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Olímpia enfrenta
Penapolense hoje
em busca da
primeira vitória

Muller Merlotto SILVA

JACARÉ

Goleiro do Rio Preto durante treino;
time volta hoje a
campo e enfrenta
o Bandeirante, de
Birigui, pela série
A3 do Paulista.
Pág.A6

O Olímpia volta a jogar pela a
Série A3 do Campeonato Paulista na noite desta terça-feira
(26). O Galo Azul visita a Penapolense em busca da primeira
vitória na competição. Nos três
primeiros jogos foram dois empates e uma derrota. Pág.A6
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HOMENAGEM

Bussada, ex-goleiro do Jacaré, recebe camisa estilizada em homenagem de torcedores.
Pág.A6

COVID-19

Motorista sai
de bar, bate em
moto e mata
açougueiro
De acordo com uma estudante de 19 anos, testemunha do acidente, o pedreiro
de 39 anos saiu de um bar,
próximo ao endereço, de carro
junto com sua esposa e seus
dois filhos e ao entrar na pista
na contramão acabou colidindo com o açougueiro de 49
anos que estava dirigindo na
mão certa. O acusado, que foi
preso por embriaguez, nega
que tenha saído na contramão.
Pág.A4

Homem é
detido tentando
vender armas
em Cedral
Na tarde desta segunda-feira
(26) um homem de 25 anos
foi detido pela Polícia Civil de
Cedral, após receber denúncias
de populares alegando que o
infrator estaria tentando vender
as armas clandestinamente.
Segundo o Delegado de Polícia
Marcelo Ferrari, ele foi liberado
após pagar fiança. “As armas
estavam intactas, não tinham
a numeração raspada, por isso
coube fiança”, disse. Pág.A4

Em 4 meses, Rio Preto tem mais
mortes que em todo ano passado
Divulgação

PIPAS

GCM fez operação e apreendeu pipas e
carretéis com
cerol durante
o domingo
na zona norte
de Rio Preto.
Ninguém foi
detido.
Pág.A4

Vacinas chegam
e drives no Swift
e Recinto voltam
atender hoje
Pág. A5

Famerp aparece
na lista das
faculdades com
nota máxima

Divulgação SMCS

ALIMENTO

Prefeitura começa entregar
nesta semana
mais de 29 mil
kits de merenda a alunos da
rede municipal
de ensino. Pais
que quiserem
podem fazer
cadastro para
receber em
junho.
Pág.A2
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Cinemas começam reabrir nesta semana em Rio Preto
As atividades culturais liberadas envolvem cinemas, museus, parque e clubes, e podem funcionar das 11h às 19h, com o limite máximo permitido de 25% da capacidade de cada estabelecimento. Veja quando reabre cada cinema de Rio Preto.
Pàg.A2

No ano passado inteiro,
desde a confirmação do primeiro óbito em 04/04, foram
contabilizadas 922 mortes,
uma média de 3,4 óbitos por
dia. Considerando apenas
os dados de 2021, a cidade
registrou 948 vidas perdidas
pela doença nestes quatro
meses, uma média de 8,2
óbitos por dia. “É preciso
registrar, em primeiro lugar,
que esta questão do número de mortos ser maior não
ocorreu só em Rio Preto, mas
no Brasil inteiro”, afirma o
virologista Mauricio Nogueira,
da Famerp.
Pàg.A5

Juiz nega liminar
e mantém
gratificações de
servidores
O pedido existe através de
uma Ação Popular movida por
Warlen Miller, integrante do
grupo MBL, protocolada dia 19
de abril. Os pagamentos estão
vinculados ao atendimento em
reuniões a noite, sábados, domingos e feriados, e em sessões
ordinárias e extraordinárias.
Na sexta-feira, o juiz Adilson
Araki Ribeiro indeferiu o pedido
de liminar.
Pág.A3

Filiação do
presidente no
Patriota é ‘cortina de
fumaça’, diz Ovasco
Pág. A3
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‘VENDA DA 12’ E
‘BAR DA ESTIVA’

Tem gente que adora luxo e
suntuosidade.
- Eu não, eu adoro boteco.
Quer ver eu gostar mesmo
é da ‘Venda da 12’, do Antônio
Scarabele’, em Três Fronteiras e
do ‘Bar da Estiva’, em Santa Fé
do Sul.
Primeiro, porque são históricos, datam praticamente da fundação dos municípios de nossa
região. E acho que a história é a
única a revelar nossa formação.
O Bar da Estiva me dá muita
saudade do ‘Val’ seu ex-proprietário, falecido precocemente. Da
‘Venda da 12’ ouço as agradáveis
palavras do Senhor Antônio e de seu filho, agora com a doçura
da companhia da Nádia, fazendo queijos e doces.
Nesses lugares não dou consulta e ali não há assuntos de
intelectuais, nada de literatura, falamos principalmente de política e futebol.
Torço para a ‘Venda da 12’ e o ‘Bar da Estiva’ não ficarem
famosos, porque se não começam a frequentar os poderosos
e aí o assunto vai ser dinheiro e boi e não me dou bem com
esses temas.
Bom demais é o pessoal jogando truco, apesar da gritaria.
Penso até que esses dois lugares servem de divã a muitos
frequentadores.
Mas ir para outros pontos é difícil, a gente não pode conversar. Logo vem alguns frequentadores como seus veículos
possantes e a parafernália de som a incomodar nossos ouvidos
e principalmente a atormentarem nossa paz.
Tem gente que parece que não quer ouvir música. Quer que
os outros ouçam por ele. Gente estúpida.
Na ‘Venda da 12’ e no ‘Bar da Estiva’ paira um silêncio no
ar. Alguns pássaros cantando e de vez em quando um som,
mas é do Tião Carreiro, do Durval e Davi, dentre outros cantores
sertanejos e esse tipo de música raiz não pode ser ouvido no
som alto. Não combina.
Locais tais quais a ‘Venda da 12’ e o ‘Bar da Estiva’ é assim:
se você frequentar e não se der bem é porque você tem que ir
para os Estados Unidos na Disney e ver aquele rato feio que os
americanos inventaram, tomar whisky e comer hot dog e postar
nas redes sociais.
A ‘Venda da 12’ e o ‘Bar da Estiva’ são para os brasileiros,
mas está faltando brasileiro, ultimamente. É uma pena.
Lá – na ‘Venda da 12’ ou ‘no Bar da Estiva’ - é bom, principalmente porque o sinal da internet é ruim.
GILBERTO ANTONIO LUIZ - Advogado

Balcão abre semana
com 228 vagas

O Balcão de Empregos
de Rio Preto desta segunda-feira (26) está oferecendo
228 oportunidades de trabalho. As principais delas são:
porteiro (25), consultor de
vendas (13), costureira (10),
assentador de pisos (10),
azulejista (10), vendedor (8),
entre outras.
Há também oportunidades de estágio. As vagas
são para as seguintes áreas:
administrativo (2), designer
gráfico (1), T.I. (1), direito
(1), redator (1), social media (1) e para estudantes do
ensino médio (1).
Os interessados em alguma das vagas podem
se cadastrar no Balcão de
Empregos através do site

Servidores temporários

Contratos do Fies

Entrou em vigor, nesta segunda-feira, 26 de abril, a lei que
prorroga a vigência de 122 contratos de servidores temporários
na saúde e na educação. Até o dia 25 de novembro de 2021,
serão prorrogados 65 contratos de pessoas da Agência Nacional
de Saúde Suplementar, e até 2 de maio de 2022: 27 contratos
do MEC, 14 do FNDE, 9 do INEP e 7 da CAPES.

O FNDE prorrogou até o próximo 30 de junho o prazo para renovação semestral dos contratos assinados com o Fies. A portaria
também estabelece a prorrogação do prazo para os estudantes
interessados pedirem transferência de curso ou instituição de
ensino, com dilatação do período de utilização do financiamento
estudantil referente ao primeiro semestre do ano.

ENTRETENIMENTO

Cinemas começam
reabrir ao público
esta semana

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Os cinemas reabriram em
Rio Preto, de acordo com a
segunda etapa do novo decreto
da Fase de Transição determinado pelo Estado de São Paulo.
As atividades culturais liberadas envolvem cinemas,
museus, parque e clubes, e podem funcionar das 11h às 19h,
com o limite máximo permitido
de 25% da capacidade de cada
estabelecimento.
No caso dos cinemas de
Rio Preto, o Plaza Avenida
Shopping e o Iguatemi reabrem
nesta segunda-feira (26).
A grade de programação
atual é válida para até quarta-feira (28), já que na quinta-feira (29) o Cinépolis, empresa
responsável pelos cinemas
dos dois shoppings, atualiza a
grade com novos filmes.
No Plaza o público terá
como opção os seguintes filmes: Mulher Maravilha 1984;
Monster Hunter e Tom e Jerry
– O Filme. O estabelecimento
possui sete salas, mas vai
reabrir somente três neste
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Cinemas começam reabrir ao público esta semana

primeiro momento.
No Iguatemi, as opções são:
Judas e o Messias Negro; Tom
e Jerry – O Filme; Os Pequenos
Vestígios e Nomadland. São
oito salas de cinema, mas

somente quatro vão voltar às
atividades.
O Rio Preto Shopping reabre
a partir da próxima quinta-feira
(29), mas ainda não tem a
grade dos filmes que serão

exibidos.
Já o Shopping Cidade Norte
tem o filme definido, que será
Godzilla vs. Kong, mas também
somente a partir de quinta-feira (29).

