOS

TOTAL ATIVO

TOTAL PASSIVO

PASSIVO
ANOS

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial comparativo, cujo  Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de:  Exercício de 2020, valor de R$2.410.426,09 (Dois milhões 
quatrocentos e dez mil, e quatrocentos e vinte e seis  reais e nove  centavos) e Exercício de 2019, valor de R$2.906.746,46 (Dois milhões novecentos  e seis  mil  setecentos e quarenta  e seis  reais e quarenta e 
seis  centavos)

Emília Maria M de Todelo Leme   

11)  Trabalho Voluntário: Conforme prevê a Resolução CFC nº 1409 que aprovou ITG 2002, Entidade sem Finalidade de Lucro, o Trabalho Voluntário deve ser reconhecido pelo  Valor Justo da prestação do 
serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. A Diretoria e o Conselho Curador não são remunerados pelas suas atividades desenvolvidas.

10) Patrimônio Social: Constituído pelas Receitas:  de Cursos e Projetos deduzidos das despesas relacionadas. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

08)  Obrigações Sociais, Trabalhista, Previdênciária e Tributárias: Contabilizadas por competência no decorrer do ano de 2020, ficando apenas as de 12/2020 para serem quitadas em 01/2021.

07) Imobilizado: Estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos das depreciações,  estas depreciações são reconhecidas com base na vida útil estimada de cada imobilizado (Imóveis: 50 anos, Móveis e 
Utensílios: 10 anos, Equipamentos: 10 anos e Computadores e Acessórios: 5 anos).

12) Ação Civil Pública: Em 24 de abril de 2006 foi distribuído processo de ação civil pública que foi julgado procedente em parte em 24 de julho de 2009. A Fundação recorreu e o julgamento da ação 
rescisória foi também julgado com procedência parcial em 22 de novembro de 2017. Trata-se de ação civil pública condenando a Fundação ao pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder 
Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios pelo prazo de quatro anos e que foi revertido para três anos com base na ação rescisória. Assim, a Fundação somente terá autorização para contratar com o 
Poder Público a partir de 23 de agosto de 2019. Em 3 de dezembro de 2017 o Ministério Público do Estado de São Paulo concordou com o parcelamento proposto de 36 vezes do valor de R$ 310 mil  visando o 
interesse público da instituição e a solução da questão. A homologação do judiciário foi efetuada no exercício anterior e o saldo ainda a pagar em 31 de dezembro de 2020 é de R$17mil.

06) Créditos Sociais e Trabalhistas: Composição de valores na conta INSS A COMPENSAR E A RECUPERAR para o período de 2021 e composição de valores na conta de PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIO através de PER/DCOMP  formalizado em 25/10/2017.

DEMONSTRATIVO E MUTAÇÃO DE PATRIMONIO LÍQUIDO - DMPL  (valores em reais)                             
Exercício de 2020

                            Regina H Morganti Fornari Chueire               Emília Maria M de Todelo Leme            Severino Torres Vidal

                  Diretora-Presidente                                        Diretora-Administrativa                     CRC. 1SP242343/0-7

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

03) Politícas Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis Brasileiras compreendendo a legislação societária Brasileira (Lei nº 6.404/76 e demais atualizações); 
os Pronuncimantos  (CPC); as Interpretações (ITG 2002) e as Orientações emitidas pelo CFC homologadas pelos órgãos reguladores, tudo em consonância  com as Normas Contábeis Internacionais (IFRS).

04)  Caixa e Equivalentes de Caixa: O  Caixa é mantido com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo, ou seja, liquidez imediata para realização; já as Contas Correntes (contas bancárias) tem sua 
liquidez sem restrição.

05) Remuneração da Diretoria e Conselheiros: A diretoria e o conselho  curador não são remunerados pelas suas atividades desenvolvidas, conforme artigo 10 do Estatuto da Faperp.

01)  Contexto Operacional I: A entidade "FAPERP Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto" é uma Fundação, com sede e foro na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua 
Siqueira Campos n.3926, na Vila Santa Cruz.

02)  Contexto Operacional II: A entidade "FAPERP Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto" tem como objeto social em promover e estimular estudos e pesquisas, desenvolvimento 
de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, educacionais, assistenciais, culturais e ambientais; cursos e treinamentos especializados com objetivos 
científicos ou profissionais; e dentre outras. Suas atividades teve início em 25/11/1996.