REDE MUNICIPAL

EMPREGO

Vinicius LIMA

Jornal

da Prefeitura www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos e
se candidatar as vagas oferecidas enviando os currículos.
O Balcão de Empregos
também está cadastrando
trabalhadores interessados
em oferecer, ou que já exercem, prestação de serviços
de entrega. A expectativa
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é que a
demanda por novos postos
de trabalho no setor continue
crescendo. Ao acessar o site
https://www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos/, a empresa pode fazer o cadastro
e encaminhar uma busca por
palavra chave “tipo entregador”. Em seguida, aparecem
todas as pessoas interessadas, com experiência e perfil
para o cargo.
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Kit merenda começa ser entregue
amanhã para mais de 29 mil alunos
Divulgação

Kit merenda começa ser entregue amanhã para mais de
29 mil alunos
Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Rio Preto,
por meio das secretarias de
Agricultura e Abastecimento
e de Educação, realiza nesta
semana nos dias 28, 29 e
30 de abril, nova entrega
dos Kits de Alimentação
Escolar aos alunos da rede
municipal de ensino, cujas
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famílias fizeram cadastro até
28 de março.
Desta vez, os 29.374
alunos de creches e escolas
municipais levarão para casa
alimentos perecíveis e mais
uma porção de proteína. No
início de abril, foram entregues aos cadastrados alimentos secos suficientes para
30 dias e também porção de
Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

proteína.
Crianças de 3 meses a 1
anos e 11 meses de idade
receberão: 2 bananas-prata,
1 abobrinha, 2 batatas doces,
1kg de frango e 4 pães. Já os
alunos que tenham a partir
de 2 anos levarão para casa:
2 bananas-prata, 1 chuchu,
2 cenouras, 1kg de frango
e 4 pães. As porções são
individuais..
Os alimentos garantem
apoio alimentar e nutricional equivalente à merenda
escolar para cada aluno cadastrado, considerando as refeições servidas caso as aulas
estivessem sendo realizadas
presencialmente.
Os kits devem ser retirados
nas unidades escolares em
que os respectivos cadastros
foram feitos, exatamente nos
dias anunciados. O não comparecimento implica na exclusão automática do cadastro
e impede o fornecimento de
novos kits dentro do mesmo
período.
Para os alunos que fizeram
cadastro on-line, é obrigatório
que o responsável legal assine a ficha cadastral ao retirar
os alimentos, além da lista
geral de retirada.
Não é preciso aglomeração nas creches e escolas,
pois todos os cadastrados
serão atendidos. Medidas de

distanciamento físico e de
higiene estão sendo cumpridas para garantir segurança
às equipes de trabalho e aos
beneficiados.
Esta é a 11ª fase da ação
emergencial que substitui a
merenda escolar e que, de
abril de 2020 a janeiro de
2021, distribuiu 775.674 kits
com alimentos secos e perecíveis, atendendo em média
28 mil alunos em cada etapa.

Novos - Novos cadastros continuam sendo feitos
preferencialmente pela internet no site riopreto.sp.gov.
br, clicando em ‘Serviços’ e
buscar ‘kit de alimentação
escolar’. Um tutorial com
passo a passo auxilia no preenchimento do formulário.
Caso não seja possível fazer
o preenchimento on-line, o
responsável poderá fazê-lo
presencialmente na unidade
escolar em que o aluno está
matriculado.
Podem realizar o cadastro
pais e/ou responsável legal
do aluno que não fizeram
cadastro até 23 de abril e
agora desejam fazê-lo, além
daqueles que, embora cadastrados no período, deixaram
de retirar os alimentos nas
datas estabelecidas. Essas
solicitações serão atendidas
a partir de junho.
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POLÍTICA

Jornal

CÂMARA

Juiz nega pedido liminar
e mantém pagamento de
gratificação a servidores

Brasil 35

Juiz nega pedido liminar e mantém pagamento de gratificação a servidores
tificações ficaram mantidas
majorando o percentual para
35% do salário e, segundo o
autor da ação, há flagrante de
ilegalidade e imoralidade no
pagamento de tal gratificação
pois o trabalho tem sido desempenhado de forma remota.
O Promotor de Justiça Carlos Romani está com o processo e, em um primeiro momento
despachou alegando que não
cabe o pedido em ação popular, mas apenas em ação direta
de inconstitucionalidade contra
a lei que institui a gratificação.

“O remédio jurídico utilizado
pelo autor, é para outra finalidade”, explica o promotor.
O Presidente da Câmara,
Pedro Roberto, comunicou,
através de nota oficial, que
seguiu o que diz a Lei. “Com
amparo no parecer jurídico e
ressaltando que, mesmo no
período do lockdown com restrições mais rígidas, a Câmara
ficou apenas uma semana com
as atividades paralisadas, e nas
demais fases do enfrentamento
da Covid-19 permanecemos
trabalhando respeitando as

Divulgação SMCS

Andressa ZAFALON

Lâmpadas de avenida são trocadas após vandalismo

WhatsApp.
A Prefeitura, por nota,
informou que a equipe já

Arquivo DHOJE

estava trabalhando no local,
executando a manutenção
de rotina. “No momento nos

restrições”, declarou.
Warlen Miller, autor da
ação, disse ao DHoje que não
está satisfeito coma decisão e
vai recorrer. Ele alega na ação
que “para que pudesse ser
mantido o pagamento das referidas gratificações, sem afronta
ao princípio constitucional da
legalidade, seria necessária a
provação de lei municipal, alterando os dispositivos supracitados e prevendo a remuneração
pela assistência remota, pela
via do teletrabalho”, afirma
Warlen no documento.

Projeto de coleta
seletiva de lixo terá mais
R$ 333 mil até dezembro

A Secretaria Municipal do
Trabalho e do Emprego prorrogou por mais nove meses
a parceria com a empresa
Associação Riopretense de
Educação e Saúde. O aditivo do
contrato de foi assinado no dia
1 de abril e tem validade até o
dia 31 de dezembro de 2021.
O objetivo dessa parceria é
a manutenção do programa de
geração de renda e educação

para o trabalho,que tem como
foco a coleta seletiva de resíduos recicláveis, separação e
transformação de produtos
coletados no município.
O repasse que será feito
para essa prorrogação será de
R$333.878,47. O edital com
dados do aditivo está publicado
no Diário Oficial do Município
(Jornal DHoje), na edição
desta terça-feira.
(Colaborou Maria Paula
de ANDRADE)

deparamos com ações de
vândalos que tentaram furtar
os cabos da rede subterrânea. Solicitamos que quem
passar pelo local e notar
desconhecidos em atitudes
suspeitas, que acionem a
Guarda Municipal, que já
estão sabendo dos furtos e
tentativas de furtos. Estão
acontecendo furtos nas Avenidas José unia e Juscelino
K. de Oliveira. Os reparos
já estão sendo realizados”,
disse a nota do Executivo.
Em contato com a GCM,
a mesma informou que não
é um tipo de furto muito comum, mas que já aconteceu
de pegar vândalos neste tipo
de ação. Para denunciar, o
munícipe pode entrar em
contato com a GVM através
do telefone 153.

DIRETRIZES

Audiência Pública da
LDO será amanhã

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

redacao@dhojeinterior.com.br

Ainda se especula que o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido, foto) poderia se filiar no PMB, no Patriota ou no Democracia Cristã (DC), a fim de disputar a reeleição, em 2022. Para
o presidente do DC de Rio Preto, Adilson Feliciano, o candidato
natural é José Maria Eymael (foto), presidente nacional da sigla.
Feliciano diz que o DC também não tem tempo de televisão e
nem recurso financeiro do fundo partidário, para dar suporte à
candidatura de Bolsonaro. “É primordial”, diz, se referindo ao
tempo no horário gratuito na televisão. O vice-presidente nacional
do Patriota, Ovasco Resende, reiterou que não existe nenhuma
tratativa no sentido de o Bolsonaro entrar na sigla. “Isso não
passa de cortina de fumaça”, comparou.

Lâmpadas de avenida são trocadas após vandalismo

PARCERIA

por Venâncio de Mello

‘Cortina de fumaça’

JOSÉ MUNIA

A Prefeitura de Rio Preto
executou na tarde desta
segunda-feira (26) a manutenção de reparos nas
lâmpadas da Avenida José
Munia, após ações de vandalismo.
O DHoje recebeu, via
WhatsApp, a reclamação
de um leitor em relação a
este local. Na mensagem o
leitor dizia que “a Avenida
José Munia, entre a Avenida
Brasilusa e a BR 153, está
totalmente escura devido
à queima de mais de 100
lâmpadas. As lâmpadas
estão localizadas no canteiro central da Avenida,
sob a responsabilidade da
Prefeitura. É muita escuridão”, informou o leitor pelo

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA

Arquivo DHOJE

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

O pedido existe através
de uma Ação Popular movida
por Warlen Miller, integrante
do grupo MBL (Movimento
Brasil Livre), protocolada no
último dia 19 de abril. O autor
acionou o Ministério Público
para que fosse concedida
uma liminar com o objetivo de
suspender imediatamente os
pagamentos das gratificações
por serviço especial.
Esses pagamentos estão
vinculados ao atendimento
em reuniões a noite, sábados,
domingos e feriados, e em
sessões solenes, ordinárias e
extraordinárias.
Na sexta-feira, o juiz Adilson Araki Ribeiro indeferiu o
pedido de liminar, alegando
que discorda “do autor popular
a respeito de se medir apenas
em sessão presencial e, prima facie, o trabalho remoto
é mais cansativo e produtivo
consoante dados até do Tribunal de Justiça de SP, que
representa mais da metade
dos processos do país. Diante
disso, não se vislumbra a verossimilhança para concessão
a liminar, aguardando assim,
a vinda das contestações
dos réus”, afirma o juiz no
despacho.
De acordo com a Lei Complementar 156/2002, as gra-

A-3

A Secretaria Municipal de
Planejamento realiza nesta
quarta-feira, dia 28, Audiência
Pública onde será apresentado a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício
de 2022 que tem como foco

O Partido da Mulher do
Brasil (PMB) passou a ser denominado Brasil 35, número
da sigla. A decisão aconteceu
na sede nacional do partido
em reunião da cúpula, sábado, no Rio. A direção diz que
o partido está cotado para
abrigar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, na disputa pela reeleição, em 2022.
Como não tem tempo no
horário gratuito na televisão,
no entanto, é pouco provável
que Bolsonaro se filará à sigla.

Choro
O plenário da Câmara vota
na sessão de hoje, em segundo turno, projeto do vereador
Paulo Pauléra (PP) que cria o
“Dia Municipal do Choro”. A
proposta do progressista tem
gerado discussão entre partidários políticos, porém, como
já tem dia para tudo, mais um
não vai fazer diferença. Agora,
um leitor perguntou se algum
vereador estaria disposto para
apresentar proposta criando o
“dia da perseguida”. É apenas
sugestão…

Feiras
O presidente da Câmara,
Pedro Roberto Gomes (Patriota), informou que o secretário
Pedro Pezzuto (Agricultura)
disse que quase todas as
feiras livres da cidade já têm
banheiros químicos para beneficiar os consumidores. O
patriota lembrou que a instalação dos equipamentos é
uma reivindicação antiga. Disse, inclusive, que o então prefeito Valdomiro Lopes (PSB)
vetou lei de sua autoria que
exigia banheiros nas feiras.

Baciadas

Como está em pré-aquecimento para as eleições presidenciais de 2022, é bom alertar o eleitor para não cair no
canto da sereia. Promessas
mirabolantes vão ser feitas a
‘baciadas’ pelos concorrentes
e com a exploração da rede
social pelos asseclas dos futuros candidatos, a influência
para votar nesse ou naquele
candidato terá a força do kit
covid. Eleitor, não seja uma
‘maria vai com as outras’,
tenha convicção própria.

Luta
O prefeito de São Paulo,
Bruno Covas (PSDB), postou
ontem no seu perfil na rede
social agradecendo ao filho
Tomás Covas Lopes, de 14
anos, pelo apoio incondicional
na sua luta contra um câncer
agressivo, que o tem deixado
debilitado. “A luta pela vida
continua, e com você (filho) ao
meu lado, a vontade de vencer
é gigante”, relatou. Bruno está
internado desde 15 de abril no
Hospital Sírio-Libanês, sem
previsão de alta.

Cassação
O Conselho de Ética da
Câmara do Rio de Janeiro
decidiu ontem dar início ao
processo de cassação do
vereador Dr. Jairinho, por ter
assassinado o enteado Henry
Borel. O menino de 4 anos
morreu devido hemorragia
provocada por uma pancada
contundente no abdômen. A
decisão cabal da cassação de
Jairinho deverá demorar até
80 dias. Como foi conivente,
a mãe de Henri, Monique Medeiros, também está presa.

descrever a Execução do Programa de Metas do município.
A audiência acontecerá
das 17h às 19h, com transmissão na TV Câmara Municipal, canal 4 da net.
(Colaborou Maria Paula
de ANDRADE)
Arquivo DHOJE

Privilegia restituição
O plenário da Câmara Federal analisa proposta que altera
a legislação tributária federal. Hoje, a lei prevê que, após a
declaração anual, as restituições serão pagas inicialmente às
pessoas idosas e aos contribuintes cuja maior fonte de renda seja
o magistério. Neste ano, o projeto acrescenta os profissionais
de saúde, assistência social, segurança pública e educação,
desde que o valor não exceda R$ 11 mil; os desempregados, e
os afastados do trabalho devido à covid-19. “A proposta dá um
auxílio na manutenção e na preservação da dignidade, além de
ajudar o reaquecimento da economia”, diz o senador Jaques
Wagner (PT-BA, foto), autor do projeto. A proposta já foi aprovada
no Senado.
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IPIGUÁ - RIO PRETO

Motorista sai de bar, bate em moto
e mata açougueiro em rodovia
Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Policias militares estavam
em diligência neste domingo
(25) quando foram acionados
devido a uma ocorrência sobre um acidente de trânsito
onde um carro colidiu com
uma moto na Rodovia Délcio
Custódio da Silva, ente Ipiguá
e Rio Preto.
Ao chegarem no local notaram que o Corpo de Bombeiros
e o SAMU já estavam em
atendimento e que os dois veículos se encontravam virados
sentindo Ipiguá.
De acordo com uma estudante de 19 anos, testemunha
do acidente, o pedreiro de 39
anos saiu de um bar, próximo
ao endereço, de carro junto
com sua esposa e seus dois

filhos e ao entrar na pista na
contramão acabou colidindo
com o açougueiro de 49 anos
que estava dirigindo na mão
certa.
Ela acrescentou que os dois
condutores tentaram evitar a
batida porém eles se esquivaram para a mesma direção.
Segundo as informações do
boletim de ocorrência a vítima
acabou colidindo com o para-bisa do carro e por causa das
lesões sofridas ele faleceu no
local, o que foi constatado pelos
médicos do SAMU. Os demais
envolvidos não apresentaram
lesões.
Em contato com o condutor
do Celta os policias notaram
sinais de embriaguez sendo
necessário o exame etilômetro,
em seu depoimento o pedreiro
disse não estar na contramão e
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sim à vítima.
Ele foi levado para a Central
de Flagrante onde permaneceu
em silêncio enquanto sua esposa de 54 anos, confirmou sua
versão da história dizendo que
o açougueiro é quem estava na
pista errada.
O pedreiro foi preso e deve
fica a disposição da justiça.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

Acidente ocorreu na
rodovia Délcio
Custódio da Silva,
entre Ipiguá e
Rio Preto

EM AVENIDA

NO DOMINGO

GCM faz arrastão e recolhe pipas e
carretéis com cerol na zona norte

Andressa ZAFALON

Na tarde deste domingo
(25), a Guarda Civil Municipal
(GCM) apreendeu 142 pipas e
34 carretéis nos bairros Bom
Sucesso, Dignidade e São
Tomaz, região norte de Rio
Preto. A apreensão aconteceu devido ao cerol e venda
irregular dos produtos.
A operação é rotineira
da GCM e tem o objetivo de
prevenir acidentes que envolvam a linha com cerol, por
exemplo, que tem a prática
proibida. Ninguém foi detido,
já que a maioria dos usuários
se evadiu dos locais.
“É muito importante alertar
a população sobre o perigo
dessas linhas cortantes, que

podem causar a morte. No patrulhamento de rotina ou em
operação , a Guarda Municipal
apreende quando flagra esse
tipo de produto sendo utilizado
ilegalmente nas pipas e até
poderá conduzir o infrator até
a delegacia, caso seja constatado o crime”, explica o Diretor
da GCM, Vitor Cornachioni.
A orientação do Diretor
é para que “sempre que for
soltar pipas, as pessoas devem procurar locais abertos
e descampado, sem cerol”,
conclui Vitor.
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Gesseiro é baleado na
saída de baile de forró
Da REDAÇÃO

Um gesseiro de 27 anos
foi atingido por um disparo de
arma de fogo enquanto estava
saindo de uma festa na madrugada deste domingo na Avenida
Alfredo Teodoro de Oliveira.
Policiais militares foram
acionados por funcionários do
UPA Tangará que informaram
que um paciente baleado havia
dado entrada na unidade.
Ao chegarem no hospital
os policiais entrevistaram o
gesseiro que informou que por
volta das 3h ele estava saindo
de uma festa de forró na zona
norte de Rio Preto quando o
condutor de um caminhão com
a carroceria aberta, sem motivo

UPA Tangará

EM CEDRAL

Mulher transexual é
encontrada morta

Uma mulher transexual de
36 anos, conhecida em Cedral
pelo nome social Emanuelly
Castro, foi encontrada morta
na tarde desta segunda-feira
(26).
De acordo com informações do Delegado de Plantão,
Marcelo Ferrari, populares
avistaram o corpo boiando em
meio a um arvoredo próximo
à via férrea da cidade. “Ela
estava vestida, sem nenhuma
lesão aparente de arma de
fogo, mas com um machucado na testa que ainda não
sabemos se foi por violência
de alguém ou pelo tombo”,
explica o Delegado.
Ainda de acordo com o Ofi-
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Pipas e carretéis com
cerol apreendidos no
domingo em Rio Preto