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2020

Prefeitura Municipal de Cedral

Período: Janeiro/2021 a Março/2021
(Artigos 25 e 26 Lei Federal n 14.113/2020)

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RETENÇÕES AO FUNDEB
Previsão Atualizada

para o Exercício
Arrecadação

até o Período
Prev. Atualizada

Para  Exercicio Retido Ate o Periodo

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS 7.500.000,00 3.988.000,00 1.354.259,87RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS2.594.235,30
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS 45.000,00 445,07
TOTAL 7.545.000,00 2.594.680,37

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERIODO

Transferências Recebidas RetençõesPrevisão Atualizada
para o Exercício

Arrecadação
até o Período

TOTAL DA RECEITA 7.545.000,00 2.594.235,30 1.354.259,872.594.680,37 TOTAL DA RECEITA
MAGISTÉRIO (70%) 5.281.500,00 1.816.276,26

1.239.975,43Diferença (Recebido-Retido): (Ganho)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

Despesa Paga
(ate o Periodo)

Despesa Liquidada
(ate o Periodo)

Dotacao Atualizada
(para o Exercicio)

Despesa Empenhada
(ate o Periodo)

Valor % Valor % Valor % Valor %

DESPESAS TOTAIS

TOTAL 8.602.576,63 2.216.568,80 85,41 2.059.218,78 79,362.216.173,3785,42114,01
MAGISTÉRIO 7.362.791,46 1.670.518,97 64,38 1.529.710,75 58,951.670.518,9764,3897,58
OUTRAS 1.239.785,17 546.049,83 21,02 529.508,03 20,40545.654,4021,0416,43

DEDUÇÔES
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL 2.216.568,80 85,42 2.059.218,78 79,3685,412.216.173,37
MAGISTÉRIO 1.670.518,97 64,38 1.529.710,75 58,9564,381.670.518,97
OUTRAS 546.049,83 21,04 529.508,03 20,4021,02545.654,40

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ISABELLA MUNHOZ FACIO
Coordenadora da Educação
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Prefeitura Municipal de Cedral

Período: Janeiro/2021 a Março/2021
(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

RECEITA DE IMPOSTOS APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL
Previsão Atualizada para o Exercício Arrecadação até o Período Para o Exercício (Prev. Atualizada) Até o Período (Arrecadação)

PRÓPRIOS 12.020.000,00 2.912.778,04 TOTAL (25%) 8.190.000,00 2.421.019,69

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 9.960.000,00 2.802.576,90

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 10.780.000,00 3.968.723,81

TOTAL 32.760.000,00 9.684.078,75

RETENÇÕES AO FUNDEB 3.988.000,00 1.354.259,87

RECEITA LÍQUIDA 28.772.000,00 8.329.818,88

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

Despesa Paga
(ate o Periodo)

Despesa Liquidada
(ate o Periodo)

Dotacao Atualizada
(para o Exercicio)

Despesa Empenhada
(ate o Periodo)

Valor % Valor % Valor % Valor %

DESPESAS TOTAIS

TOTAL 8.828.000,00 2.192.197,71 18,55 1.755.302,23 18,131.796.871,5822,6426,95
EDUCAÇÃO INFANTIL 1.470.000,00 71.151,25 0,30 25.372,26 0,2629.283,980,734,49
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 3.370.000,00 766.786,59 4,27 375.670,10 3,88413.327,737,9210,29
RETENÇÕES AO FUNDEB 3.988.000,00 1.354.259,87 13,98 1.354.259,87 13,981.354.259,8713,9812,17

DEDUÇÕES
TOTAL 30,01 0,00 30,01 0,000,0030,01
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL 30,01 0,00 30,01 0,000,0030,01

DESPESAS LÍQUIDAS
TOTAL 2.192.167,70 22,64 1.755.272,22 18,1318,551.796.841,57
EDUCAÇÃO INFANTIL 71.151,25 0,73 25.372,26 0,260,3029.283,98
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 766.756,58 7,92 375.640,09 3,884,27413.297,72
RETENÇÕES AO FUNDEB 1.354.259,87 13,98 1.354.259,87 13,9813,981.354.259,87

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ISABELLA MUNHOZ FACIO
Coordenadora da Educação
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita Municipal de Mirassolân-
dia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas por 
lei.
CONVOCA o seguinte candidato aprovado no Concurso Público Municipal nº 01/2016, para 
preenchimento de vaga disponível, a comparecerno Departamento Pessoal desta Prefeitura, 
sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar 
da data de publicação deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas, para manifestar 
interesse na Contratação, para atender necessidades do município, pelo regime da C.L.T. 
(Consolidação das Leis do Trabalho), munidos de cópias e originais dos seguintes documen-
tos:RG, CPF, Título eleitoral e comprovante de votação na última eleição, Comprovante de 
residência, Comprovante de escolaridade, Certidão de nascimento ou casamento, Certidão 
de nascimento dos fi lhos menores de 14 (quatorze) anos, Foto 3x4 recente, Atestado médico 
ocupacional, Certidão negativa de Antecedentes Criminais, Carteira Profi ssional, Cartão do 
PIS/PASEP e Declaração de não ocupar mais de 1 (um) cargo público remunerado.