NA MADRUGADA

Andressa ZAFALON

Empresária fica ferida
em capotamento

cial, a vítima teria sido vista em
um bar no sábado (24) à noite,
por isso, deduzem que a morte
teria ocorrido entre ontem (domingo) e hoje (segunda-feira).
“Vamos instaurar um inquérito para apurar a causa
da morte, aguardar o laudo
necroscópico e buscar imagens
de câmera de segurança ao redor, além de testemunhas que
poderiam ter visto ele entrar
no carro de alguém para pegar
carona”, finaliza o Delegado.
Os bombeiros também foram acionados por, inicialmente, os populares acharem
que poderia se tratar de uma
fogamento.
Amigos lamentam a morte
de Emanuelly através das redes
sociais da vítima.

aparente, efetuou um disparo
em sua direção, que acabou
acertando sua perna esquerda.
Ele não soube dar maiores
detalhes sobre o veículo e o
condutor.
Ainda acrescentou que depois de ser atingindo ele correu e se escondeu até às 8h
quando pediu ajuda para as
pessoas que estavam do local
que acionaram o SAMU.
O gesseiro disse não possuir
inimigos e que não brigou durante a festa.
Segundo as informações
do boletim de ocorrência, a
vítima não corre risco de morte,
porém, continuará internado
sob observação. (Colaborou –
Bruna MARQUES)

PAGOU FIANÇA

Homem é detido tentando
vender duas armas

Andressa ZAFALON

Na tarde desta segunda-feira (26) um homem de 25 anos
foi detido pela Polícia Civil de
Cedral, após receber denúncias
de populares alegando que o
infrator estaria tentando vender
as armas clandestinamente.
Segundo o Delegado de
Polícia Marcelo Ferrari, ele foi
liberado após pagar fiança. “As
armas estavam intactas, não
tinham a numeração raspada,
por isso coube fiança. Ele pagou o valor de R$ 2 mil e foi liberado. Vai responder em liberdade por posse ilegal de armas,
já que as mesmas não tinham
registros e ele não tinha autorização”, explica o Delegado.
O registro de arma é obrigatório no órgão competente, conforme diz a Lei 10.826/2003,

art. 3°. Quando a arma não é
de uso esportivo, nem de uso
restrito, deve ser registrada
na Polícia Federal, devendo o
proprietário declarar a efetiva
necessidade e comprovar a
idoneidade com certidões negativas de antecedentes criminais,
a ocupação lícita e a residência
certa, assim como capacidade
técnica e aptidão psicológica.
Uma vez registrada a arma
de fogo e expedido o respectivo certificado, terá direito o
seu proprietário de possui-la,
mantendo-a exclusivamente
no interior de sua residência
ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no
seu local de trabalho, desde
que seja ele o titular ou o
responsável legal pelo estabelecimento ou empresa
(Lei 10.826/2003, art. 5º).

Da REDAÇÃO

Na madruga desta segunda-feira (26) policiais militares
foram acionados devido a um
capotamento de um veículo
com duas pessoas na Avenida
Doutor Ernani Pires Domingues.
No local os policiais notaram que os dois passageiros
ainda estavam dentro do carro
sendo necessário a ajuda da
equipe de resgate que retirou
apenas a empresária de 36
anos que apresentava ferimentos em seu braço esquerdo,
pois o motorista de 35 anos
saiu por conta própria.
A mulher foi levada para o
Hospital Beneficência Portuguesa onde até o momento do
registro da ocorrência não foi
possível confirmar seu estado
de saúde.
Em contato com o condutor

do veículo os PMs notaram
sinais de embriaguez, o que
foi negado pelo motorista e ele
ainda acrescentou não lembrar
como ocorreu o acidente.
Diante dos fatos ele foi
levado para a delegacia onde
só foi liberado após permitir
a coleta de uma amostra de
sangue. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão
corporal culposa na direção de
veículo automotor e embriaguez ao volante.
O jornal DHoje entrou em
contato com o hospital para
mais informações sobre o
estado da paciente e devido
a Lei 13.709/18, que entrou
em vigor em agosto de 2020,
os funcionários não podem
compartilhar dados do prontuário ou da ficha médica de
pacientes sem consentimento.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

FALECIMENTOS
ESTHER VITÓRIA CORREIA DA
SILVA – Falecida aos 0 anos de idade,
natural de São José do Rio Preto/SP, era
solteira. Seu sepultamento deu-se no dia
26/04/2021 às 14:30. Saindo seu féretro
do velório Ercilia para o cemitério São
João Batista.
SEBASTIANA LEOTERIO ANDRE –
Falecida aos 70 anos de idade, natural
de Nipoã/SP, era solteira. Deixou seus
ﬁlhos Fabio Renato, Eva Roselei, Graziela
Renata. Seu sepultamento deu-se no dia
26/04/2021 às 10:30. Saindo seu féretro
do velório Capelas Prever Rio Preto para
o cemitério São João Batista.
EURIPEDES ISRAEL DE OLIVEIRA –
Falecido aos 79 anos de idade, natural de
Gastão Vidigal/SP, era casado com Alice
Rodrigues de Sa Oliveira. Deixou seus
ﬁlhos Juliana, Lucia Helena, Elves Nilson,
Euripedes Junior. Seu sepultamento deu-se no dia 26/04/2021 às 11:00. Saindo
seu féretro do velório Capelas Prever Rio
Preto para o cemitério São João Batista.

Parque Jardim da Paz.
SERGIO VICENTE MOTTA – Falecido
aos 69 anos de idade, natural de Airanha/
SP, era casado com Elenice de Cassia
Conforto. Deixou su ﬁlha Maiara. Seu
sepultamento deu-se no dia 25/04/2021
às 14:00. Saindo seu féretro do velório
Municipal de Ariranha para o cemitério
Municipal de Aririnha.
WALDEMAR PARRA GOMES – Falecido aos 75 anos de idade, natural
de Balsamo/SP. Deixou seu ﬁlho Paulo
Sergio. Seu sepultamento deu-se no dia
25/04/2021 às 13:00. Saindo seu féretro
do velório Capelas Prever Rio Preto para
o cemitério São João Batista.
PAULO CESAR BALDUINO DA SILVA
– Falecido aos 44 anos de idade, natural
de São José do Rio Preto/SP, era casado
com Lorena Cassia Soares dos Santos
da Silva. Seu sepultamento deu-se no
dia 26/04/2021 às 13:00. Saindo seu
féretro do velório Capelas Rio Preto para
o cemitério São João Batista.

ZACARIAS DA SILVA MOURA –
Falecido aos 66 anos de idade, natural
de Jales/SP, era casado com Aparecida
Bordam Moura. Deixou seus filhos
Elizia Aparecida, Armando Manoel. Seu
sepultamento deu-se no dia 26/04/2021
às 10:00. Saindo seu féretro do velório
Jardim da Paz para o cemitério Parque
Jardim da Paz.

FABIANA MARQUES RAMOS – Falecida aos 36 anos de idade, natual de
Campo Grande/MS, era casado com
Higor Anuel Ramos Marques. Deixou seu
ﬁlho Theodoro. Seu sepultamento deu-se
no dia 25/04/2021 às 16:00. Saindo seu
féretro do velório Jardim da Paz para o
cemitério Parque Jardim da Paz

MARIA GORETTI DA SILVA MACARIO – Falecida aos 60 anos de idade, era
casado com Noel Macario. Deixou seus
ﬁlhos Everton, Emerson, Emilaine. Seu
sepultamento deu-se no dia 25/04/2021
às 11:00. Saindo seu féretro do velório
Jardim da Paz para o cemitério Parque
Jardim da Paz.

MARIA DONIZETI DA SILVA MOTA
– Falecida aos 65 anos de idade, natural
de Uchoa/SP, era casada com Aparecido
Soares da Mota. Deixou suas ﬁlhas Ana
Paula, Daniela. Seu sepultamento deu-se
no dia 26/04/2021 às 09:30. Saindo seu
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto
para o cemitério São João Batista.

MARCONI FIGUEIRÊDO DE LIMA –
Falecido aos 52 anos de idade, natural
de Mamanguape/PB, era divorciado.
Deixou suas ﬁlhas Brenda, Beatiz. Seu
sepultamento deu-se no dia 25/04/2021
às 15:00. Saindo seu féretro do velório
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério
São João Batista.

ANTONIO CARLOS CASSIM – Falecido aos 46 anos de idade, natural de Tupi
Paulista/SP, era viúvo. Deixou suas ﬁlhas
Nicole, Lorena. Seu sepultamento deu-se
no dia 25/04/2021 às 16:00. Saindo seu
féretro do velório Capelas Rio Preto para
o cemitério São João Batista.

ANTONIO DATORRE – Falecido aos
72 anos de idade, natural de Cedral/SP,
era casado com Josefa Matinez Datorre.
Deixou seus ﬁlhos Maria Valéria, Antonio
Carlos. Seu sepultamento deu-se no dia
25/04/2021 às 14:00. Saindo seu féretro
do velório Jardim da Paz para o cemitério

MARCIO FRANCISCO DE CAUDA –
Falecido aos 60 anos de idade, natural
de Palestina/SP, era casado com Maria
de Fatima da Silva. Deixou suas ﬁlhas Larissa, Micheli. Seu sepultamento deu-se
no dia 26/04/2021 às 11:00. Saindo seu
féretro do velório Municipal de Palestina
para o cemitério Municipal de Palestina.
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Em 4 meses, Rio Preto já tem mais
mortes por Covid que todo ano passado

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Nesta segunda-feira (26)
foram confirmados mais 14
óbitos pela doença, sendo dois
nesta segunda e 12 entre os
dias 21/04 e 24/04. Com isso,
o município chegou a 1.870
mortes, tendo uma taxa de
letalidade de 2,8%.
No ano passado inteiro, desde a confirmação do primeiro
óbito em 04/04, foram contabilizadas 922 mortes, uma
média de 3,4 óbitos por dia.
Considerando apenas os dados
de 2021, a cidade registrou
948 vidas perdidas pela doença
nestes quatro meses, uma média de 8,2 óbitos por dia.
“É preciso registrar, em primeiro lugar, que esta questão
do número de mortos ser maior
neste ano que no anterior não
ocorreu só em Rio Preto, mas
no Brasil inteiro, inclusive
com a morte de pessoas mais
jovens. Hoje (segunda-feira) a
Fiocruz divulgou que o número de mortes entre 20 e 29
anos neste ano subiu mais de
1.000% em relação ao ano
passado. Em Rio Preto em
2021 observamos aumento de

até 50% dos óbitos em pessoas
de 30 a 59 anos”, afirmou o virologista e professor da Famerp,
Maurício Nogueira.
Nogueira ainda ressaltou os
fatores que podem ter contribuído para esse aumento. “A
questão da mortalidade depende de vários fatores: a presença
das variantes P1 e P2 com o
aumento do número de casos
graves e as mudanças no comportamento da população, além
do uso de medicamentos não
recomendados, que criam uma
falsa sensação de segurança”,
comentou.
A Saúde também registrou
mais 83 casos da doença, chegando a 65.945 no total. O número de curados é de 60.021.
Atualmente a cidade conta com
738 pacientes internados com
síndrome respiratória aguda
grave (SRAG), sendo 394 na
UTI e 344 na enfermaria, com
396 sendo residentes de Rio
Preto e 342 de outras cidades
da região. Dentre os casos já
confirmados com Covid-19, são
554 internações, com 342 em
UTI e 212 em enfermaria. A taxa
de ocupação de leitos de UTI na
região é de 86,9%.
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saude@dhoje.com.br

DISFUNÇÕES
SEXUAIS PARTE 3
Divulgação

Em 4 meses, Rio Preto já tem mais mortes por Covid
que ano passado

SWIFT E RECINTO

SÓ 2% NO BRASIL

Famerp aparece na lista das
faculdades com nota máxima
Divulgação

Vinicius LIMA

O Inep (Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais) divulgou sexta-feira
os resultados da avaliação do
Índice Geral de Cursos (IGC)
referentes ao ano de 2019. Os
dados só foram divulgados agora em 2021 pois houve uma
nova coleta de dados sobre os
programa de pós-graduação
feita pela Capes.
Em Rio Preto, a Faculdade
de Medicina de Rio Preto (Famerp) obteve nota 5, sendo a
nota mais alta no índice. Com
o resultado, a Faculdade entre
o grupo de 2% das 2.070
instituições de ensino superior
avaliadas que tiveram a nota
máxima. No Brasil 46 faculdades tiveram nota cinco, sendo
16 no Estado de São Paulo.
“O nosso ótimo desempenho mostra que esta diretoria
sempre esteve preocupada em
elevar o ensino na Famerp,
proporcionando todas as ferramentas necessárias para a
aprendizagem do aluno e valorização de nosso corpo docente, além da modernização da
nossa área de pós-graduação”,
afirmou Francisco de Assis
Cury, diretor geral da Famerp.
A Unesp também obteve
nota cinco, porém a nota não
é especificamente da unidade
de São José do Rio Preto e
sim da Universidade como um
todo, que conta com 34 unidades em todo o Estado de São
Paulo. Nas faculdades particulares, a Faceres teve o melhor
desempenho com nota 4.

Famerp aparece na lista das faculdades com nota máximo do Inep em todo país
“A nota 4 é um conceito
muito bom e difícil de ser alcançado. Essa avaliação envolve
diversas variáveis como o corpo
docente e a nota no Enade.
Não é fácil ter esse indicativo
e estamos felizes com o resultado. Nossa meta é atingir a
nota cinco dentro dos próximos
três anos”, afirmou o diretor da
Faceres, Toufic Anbar Neto.
As outras faculdades de Rio
Preto avaliadas receberam nota
3: Unirp, Unilago, Unorp, Fatec
e Unip (esta última, assim como
a Unesp, foi avaliada considerando o desempenho de todas
as unidades). A Faculdade Dom
Pedro II também aparece na
lista, porém com nota dois.
As notas vão de 0 a 5. Quanto mais próxima a nota for de

5, melhor deve ser a qualidade
da instituição. O cálculo para
chegar ao IGC leva em conta a
média do Conceito Preliminar
de Curso (CPC), considerando
o último Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes
(Enade), média dos conceitos
de avaliação dos programas de
pós-graduação e a distribuição
dos estudantes entre as diferentes etapas de ensino superior
(graduação ou pós).
Além de servir como avaliação da qualidade de ensino
nas instituições, os dados do
IGC subsidiam a definição de
políticas públicas para a área e
podem servir também de critério
para a autorização de oferta de
cursos de pós-graduação stricto
sensu à distância.

Saúde recebe
doses e
reativa drives
Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto informou nesta segunda-feira (26) que recebeu
3.650 doses da vacina contra
a Covid-19 para a imunização
de segunda dose de idosos de
68 anos.
Com chegada das novas
doses, a imunização nos drives
será retomada a partir desta
terça-feira (27). Tanto no Recinto de Exposições quanto na
Swift, a vacinação será das 8h
às 17h. Nas unidades de saúde
não respiratórias, Pinherinho,
Projeto Viva Eldorado e as escolas Zilda Natel e Dr. Loft João
Bassit, a imunização é das 8h
às 14h. Os mini drives das
unidades Caic, Cidade Jardim
e Engenheiro Schmitt também
funcionam das 8h às 14h. Os
endereços com locais de vacinação podem ser conferidos
no site: www.riopreto.sp.gov.
br/mapavacinas.
Para receber a segunda
dose, é necessário apresentar
documento de identidade com
foto e CPF e comprovante de
vacinação. Idosos de 64 anos
ou mais que ainda não receberam a primeira dose poderão comparecer nos mesmos
locais nesta terça-feira.
Segundo os dados do Vacinômetro, Rio Preto já aplicou
133.056 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 84.961
na primeira etapa e 48.095 na
segunda.

DIREÇÃO

Funfarme dá posse a novas diretorias e
conselhos para mandatos até 2025

Da REDAÇÃO

A Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina
de Rio Preto) deu posse na
manhã desta segunda-feira
(26) aos integrantes das diretorias, conselhos e comissões
da fundação e de suas unidades para a gestão 2021/2025.
O complexo abrange o Hospital
de Base, o Hospital da Criança
e Maternidade, o Ambulatório
Geral de Especialidades, o
Hemocentro e o Instituto de
Reabilitação Lucy Montoro.
O clínico geral Jorge Fares
continuará à frente da diretoria executiva da Funfarme,
tendo agora como vice-diretor
o ginecologista Wagner Vicen-

soto, ex-ocupante da diretoria
clínica do HCM. A anestesiologista Amália Tieco da Rocha
Sabbag e o nefrologista João
Fernando Picollo de Oliveira
também seguem como diretora
e vice-diretor do HB. A diretoria
clínica do HB terá como titular
o cirurgião geral e gastroenterologista Renato Ferreira da
Silva e o vice, o nefrologista
Emerson Quintino de Lima.
A principal novidade é na
gestão do HCM. O novo diretor é o radiologista Antônio
Soares Souza, quanto que a
ginecologista Maria Lúcia Luiz
Barcelos Veloso permanece
na vice-diretoria. Na avaliação
de Antônio, o HCM superou as
expectativas nestes oito anos

desde a sua fundação.
“Esta avaliação positiva que
impõem a nós, novos gestores,
a grande responsabilidade de
não só manter, mas melhorar
sempre. Trabalharemos para
isso. Para estes cinco anos,
teremos várias novidades em
expansão da infraestrutura hospitalar e de serviços”, adiantou
o médico radiologista.
Durante a posse, com a presença de poucos médicos, Jorge Fares destacou os desafios
das novas lideranças. “Somos
reconhecidos pela excelência e
qualidade de nossos serviços,
das pesquisas desenvolvidas
nos mais diversos campos da
saúde do ensino e formação
profissional, numa simbiose

perfeita com a Famerp”, afirmou o diretor executivo da
Fundação. “Sabemos, porém,
diante da pandemia, devemos
continuar investindo e buscando a melhoria contínua para
atender nossa comunidade
da melhor forma possível”,
finalizou.
A Funfarme atende 102 município da região de Rio Preto
e conta com oito mil colaboradores, sendo 1.630 médicos e
1.700 profissionais da saúde.
O HB e HCM possuem juntos
1.102 leitos, dos quais 914 de
enfermaria e 188 de UTI e um
dos maiores centros cirúrgicos
do país, com 32 salas onde
são realizados mais de 43 mil
procedimentos por ano.