Nº de Inscrição: 235020-5
Candidato (a): FERNANDA FERREIRA DAMACENO OLIVEIRA
Cargo: ENFERMEIRO
Classifi cação: 8°

O não comparecimento na referida data e horárioimplicará na desistência automática do 
convocado sem direito a qualquer reclamação futura ou interposição de recursos administra-
tivos.

Mirassolândia, 16 de Abril de 2.021.

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.



B-5Jornal
São José do Rio Preto, sábado
17 de abril de 2021

continua …

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ/MF nº 59.970.624/0001-84

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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15. Intangível

Software Outros
Intangível em 

andamento Total
Em 31/12/2019
Saldo inicial 4.894 9 4.903
Aquisições 87 42 87
Amortização (1.186) (1) – (1.187)
Saldo contábil líquido 3.795 8 – 3.803
Em 31/12/2019
Custo total 10.089 967 42 11.098
Amortização acumulada (6.294) (959) – (7.253)
Saldo contábil líquido 3.795 8 42 3.845
Em 31/12/2020

Software Outros
Intangível em 

andamento Total
Saldo inicial 3.795 8 42 3.845
Saldo de incorporação 2.256 2.256
Aquisições 392 408 800
Alienações (11) (11)
Amortização (1.138) (1) (1.139)
Saldo contábil líquido 5.294 7 450 5.751
Em 31/12/2020
Custo total 13.210 999 450 14.659
Amortização acumulada (7.916) (992) (8.908)
Saldo contábil líquido 5.294 7 450 5.751
Taxas anuais de amortização 20% 10% – –

2020 2019
Imposto Contribui- Imposto Contribui-

de renda ção social de renda ção social
Ajuste sobre adições 
(exclusões) permanentes:

Equivalência patrimonial 943 339 334 120
Despesas indedutíveis (395) (138) (775) (267)
Juros sobre capital próprio (113) (41)
Dedução PAT (Programa de 
Alimentação ao Trabalhador) – – 6 –

Incentivos fiscais de 
anos anteriores 58 21 –

Ajuste para alíquota efetiva 24 –
Créditos diferidos de anos 
anteriores, reconhecidos no 
exercício 22.722 8.180 – –

Créditos tributários diferidos do 
ano corrente, não contabilizados – – (127) (49)

Outros (297) (111) (98) (35)
Tributos no resultado do 
exercício 20.336 7.321 771 275

22. Patrimônio líquido – (a) Capital social: Em 30/11/2020 a Companhia 
aprovou a redução do capital social em R$ 23.230, mediante a absorção 
dos prejuízos acumulados, também foi aprovado nessa data, em decorrên-
cia da absorção do acervo da Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 
incorporado pela Companhia, o aumento do capital social em R$ 101.658. 
Ficando o capital social representado por 140.176.501 ações no valor 
nominal de R$ 1,00 cada, sendo 73.133.094 ações ordinárias nominativas 
e 67.043.407 ações preferenciais nominativas. A cada ação ordinária cor-
responderá um voto nas Assembleias Gerais ou o direito ao voto múltiplo 
nos casos e na forma previstos em lei. As ações preferenciais não confe-
rem direito a voto, salvo em condições e hipóteses em que a lei determine 
em contrário. (b) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente 
como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder 
a 20% do capital social. (c) Distribuição de dividendos: Conforme deter-
minado no Estatuto Social, do montante do lucro líquido apurado ao final de 
cada exercício, 25% será destinado aos acionistas (dividendo mínimo obri-
gatório), após sua compensação com a constituição da reserva legal. (d) 
Ajustes patrimoniais e lucros acumulados: Em 2020, os ajustes patri-
moniais referem-se a baixa do hedge accounting de derivativos financeiros 
(swap) designados como hedge de fluxo de caixa, no montante de R$ 406 
(2019 – R$ 405), e equivalência patrimonial das investidas no montante de 
R$ 19 (2019 – R$ 7). Os ajustes em lucros acumulados no ano de 2019 
referem-se a baixa de gastos com projetos não realizados, no montante de 
R$ 5.479, e equivalência patrimonial das investidas no montante de R$ 498.
23. Receita líquidas de vendas e serviços prestados 2020 2019
Vendas bruta de veículos novos 416.044 347.694
Vendas bruta de peças e acessórios 117.876 106.818
Vendas bruta de pneus 88.149 94.790
Vendas bruta de oficina mecânica 15.747 12.717
Vendas bruta – faturamento direto 5.677 6.923
Vendas bruta de serviços de recapagem 2.617 5.341
Vendas bruta de serviços terceirizados 2.226 2.016
Vendas bruta de outros produtos e serviços 237 221
Dedução de vendas de mercadorias:
Devolução e cancelamento de vendas (11.435) (13.109)
PIS (787) (704)
Cofins (3.626) (3.243)
ICMS (43.154) (33.652)
Dedução de vendas de serviços:
PIS (428) (425)
Cofins (1.970) (1.956)
ISS (1.067) (1.065)
Receita líquida 586.106 522.366
24. Custos das vendas e dos serviços prestados 2020 2019
Custo de veículos novos 331.494 278.201
Custo de peças e acessórios 81.468 74.379
Custo de pneus 75.653 84.279
Custo da oficina mecânica 8.448 9.134
Custo de serviços de recapagem 2.726 4.748
Custo de serviços terceirizados 1.360 1.244
Custo de outros produtos e serviços 574 671