Disfunção eréctil
Dificuldades em ter relações intimas impedem que
homens tenham vida prazerosa , feliz e completa.
Isso afeta seu relacionamento, sua vida pessoal, vida
profissional e ainda podem causar diversos problemas
emocionais graves.
Resolver isso não deve ser apenas um desejo seu,
mas sim uma META.
Isso NÃO PRECISA MAIS SER ASSIM!
A disfunção erétil ou impotência sexual é a incapacidade de o homem conseguir obter e manter uma
ereção do pênis suficiente que possibilite uma atividade
sexual satisfatória. Pode ser um sinal de doenças crônicas em atividade ou mesmo problemas psicológicos,
afetando a qualidade de vida dos pacientes e de suas
parceiras.
Relacionamos o fato da idade com surgimento da
disfunção eréctil, mais Ihomens mais jovens tende a
ter a disfunção erétil por fatores não orgânicos, mais
sim de causas psicossomáticas, enquanto que homens
mais velhos desenvolvem por questões orgânicas e
surgimento de comorbidades.
As causas são diversas, listei algumas aqui
• Doenças vasculares (arteriosclerose, problemas
cardíacos, hipertensão, etc.)
• Problemas neurológicos (lesões nervosas, esclerose múltipla, doenças degenerativas, etc.)
• Diabetes
• Problemas hormonais (redução na produção de
hormonas)
• Uso de determinados medicamentos
• Problemas psicológicos
• Stresse
• Depressão
• Ansiedade de execução
• Medo do fracasso
• Baixa auto estima
• Insatisfação / Conflito conjugal
• Informação deficiente/mitos sobre a sexualidade
Como as causas da disfunção erétil são de natureza
diferentes, o tratamento pode envolver aconselhamento
sexual, medicação e, em alguns casos, cirurgia. Antes
de tomar qualquer decisão, os profissionais de saúde
podem fazer algumas recomendações benéficas para
a saúde sexual dos homens, indicando exercícios físicos, alimentação cuidadosa, redução do consumo de
tabaco e álcool e períodos de descanso mais longos.
Reforço a importância de visitar o urologista regularmente, pelo menos uma vez ao ano para prevenção,
e para as mães levem seus filhos homens a partir dos
14 anos.
Busque ajuda de psicólogos e sexólogos, acredite
só não se tem solução para o preconceito.
Com dialogo, entender que este é um problema
muito comum nos dias de hoje com tanto estresse e
correria, e com muito amor tudo se resolve.
Beijos até a próxima .
Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga em formação e palestrante em vendas. Gestora
comercial, sensual coach, empresária do mercado erótico, criadora do projeto SAT (Sexualidade
Amor pra Todos), Projeto de Inclusão, projeto CEL
(Coragem e Empoderamento e Libertação).
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A3 DO PAULISTA

Rio Preto volta a
campo hoje contra o
Bandeirante de Birigui

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Depois de mais de um
mês sem jogar, o Rio Preto
voltará a atuar pela Série A3
do Campeonato Paulista nesta
terça-feira (27). O adversário
será o Bandeirante de Birigui.
O Jacaré tenta se recuperar da
derrota sofrida para o Nacional
por três a um na capital na
última rodada para entrar na
briga pelo G-8. Atualmente, o
esmeraldino é o 9º colocado.
O duelo em casa marca
o início de uma maratona de
jogos do Rio Preto nesta semana. A equipe fará três jogos
em cinco dias, entrando em
campo também na quinta-feira
(29) contra o Barretos e no
sábado contra o Linense. A
Federação Paulista de Futebol
(FPF) definiu os jogos em um
curto período para recuperar
o tempo em que não houve
competição e garantir que o
campeonato termine no dia 6
de junho.
O técnico Ivan Canela, que
comandou a equipe nas primeiras rodadas deixou o Jacaré por motivos familiares. O
auxiliar João Santos assumiu o
comando do time e considera o
jogo uma nova estreia. “A paralisação nos permitiu recuperar
alguns atletas que estavam

Muller Merlotto SILVA

no departamento médico. Nos
preocupa um pouco a sequência de jogos, um em cima do
outro, que acaba desgastando
os jogadores”, afirmou.
Para este jogo, o técnico não
poderá contar com Beto, que se
recupera de uma lesão. O meia
Jê, que foi expulso no jogo contra o Nacional e que cumpriria
suspensão nesta rodada, se
desligou do clube em comum
acordo com a diretoria, assim
como ou outro meio-campista
Renan Morales.
O Bandeirante tem um ponto a menos que o Jacaré na
classificação e também briga
pelo G-8. A equipe vem de
vitória contra o Capivariano por
dois a zero na última rodada.

Ficha técnica
RIO PRETO X BANDEIRANTE
SÉRIE A3 DO CAMPEONATO
PAULISTA
DIA: 27/04
HORÁRIO: 22H
LOCAL: ESTÁDIO ANÍSIO HADDAD – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

JACARÉ

Ex-goleiro Bussada
recebe homenagem
de torcedores

Da REDAÇÃO

O ex-goleiro do Rio Preto
Esporte Clube, Adílson Ladeia Bussada, que jogou no
clube na década de 70, sendo campeão do Torneio de
Seleção para o Paulistinha
em 1973, foi homenageado
neste fim de semana com
a entrega simbólica da sua
camisa número 1.
Na última quarta-feira
(21), o esmeraldino completou 102 anos de existência e
nesta segunda-feira (26) foi
celebrado o Dia do Goleiro.
A entrega foi feita pelo
empresário Ulisses Cury
Filho, em sua loja O Rei
dos Parafusos. A camisa
retrô, confeccionada para a
homenagem traz uma foto
de Bussada, um breve histórico e uma assinatura dele.
Foram confeccionadas sob
encomenda e não são comercializadas. Cury comentou que mais homenagens
serão realizadas.
“Estamos ainda com a
pandemia, por isso foi mais
um ato simbólico da entrega,
e vamos entregar as outras
camisas na casa dos torcedores e sócios que participaram da ação. Grandes craques do passado precisam
ser lembrados, sempre”,

TRANSMISSÃO: MYCUJOO E
PAULISTÃO PLAY

“

Estamos na pandemia,
por isso foi um ato
simbólico da entrega,
e vamos entregar as
outras camisas na
casa dos torcedores
e sócios que
participaram da ação

”

afirmou Cury, que também
é filho do ex-presidente do
Jacaré, Ulisses Jamil Cury.
Bussada ficou emocionado com a homenagem.
Lembrou de boas histórias
da época em que defendeu
o Jacaré. “Eram outros tempos. O ano de 1971 eu julgo
que foi o melhor ano que
tivemos. Não tinha tempo
ruim para nada. Hoje falam
muito de família no futebol,
que o time é uma família.
Família e entrosamento tínhamos naquela época, e
pessoas do lado de fora que
nos ajudavam muito. Só para
ter uma ideia, tínhamos dois
bichos naquela época. Um
do time e outro do senhor
Ulisses. Era muito bom. Fico
muito feliz com a homenagem. A camisa é linda”,
comentou.
Divulgação

Rio Preto volta a campo hoje contra o Bandeirante de
Birigui

HOJE À NOITE

Olímpia pega o Penapolense
em busca da primeira vitória
Divulgação

Ficha técnica
PENAPOLENSE X OLÍMPIA
SÉRIE A3 DO CAMPEONATO PAULISTA
DIA: 27/04
HORÁRIO: 22H
LOCAL: ESTÁDIO MUNICIPAL TENENTE CARRIÇO – PENÁPOLIS
TRANSMISSÃO: MYCUJOO E PAULISTÃO PLAY

Vinicius LIMA

O Olímpia volta a jogar pela
a Série A3 do Campeonato Paulista na noite desta terça-feira
(26). O Galo Azul visita a Penapolense em busca da primeira
vitória na competição. Nos três
primeiros jogos foram dois empates e uma derrota, deixando
a equipe na 14ª posição, uma
acima da zona de rebaixamento.
O último jogo do Olímpia foi
o empate em zero a zero contra
o Desportivo Brasil em casa no
dia 13/03. Depois disso, a Série
A3 foi paralisada e a diretoria
aproveitou para trocar o treinador. José Francisco de Oliveira
deixou o cargo para a chegada
de Marcelo Henrique Dias.
Depois de sofrer com um
surto de Covid-19 no elenco no
início da competição, chegando
a ficar com apenas dois jogadores no banco de reserva, o Olímpia criou um sistema de “bolha”

no estádio Teresa Breda, com
jogadores e membros da comissão técnica treinando, se
alimentando e ficando alojados
no local, sem contato exterior.
A ideia é evitar que novos casos
sejam confirmados no elenco.
O Galo Azul também se
reforçou no período de paralisação. Chegaram ao clube o
volante Alberto, 24 anos, que
estava na Cabofriense e o lateral esquerdo Geovane, que já
teve passagens por Inter de Bebedouro e Catanduvense. Outros quatro jogadores da equipe
sub-20 foram chamados para
se juntar ao elenco principal: o
zagueiro Renan, o lateral direito
Jailisson, o volante Ednei Filho
e o atacante Euller.
Assim como o Olímpia, a
Penapolense ainda não venceu
na competição. Atualmente,
a equipe ocupa a lanterna da
Série A3 com um ponto conquistado.