501.723 452.656
25. Despesas com vendas 2020 2019
Pessoal (inclui comissões sobre vendas) 14.582 14.709
Cortesias de venda 461 546
Despesa de propaganda e publicidade 754 1.976
Garantias comerciais 684 937
Serviços prestados por terceiros 1.391 1.730
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 943 (148)
Provisão para perdas de garantias 16
Outras 845 852

19.676 20.602
26. Despesas gerais e administrativas 2020 2019
Pessoal 23.624 20.012
Aluguéis 1.625 1.362
Serviços prestados por terceiros 1.056 1.440
Repasse ao Centro de Serviços Compartilhados (i) 4.605 5.494
Limpeza e vigilância 4.353 4.112
Depreciação e amortização 5.443 4.718
Viagens e hospedagens 642 1.109
Tecnologia da informação 118 194
Comunicação 727 756
Despesas indedutíveis 939 327
Impostos, taxas e contribuições 913 843
Combustível 758 1.002
Energia elétrica 809 1.013
Outras 5.759 4.384

51.371 46.766
(i) O Grupo ao qual a Companhia pertence possui um Centro de Serviços 
Compartilhados (“CSC”), responsável pelo gerenciamento de determinadas 
atividades operacionais para as empresas pertencentes ao Grupo (contabili-
dade, jurídico, tecnologia da informação, central de atendimento, entre outros).
27. Outras receitas, líquidas 2020 2019
Recuperação de despesas 68 92
Recuperação de garantia/revisão 94 64
Resultado na alienação de bens 628 127
Outras receitas 213 392

1.003 675
28. Resultado financeiro
Receita financeira 2020 2019
Receita financeira de títulos e valores mobiliários (i) 2.080 2.998
Variação monetária ativa (ii) 43.589 19.647
Valor justo sobre hedge accounting – 221
Outras receitas financeiras (iv) 573 418
Total da receita financeira 46.242 23.284
Despesa financeira
Empréstimo bancários (5.048) (5.944)
Variação monetária passiva (ii) (44.579) (23.829)
Despesas com taxas nos recebimentos em cartão de 
débito e crédito (iii) (852) (1.261)

29. Transações com partes relacionadas
(a) Saldos
2020 Ativo Passivo

Empresa credora/devedora
Aplicações 

fincanceiras

Contas a 
receber de 
clientes (i)

Avisos de 
lançamen-

tos (ii)

Adianta-
mento a for-

necedores
Mútuo 

financeiro

Forne-
cedores 

(iii)

Aviso de 
lançamen-

tos (ii)

Adianta-
mento de 

clientes

Divi-
dendos 
a pagar

Banco Rodobens S.A. 15.424 5.787 – – – – – 1.507 –
Rodobens Adm. e Corretagem de Previdência Privada Ltda. – – – – – – – – –
Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. – 126 35 150 – – 1.165 – –
Portobens Administradora de Consórcio Ltda. – 378 – – – – – 1 –
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. – 36 – – – – 3 2 –
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. – 23 139 – 9.152 80 2 – –
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda – 20 238 – – 2 – – –
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. – 43 253 – 10.121 32 – – –
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. – 17 55 – – 19 79 5 –
Rodobens Comunicação Empresarial Ltda. – – 1 – – 8 – – –
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. – 157 – – – 54 – – –
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. – – – – – 102 – – –
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. – 128 371 – – 283 101 – –
Outros – 3 2 – – 45 1 1 146

15.424 6.718 1.094 150 19.273 625 1.351 1.516 146

2019 Ativo Passivo

Empresa credora/devedora

Contas a 
receber de 
clientes (i)

Avisos de 
lançamen-

tos (ii)

Adianta-
mento a for-

necedores

JCP a 
rece-

ber

Forne-
cedores 

(iii)

Aviso de 
lançamen-

tos (ii)

Mútuo 
finan-

ceiro (iv)