Bussada, que jogou no clube na década
de 70, sendo campeão do Torneio de
Seleção para o Paulistinha em 1973

FUTEBOL FEMININO

Ao menos 43 atletas da Séria A já passaram por Rio Preto

Bahia-BA: Dymenor, Nágila e
Tcheury
Botafogo-RJ: Kamilla Morais e Carol
Carioca
Corinthians-SP: Adriana Leal, Miriã,
Katiuscia, Pardal e Poliana
Cruzeiro-MG: Mayara e Mariana
Santos
Ferroviária-SP: Ana Barrinha, Ana
Alice, Ludmilla e Luciana
Grêmio-RS: Raíssa e Maiara Lisboa
Internacional-RS: Millene e Thessa
Kindermann-SC: Lelê, Letícia Bussatto, Siméia e Karina
Minas Brasília-DF: Dhi e Gabi Arcanjo
Napoli-SC: Thays
Palmeiras-SP: Awanny
Real Brasília-DF: Isabela Melo e
Joelma
Santos-SP: Dida, Maria Dias e Bia
Menezes
São José-SP: Juliana Oliveira, Fernanda Tipa, Zany, Larissa Amaral, Bruna
Amarante, Thaynara e Giovânia.
São Paulo-SP: Carol Nogueira, Mônica Bitencourt e Giovana

Vinicius LIMA

A equipe do Realidade
Jovem de São José do Rio
Preto é uma das pioneiras
quando o assunto é revelar
jogadoras para o futebol feminino. Embora o time não
esteja atualmente na elite
do Campeonato Brasileiro,
o Realidade tem sua marca
carimbada na Série A1 da
competição. São ao menos
43 atletas de 15 times que
já tiveram passagens pela
equipe rio-pretense.
O levantamento foi feito
pelo jornalista e fotógrafo
Andrey Queiroz, que acompanha o Realidade Jovem
desde 2015. A pesquisa leva
em conta as parcerias do time
com o América, Rio Preto e
Ponte Preta. Desde 2020,
o Realidade Jovem atua de

forma independente.
“Eu estava conversando
com um amigo meu que é
analista de desempenho da
equipe do Taubaté, Vilmar Duarte, e ele me perguntou seu
eu sabia o número de atletas
que passaram pelo Realidade
e estão em outras equipes.
Então, eu decidi pesquisar
e sozinho cheguei em 36
nomes. Mandei mensagem
para a Jéssica (ex-jogadora
e auxiliar técnica da seleção
feminina sub-20) para confirmar alguns nomes e ela
acabou me passando mais
algumas jogadoras”, explicou
Andrey.
De acordo com ele, é possível que haja mais jogadoras
que tenham passado pelo
Realidade, já que não existem
muitos registros na internet.
“Eu até escrevi que eu posso

ter esquecido algum nome,
mas caso alguém se lembre
eu estou apto a acrescentar.
Tenho certeza que tem mais
que passaram por aqui e
atuaram na A1”, comentou.
“Para mim é gratificante
ver esse número. Elas não
eram meninas da Ponte,
nunca foram do Rio Preto,
sempre foram da Associação.
Eram jogadoras nossas, então
é muito gratificante e fico
feliz”, afirmou Doroteia Inojo,
diretora do Realidade Jovem.
Das 16 equipes que disputam a primeira divisão do
Brasileirão, apenas o Flamengo não conta com atletas que
passaram pelo Realidade. O
São José é a equipe com mais
representantes, com sete
jogadoras que já atuaram em
Rio Preto. Abaixo a lista com
as atletas:

Divulgação
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Prefeitura Municipal de

CEDRAL

Decreto n.º 3.385, de 23 de abril de 2021.
“Dispõe sobre a alteração do Decreto n.º 3.382 de 12 de
abril de 2021 e dá outras providências”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais conferidas por lei, e;
Considerando a classiﬁcação na fase de transição em todo
o Estado de São Paulo, segundo o Plano São Paulo, resolve
baixar o seguinte:
DECRETO:
Art. 1.º - Fica autorizada a abertura dos seguintes estabelecimentos:
I – Açougues, padarias hortifrúti, quitanda, supermercados e
mercearias;
II – Lojas de materiais de construção, agropecuária, postos
de gasolina e comércio em geral;
III – Farmácias e óticas; atividades religiosas, oﬁcinas mecânicas em geral;
IV – Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias e
similares;
V – Salões de beleza e barbearias;
VI – Lojas, galerias, e estabelecimentos congêneres;
VII – Bares e similares,
VIII – Academias;
IX – Escritórios de advocacia e administrativos em geral,
horários das 8:00hs às 11:00 hs e das 13:00hs às 17:00hs.
Art. 2.º - Os estabelecimentos dispostos nos incisos “I”, “II”,
“III”, “IV”, “VI”e “IX” do Art. 1.º deste Decreto deverão observar as seguintes medidas:
a)
Controle de acesso de 25% (vinte e cinco por cento)
da capacidade dos estabelecimentos;
b)
Realizar a aferição de temperatura para o acesso ao
estabelecimento;
c)
Garantir o uso obrigatório de máscara, devendo
cobrir o nariz e a boca;
d)
Higienizar, quando do início das atividades e após
cada uso, durante o período de funcionamento, as superfícies de toque, como portas, maçanetas, balcões, carrinhos
de compra e similares, dentre outras superfícies;
e)
Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em
outros lugares estratégicos e de fácil acesso, álcool em gel
pra utilização de funcionários e clientes;
f)
Controlar o acesso ao estabelecimento de modo a
permitir a entrada de apenas uma pessoa por família;
g)
Deverá respeitar o distanciamento social de 1,5
mts. entre cada pessoa nas ﬁlas de espera, externamente e
internamente.
Art. 3.º - Os estabelecimentos dispostos nos incisos “I”, “II”,
“III”, “IV”, e “VI” no art. 1º, poderão funcionar em serviço de
“delivery” e sistema “takeaway” (retirada), sendo permitido o
atendimento presencial no interior do estabelecimento com
o consumo local até às 23hs, respeitando o distanciamento
social e todos os protocolos sanitários estabelecidos no Art.
2.º.
§ 1.º - Os Bares e similares dispostos no inciso VII do Art.
1.º, somente poderão funcionar em serviço de “delivery” e
sistema “takeaway” (retirada), sendo vedado o consumo no
interior do estabelecimento.
§ 2.º - As “Academias” dispostas no inciso VIII do Art. 1.º,
poderão funcionar em horários das 7:00hs às 11:00hs e das
15:00hs às 20:00hs, respeitando o distanciamento social
e todos os protocolos sanitários estabelecidos no Art. 2.º,
inclusive o controle de 25% da capacidade de pessoas.
Art. 4.º - Os estabelecimentos dispostos no inciso “V”, do
Art. 1.º deste Decreto, deverão adotar as seguintes medidas:
a)
O atendimento deverá ser realizado por agendamento, sendo permitido apenas uma pessoa por vez, ﬁcando vedada a existência de ﬁla de espera no local;
b)
Higienizar, quando do início das atividades e após
cada uso, durante o período de funcionamento, as superfícies de toque, como portas maçanetas, utensílios e equipamentos de trabalho manuseados;
c)
Garantir o uso obrigatório de máscara, devendo
cobrir o nariz e a boca;
d)
Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em
outros lugares estratégicos de fácil acesso, álcool em gel
para utilização de clientes;
Art. 5.º - As disposições sobre o funcionamento dos estabelecimentos não citados neste Decreto permanecem em
conformidade com a “fase de transição” do plano São Paulo.
Art. 6.º - Os prestadores de serviços em geral, tais como
pedreiros, pintores, serventes e aﬁns, poderão exercer suas
atividades desde que respeitem todos os protocolos de saúde no combate à COVID-19.
Art. 7.º - As atividades administrativas consideradas pelo
plano São Paulo como não essenciais, poderão exercer as
atividades em sistema de teletrabalho;
Art. 8.º - Deverá ser observado o toque de recolher, das 20h
às 5h, excepcionado os serviços de Delivery autorizados a
funcionar até às 00h, bem como, os estabelecimentos elencados no Art. 3.º com horário até às 23hs.
Art. 9.º - Fica mantida a comercialização de bebidas alcoólicas pelos estabelecimentos comerciais listados acima,
respeitando os horários estabelecidos no Plano São Paulo
fase de “transição”.
Art. 10 – Continua vedada a aglomeração de pessoas em
praças, esquinas, bem como o aluguel de chácaras de recreio e demais estabelecimentos dedicados à realização de
eventos, festas ou recepções.
Art. 11 – Os estabelecimentos privados de comércio e prestação de serviços, bem como os proprietários de chácaras
de recreio e demais estabelecimentos dedicados à realização de eventos, festas ou recepções, que não respeitarem
as regras e restrições do Plano São Paulo, instituído pelo
Governo do Estado, ﬁcarão sujeitos às penalidades cabíveis
neste Decreto sem prejuízos de outras em conformidade
com a legislação em vigor.