Adianta-
mento de 

clientes

Divi-
dendos 
a pagar

Banco Rodobens S.A. 4.557 – – – – – – 552 –
Rodobens Adm. e Corretagem de Previdência Privada Ltda. 2 – – – – – 12.312 – –
Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. 20 5 261 – – 823 – – –
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 16 – – – – – – 2 –
Rodobens Assessoria Técnica e Gerenciamento de 
Riscos em Seguros Ltda. – – – – – – 4.923 – –

Portobens Administradora de Consórcio Ltda. 98 – – – – – – 1 –
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. – 12 – – – 10 – – –
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 1.032 106 – – – – – – –
Rodobens Veículos Comerciais Cuiaba S.A. 378 190 241 730 411 – – – –
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. 14 75 – – – – – – –
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 854 66 – – – – – – –
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 47 – – – 127 5 – 5 –
Rodobens Comunicação Empresarial Ltda. – – – – 14 – – – –
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. – – – – 34 – – – –
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 14 – – – 43 36 – – –
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 2.386 162 – – 14 – – – –
Outros 4 9 – – 32 – – 1 146

9.422 625 502 730 675 874 17.235 561 146

(i) Refere-se a contas a receber relacionada a prestações de serviços e 
vendas a partes relacionadas, sem objetivos de lucros. (ii) Os saldos ati-
vos e passivos referem-se a valores a receber e pagar de empresas liga-
das relativas a reembolso de despesas entre as empresas do Grupo. (iii) 
Refere-se a contas a pagar relacionada a obtenção de serviços, compras 
de veículos e aluguéis com partes relacionadas, sem objetivos de lucros. 
(iv) Refere-se a empréstimos obtidos de partes relacionadas indexados de 
100% a 100,5 % do CDI.
(b) Transações: (b.1) Vendas de produtos e serviços 2020 2019
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 605 562
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 15.270 9.184
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 23.789 27.674
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 1.525 1.954
Rodobens S.A. – 35
HRB Comércio de Veículos Ltda. 32 31
Banco Rodobens S.A. 487 761
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda. 1.483 988
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 982 2.584
Rodobens Automóveis Salvador Ltda. – 31
Rodobens Locadora de Veículos Ltda. 2.709 30
Portobens Administradora de Consórcio Ltda. 2.214 2.197
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 78 192
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 251 350
Rodobens Administração e Corretagem de Previdência 
Privada Ltda. 15 20

Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. 1.773 1.928
Outros 1 35

51.214 48.556
(b.2) Compras de produtos e serviços 2020 2019
Rodobens Veículos Comerciais SP S.A. 22.872 14.989
Rodobens Veículos Comerciais Cuiabá S.A. 1.841 4.004
Rodobens Administradora de Consórcio Ltda. 12.938 13.746
Rio Diesel Veículos e Peças S.A. 3 1
Rodobens Veículos Comerciais Pernambuco Ltda 366 150
Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. 713 32
Rodobens Veículos Comerciais Rondônia Ltda. 1.160 54
Rodobens Locação de Imóveis Ltda. 573 432
Rodobens Administradora e Corretora de Seguros Ltda. 5 13
Rodobens Negócios e Soluções Ltda. 4 16

2020 2019
Rodobens Comunicação Empresarial Ltda. 91 116
Rodobens Automóveis Rio Preto Ltda. 1 127
Rodobens S.A. 62 69
Rodobens Locadora de Veículos Ltda 760 779
Rodobens Administração e Corretagem de Previdência 
Privada Ltda. – 64

Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. 1.024 648
Banco Rodobens S.A. 123 52
Outros 51 –

42.587 35.292
(b.3) Resultado financeiro 2020 2019

Despesas Receitas Despesas
financeiras financeiras financeiras

Rodobens Veículos Comerciais Bahia S.A. – 15 –
Rodobens Veículos Comerciais 
Rondônia Ltda. – 17 –

Rodobens Asses. Tec. Ger. R. Seg. Ltda. 69 – 170
Banco Rodobens S.A. – 115 –
Rodobens Adm. e Corretagem de 
Previdência Privada Ltda. 172 – 422

241 147 592
As despesas e receitas financeiras são provenientes dos contratos de 
mútuo remunerados a 100% do CDI.
(c) Remuneração do pessoal-chave da Administração (Diretoria)

2020 2019
Salários e encargos 490 661

490 661
30. Compromissos assumidos – A Companhia mantém contratos firma-
dos junto à montadora, para concessão de vendas de veículos comerciais 
da marca Mercedes-Benz, por prazo indeterminado. Adicionalmente, tam-
bém possui contratos de aluguéis dos prédios nos quais são localizadas 
as concessionárias de veículos com vigências que variam de 1 a 10 anos 
(Nota 18).
31. Seguros – A Companhia mant ém contratos de seguros cuja cobertura 
é adequada na opinião da administração para cobrir riscos com a frota e 
riscos prediais, com cobertura de roubo, incêndio, entre outros riscos, com 
valores compatíveis com os riscos envolvidos.

32. Outras divulgações sobre fluxos de caixa
(a) Reconciliação da dívida líquida Emprés-

timos

Mútuo 
financeiro 
(passivo)

Instrumentos 
financeiros 
derivativos

Passivo de 
arrendamento

Caixa e 
equiva-

lentes

Mútuo 
financeiro 

(ativo)
Dívida 
líquida

Dívida líquida em 01/01/2019 108.543 16.643 (6.911) 14.588 (4.765) 128.098
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Captações/Recebimentos 65.940 – 4.273 – – – 70.213
Pagamento de principal (36.100) – – (1.817) – – (37.917)
Pagamento de juros (5.896) – – (1.202) – – (7.098)
Movimentação do caixa – – – – (6.169) – (6.169)
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Atualização monetária – – – 176 – – 176
Provisão de juros 6.121 592 – 1.202 – – 7.915
Variação cambial 3.936 – 62 – – – 3.998
Dívida líquida em 31/12/2019 142.544 17.235 (2.576) 12.947 (10.934) – 159.216
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Captações/Recebimentos 111.690 – 29.208 – – – 140.898
Pagamento de principal (147.753) (16.100) (560) (2.201) – – (166.614)
Pagamento de juros (5.977) (1.376) – (1.185) – – (8.538)
Movimentação do caixa – – – – (44.320) – (44.320)
Movimentações que não afetaram o fluxo de caixa
Saldo de incorporação – – – 9.765 – (19.241) (9.476)
Atualização monetária – – – 1.038 – – 1.038
Adição por novos contratos – – – 159 – – 159
Provisão de juros 5.142 241 – 1.185 – (32) 6.536
Variação cambial 44.835 – (43.644) – – – 1.191
Outras 84 – – – – – 84
Dívida líquida em 31/12/2020 150.565 – (17.572) 21.708 (55.254) (19.273) 80.174

Diretoria
Libano Miranda Barroso – Diretor Presidente Ademir Odoricio – Diretor Geral

Contador
Ricardo da Mata Silva Guerreiro – CRC-SP - 276.010/O-9

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas 
Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Rodobens Veícu-
los Comerciais Cirasa S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A. em 
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras “. Somos independentes em rela-
ção à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 

no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Com-
panhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 

elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são 
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos-
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações finan-
ceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Iden-
tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda-

mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul-
tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos contro-
les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audito-
ria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 

a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avalia-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
coligadas e controladas em conjunto para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia. Somos responsáveis pela dire-
ção, supervisão e desempenho da auditoria considerando essas investidas 
e, consequentemente, pela opinião de auditoria da Companhia. Comuni-
camo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto, 13 de abril de 2021.

 PricewaterhouseCoopers Rodrigo de Camargo
 Auditores Independentes Contador

 CRC 2SP 000.160/O-5 CRC 1SP 219.767/O-1

16. Imobilizado
Benfeitorias 

em propriedades 
de terceiros (i)

Insta-
lações

Máquinas e
 equipamentos

Ferramentas e 
instrumentos

Móveis e 
utensílios

Veí-
culos (ii)

Equipamen-
tos de 

informática

Obras em 
anda-

mento (iii) Total
Em 31/12/2019
Saldo inicial 5.317 381 1.604 543 1.018 2.599 240 493 12.194
Aquisições 1.065 39 195 553 212 1.143 34 175 3.416
Alienações – – – – (2) (909) – – (911)
Transferência 493 – – – – – – (493) –
Depreciação (1.011) (82) (252) (216) (212) (282) (74) – (2.129)
Em 31/12/2019 5.864 338 1.547 880 1.016 2.551 200 175 12.570
Em 31/12/2019
Custo total 16.165 2.811 5.784 3.694 5.176 4.683 3.447 175 41.935
Depreciação acumulada (10.301) (2.473) (4.237) (2.814) (4.160) (2.132) (3.247) – (29.365)
Saldo contábil, líquido 5.864 338 1.547 880 1.016 2.551 200 175 12.570

Benfeitorias 
em propriedades 

de terceiros (i)
Insta-

lações
Máquinas e

 equipamentos
Ferramentas 

e instrumentos
Móveis e 

utensílios
Veí-

culos (ii)

Equipamen-
tos de 

informática

Obras em 
anda-

mento (iii) Total
Em 31/12/2020
Saldo inicial 5.864 338 1.547 880 1.016 2.551 200 175 12.570
Saldo de incorporação 3.773 57 1.263 341 673 386 48 49 6.590
Aquisições 22 39 32 253 101 1.227 20 591 2.285
Alienações – (3) (498) – (8) (1.483) (5) – (1.997)
Transferência 154 – – – – – – (154) –
Depreciação (1.276) (80) (263) (268) (227) (344) (69) – (2.527)
Em 31/12/2020 8.537 351 2.081 1.206 1.555 2.337 194 661 16.921
Em 31/12/2020
Custo total 22.717 4.017 7.510 5.020 7.653 4.668 5.426 661 57.671
Depreciação acumulada (14.180) (3.666) (5.429) (3.814) (6.098) (2.331) (5.232) (40.750)
Saldo contábil, líquido 8.537 351 2.081 1.206 1.555 2.337 194 661 16.921
Taxas anuais de depreciação Variável 10% 10% 20% 10% 8% e 20% 20% – –

(i) As benfeitorias em propriedades de terceiros referem-se a reformas nos 
prédios locados para atendimento aos padrões da marca. As depreciações 
são conforme o prazo remanescente de vigência dos contratos de aluguel 
dos imóveis onde as benfeitorias foram realizadas, que variam entre 1 a 
10 anos. (ii) São substancialmente veículos utilizados para test-drive. (iii) 
Refere-se a reformas e benfeitorias em andamento para atendimento aos 
padrões da marca Mercedes-Benz.
17. Fornecedores 2020 2019
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A. (i) 56.534 38.260
Mercedes-Benz do Brasil Ltda. 6.746 9.215
Sociedade Michelin de Participações Indústria e 
Comércio Ltda. 3.353 1.709

Fornecedores – empresas ligadas 625 675
Outros fornecedores – nacionais 10.944 3.603

78.202 53.462
(i) A Companhia mantém saldo de fornecedores junto ao Banco 
Mercedes-Benz do Brasil S.A., visto que a montadora realizou cessão de cré-
dito do seu direito as contas a receber a esta instituição financeira, sem que 
houvesse alteração das condições originais da negociação (preço e prazo).
18. Contratos de arrendamento – A partir de 01/01/2019, a Companhia 
aplicou a norma CPC 06 (R2) – Arrendamentos, utilizando a abordagem 
retrospectiva modificada, que não exige a apresentação comparativa de 
períodos anteriores. Na adoção inicial, os passivos foram mensurados pelo 
valor presente dos pagamentos remanescentes, descontados à taxa incre-
mental sobre os arrendamentos da Companhia e os ativos de direito de uso 
foram mensurados pelo valor igual ao passivo de arrendamento a valor pre-
sente. A Companhia utilizou o método de interpolação para apurar a taxa 
incremental (taxa individual) de todos os contratos vigentes de arrenda-
mento mercantil – as taxas variam de 8,36% a 9,84%. A Companhia aplicou 
o expediente prático com relação à definição de contrato de arrendamento, 
aplicando os critérios de direito de controle e obtenção de benefícios do 
ativo identificável, prazo de contratação superior a 12 meses, expectativa 
de prazo de renovação contratual, contraprestação fixa e relevância do 
valor do bem arrendado. Os principais contratos de arrendamento da Com-
panhia referem-se à locação dos imóveis das concessionárias.
(a) Ativos de direito de uso Direito de uso sobre 

imóveis
2020 2019

Em 1º de janeiro 12.453 14.588
Saldo de incorporação 9.277
Atualização monetária 1.038 176
Adição por novos contratos 159
Depreciação (2.580) (2.311)
Em 31 de dezembro 20.347 12.453
(b) Mensuração inicial do passivo de arrendamento 2019
Saldo em 1º de janeiro 19.586
Ajuste a valor presente (4.998)
Passivo de arrendamento reconhecido em 1º de janeiro 14.588
Circulante (1.964)
Não circulante 12.624
(c) Passivo de Arrendamento

2020 2019
Em 1º de janeiro 12.947 14.588
Saldo de incorporação 9.765 –
Juros provisionados 1.185 1.202
Juros pagos (1.185) (1.202)
Atualização monetária 1.038 176
Adição por novos contratos 159 –
Pagamentos (2.201) (1.817)
Em 31 de dezembro 21.708 12.947
Circulante (3.406) (1.997)
Não circulante 18.302 10.950
No quadro abaixo, a análise de seus contratos com base nas datas de ven-
cimento:
Vencimento das prestações
Menos de 1 ano 5.200 3.046
Entre 1 e 2 anos 4.824 2.947
Entre 2 e 5 anos 12.654 7.482
Acima de 5 anos 5.870 3.314
Valores não descontados 28.548 16.789
Juros embutidos (6.840) (3.842)

21.708 12.947
(d) Resultado de Arrendamento

2020 2019
Arrendamentos variáveis, de baixo valor ou com prazo
inferior a 12 meses 1.625 1.326
amortização do arrendamento de aluguel 2.580 2.311
Despesas financeiras 1.185 1.202

5.390 4.839

19. Empréstimos
Modalidade Moeda Encargos financeiros ao ano 2020 2019

Capital de giro R$
Variação de CDI + juros anuais 

de 2,25% a 2,73% 66.870 37.429

Capital de giro EUR
Juros de 1,06% a.a (2019 – 

0,33% a.a) 67.627 27.279

Capital de giro U$
Juros de 2,95% a.a (2019 – 

2,52% a 4,1% a.a) 16.068 77.836
150.565 142.544

Circulante (83.767) (142.544)
Não circulante 66.798 –
Os empréstimos na modalidade capital de giro têm por objetivo captar 
recursos para aquisição de veículo. Os empréstimos são garantidos por 
aval da controladora Rodobens S.A. (atual denominação da antiga GV Hol-
ding S.A.) Os saldos não circulantes por ano vencimento são como segue:

2020
Em 2022 66.798

66.798
20. Provisão para contingências – Nas datas das demonstrações finan-
ceiras, a Companhia apresentava os seguintes passivos, e corresponden-
tes depósitos judiciais, relacionados às contingências:

2020

Montante 
provisionado

Depósitos 
judiciais 

vinculados
Passivo 
líquido

Depósitos 
judiciais sem 

provisões
Trabalhistas 313 (28) 285 29
Cíveis 865 (56) 809 23
Tributárias 13 – 13 1.882

1.191 (84) 1.107 1.934

2019

Montante 
provisionado

Depósitos 
judiciais 

vinculados
Passivo 
líquido

Depósitos 
judiciais sem 

provisões
Trabalhistas 311 311 103
Cíveis 1.055 (54) 1.001 4
Tributárias – – – 693

1.366 (54) 1.312 800
As movimentações na provisão para contingências são as seguintes:

2020
Cível Trabalhista Tributária Total

Em 1º de janeiro 1.055 311 1.366
Saldo de incorporação 303 32 13 348
Constituições 634 153 – 787
Reversões (71) (46) – (117)
Pagamentos (1.056) (137) – (1.193)
Em 31 de dezembro 865 313 13 1.191

2019
Cível Trabalhista Tributária Total

Em 1º de janeiro 499 153 – 652
Constituições 708 296 – 1.004
Reversões (152) (47) – (199)
Pagamentos – (91) – (91)
Em 31 de dezembro 1.055 311 – 1.366
(a) Natureza das contingências: A Companhia é parte envolvida em pro-
cessos trabalhistas, cíveis e tributários em andamento, e está discutindo 
essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, 
quando aplicável, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para 
as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atu-
alizadas pela administração, amparada pela opinião de seus consultores 
legais internos e/ou externos. As naturezas das obrigações mais relevantes 
são sumariadas como segue: • Trabalhistas e previdenciárias – consistem, 
principalmente, em reclamações de empregados vinculadas a disputas 
sobre o montante de compensação pago sobre demissões. • Cíveis – con-
sistem, substancialmente, por ações de indenizações por danos morais e 
danos materiais. (b) Passivos contingentes: Em 31/12/2020, a Compa-
nhia tem ações de natureza tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos 
de perda classificados pela administração como possíveis, com base na 
avaliação de seus consultores jurídicos, no montante estimado de R$ 7.440 
(2019 – R$ 5.467), para as quais não há provisão constituída.
21.Imposto de renda e contribuição social – A reconciliação entre a des-
pesa de imposto de renda e de contribuição social pela alíquota nominal e 
pela efetiva está demonstrada a seguir:

2020 2019
Imposto Contribui- Imposto Contribui-

de renda ção social de renda ção social
Resultado antes da tributação 10.779 10.779 (6.079) (6.079)
Alíquota máxima 25% 9% 25% 9%

(2.695) (970) 1.520 547

2020 2019
Despesas com juros passivos (125) (264)
IOF – Imposto sobre operação financeira (121) (298)
Encargos sobre arrendamento (1.185) (1.182)
Valor justo sobre hedge accounting (1.055) (21)
Outras despesas financeiras (iv) (609) (917)
Total da despesa financeira (53.574) (33.716)
Resultado financeiro (7.332) (10.432)

(i) As receitas financeiras sobre títulos e valores mobiliários são compostas 
pelos resultados das aplicações em CDBs e Fundos conforme taxas/cotas 
descritas na Nota 7; (ii) Referem-se na maior parte de atualização mone-
tária referente a empréstimo tomado em dólar e operação de swap; e (iii) 
Referem-se às cobranças de percentuais sobre o valor de operação, sendo 
que estes podem variar de acordo com a bandeira utilizada; (iv) Os valores 
de outras receitas e despesas financeiras são compostos por juros, multas, 
descontos, atualização monetária (Selic) e outras.