Art. 12 – Para o enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância nacional e internacional, decorrente
do Coronavírus (COVID-19), os órgãos da Administração
Pública Municipal adotarão as orientações e recomendações
do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde,
bem como das entidades de saúde estadual e local, com o
objetivo de proteção da coletividade.
Art. 13 – O descumprimento do disposto neste Decreto
ensejará na aplicação de multa no valor de 10 (dez) UFMs
– Unidade Fiscal Municipal, equivalente à R$1.296,60 (mil
duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos);
§ 1.º - O estabelecimento será multado apenas 01 (uma) vez;
após, o estabelecimento será lacrado pelo período de 15
(quinze) dias.
Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir da 00h do dia 24 de abril de
2021, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal Cedral, 23 de Abril de 2021; 91º Ano de
Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por aﬁxação na mesma data e local de costume.
Luis Henrique Garcia
Secretário
Decreto n.º 3.386, de 26 de abril de 2021.
“Dispõe sobre nomeação dos membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE do município de Cedral”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial a Lei n.º 2.012, de 03 de Novembro
de 2009, Resolve baixar o seguinte:
DECRETO:
Artigo 1.º - Fica constituído o Conselho de Alimentação Escolar – CAE do Município de Cedral:
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
TITULAR
-Adirçon João da Silva – RG: 9.104.052-8 e CPF:
030.344.908-01.
SUPLENTE
-Adilson Sérgio Manfré – RG: 18.097.983 e CPF:
070.321.928-66.
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DE TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO E DISCENTES
TITULARES
-Ana Paula Lanza – RG: 41.731.534 e CPF: 351.439.028-27.
-Nerci Perpétua Piva Romera – RG: 26.349.114-6 e CPF:
104.880.848-30.
SUPLENTES
-Tamires Cristina Caldeira – RG: 42.360.456-9 e CPF:
352.972.788-13.
-Tamara Cristina Reino Oliani – RG: 42.360.708-X e CPF:
328.762.638-82.
REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS
TITULARES
-Daniela Regina de Oliveira da Silva – RG: 45.613.171-1 e
CPF: 332.495.458-01.
-Eliete Bertelli Manarini – RG: 22.301.964-1 e
CPF: 133.409.238-92
SUPLENTES
-Simone Perpétua Nogueira – RG: 26.673.076-0 e CPF:
249.749.828-85.
-Simone Tonetti Lança – RG: 29.246.604-3 e CPF:
189.323.068-69.
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
TITULARES
-Luis César Silveira – RG: 7.597.060 e CPF: 737.637.058-72.
-Samuel Bombarda – RG: 25.998.043 e CPF: 121.806.00852.
SUPLENTES
-Marco Gilberto Tomé – RG: 219.988-1 e CPF: 136.644.21809.
-Tiago Luis Fabiani– RG: 25.417.581 e CPF: 217.225.538-63.
Artigo 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial
os Decretos n.º 3.000/2017, 3.033/2017 e 3.113/2018.
Prefeitura Municipal de Cedral, 26 de abril de 2021; 91.º ano
de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e Publicado por aﬁxação na mesma data e local de costume.
Luis Henrique Garcia
Secretário
A Prefeitura do Município de Cedral, Estado de São Paulo,
através da Coordenadoria Municipal da Assistência Social COMAS, em conformidade com a Lei Complementar n. 03,
de 16 de fevereiro de 2017 e suas alterações e o Decreto
n. 2.989 de 06 de março de 2017, faz saber que, visando
combater o desemprego no Município de Cedral, realizará
Seleção Pública para bolsistas do Programa Trabalho Certo,
para as vagas atuais e as que vieram a vagar, iniciando as
inscrições na data de 27 de Abril, com encerramento em 11
de Maio de 2021, das 13h às 16h, no Centro De Referência e
Assistência Social – Cras de Cedral/SP. Mara Rozebel Perozim Rodrigues, Gestora Técnica da Assistência Social.
CONVOCAÇÃO
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Municí-
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pio de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições
que me são conferidas por lei e,
Considerando a Homologação do Processo Administrativo
para locação do imóvel residencial, de propriedade do Município de Cedral, localizado na Rua Felício Bottino, n.º 799,
Centro, neste Município de Cedral, através do Decreto n.º
3.381, de 12 de abril de 2021;
Considerando que a servidora Katia de Almeida, habilitada
como vencedora do Processo Administrativo, não compareceu no prazo concedido para assinatura de contrato,
Considerando o parecer emitido pela Assessoria Jurídica do
Município, no sentido de convocar o segundo colocado no
Processo Administrativo,
CONVOCO o servidor PAULO AFONSO PATRIANI, inscrito
no CPF sob o n.º 281.363.948-65, a comparecer no Prédio da Prefeitura Municipal para assinatura do Contrato de
Locação do imóvel de propriedade do Município de Cedral,
localizado na Rua Felício Bottino, n.º 799, Centro, neste Município de Cedral, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da
publicação desta Convocação, sob pena de decair do direito
à locação do imóvel.
Prefeitura Municipal de Cedral, 26 de abril de 2021; 91.º ano
de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
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Detalhes

não tão pequenos...
OS IRMÃOS GIOVANNI
Tapparo e Breno passaram o
ﬁnal de semana em Fortaleza
– Ceará, onde participaram
da super LIVE da Cachaça
Cabaré 3, com o cantor Leonardo, o embaixador Gusttavo Lima, XandAvião e Rai
Saia Rodada.
MEUS PÉSAMES ao médico Ítalo Bozzola, Renata e
familiares pelo falecimento do
seu irmão, o arquiteto Ricardo
Bozzola (infarto), no último
domingo. Descanse em paz
amigo.
EMPOSSADOS. O clínico
geral Dr. Jorge Fares continuará à frente da diretoria
executiva da Funfarme, tendo
agora como vice-diretor o
ginecologista Wagner Vicensoto, ex-ocupante da diretoria clínica do HCM. A posse
ontem a tarde consagrou
também a anestesiologista
Amália Tieco da Rocha Sabbag e o nefrologista João
Fernando Picollo de Oliveira
como diretora e vice-diretor
do HB.
O INSTITUTO Futuro Para
Todos, de Rio Preto, foi selecionado para participar do
competitivo Acelerador de
Negócios do instituto americano de ensino Watson Institute, localizado nos Estados
Unidos.
A PROGRAMAÇÃO da Mostra Cênica Resistências, recebe
nesta terça feira até sexta
(30), a obra virtual ‘Inimigos
– Espetáculo Game’, do COATO Coletivo, de Salvador, em
formato de aplicativo para ser
baixado no celular. Neste início
de semana, outro destaque é
‘Tudo Que Coube Numa VHS’,
do grupo pernambucano Magiluth, experiência individual
que acontece em diferentes
plataformas. A Mostra é idealizada pela Cia. Cênica (grupo
de teatro sediado em Rio Preto
e tem apoio do ProAC Expresso
LAB, reunindo diversas linguagens artísticas. O evento,
gratuito e 100% online.

SOCIAL

Roberto
Toledo

Jornal

Pérola do Dia
COM MUITA SABEDORIA, ESTUDANDO MUITO, PENSANDO MUITO,
PROCURANDO COMPREENDER TUDO E TODOS, UM HOMEM
CONSEGUE, DEPOIS DE MAIS OU MENOS QUARENTA ANOS DE VIDA,
APRENDER A FICAR CALADO. Sorria, beba muita água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

DiáriodoBob

SPOTlight

Meio a meio

Holofote no Edinho. Não o Araújo, mas o Silva, de Araraquara. Ha quem diga que no PT a tese é que, além de Fernando
Haddad, Edinho Silva, está sendo cotado para ser o candidato
do PT ao governo do Estado em 2022. O prefeito ganhou
holofotes com os resultados positivos do lockdown na morada
do sól. Cadê a turma do barulho? Se o lockdown foi exitoso
aqui também, com o prefeito Edinho Araújo enfrentando a
tudo e a todos, por onde anda a turma que foi bater bumbo
e panelas na frente do condomínio Menezes, onde mora o
prefeito, perturbando inclusive quem não tinha nada a ver com
o ataque? A diminuição de casos de Covid-19 não é também
um motivo justo pra bater bumbo? O palco caiu. Pegou muito
mal e ainda reverbera nas rodas políticas a ofensa que um vereador deixou vazar ao presidente da Câmara Pedro Roberto
por não se dar conta que o microfone de seu computador ainda
estava aberto durante sessão plenária em home office. O nobre
edil teria chamado o chefe do Legislativo de palhaço por não
concordar com uma peripécia regimental que Pedro fez. Por
muito menos, João Paulo Rillo foi catapultado para o Conselho
de Ética. Segue o andor. Tal como predadores que rondam e
cercam um presa suculenta, os vereadores têm João Paulo
Rillo nas mãos. Porque ofendeu seus pares a partir da tribuna
da Câmara, corre o risco de ter seu mandato cassado. Aliados
de João Paulo dizem que o rapaz vai cair atirando e derrubará
mais gente com ele. Adversários de João Paulo dizem que sua
derrocada já são favas contadas (?) e somente Jair Moretti pode
salvá-lo. Jogo do poder. Na hipótese de João Paulo Rillo ter seu
mandato cassado, em seu lugar entram quatro vereadoras. É
que sua suplente Jéssica Marques pretende fazer um mandato
coletivo. Durante a campanha eleitoral, inclusive, ela se valeu do
cognome Jéssica Coletivas. O PSol já tem adotado essa prática
em outras casas parlamentares, mas é algo que, por falta de
previsão em lei, pode ser questionado. Prestação de serviço.
O Poupatempo e Detran já voltaram a fazer o atendimento presencial (de parte dos seus serviços). Mas, é melhor manter como
prioridade os canais digitais. Reverberação. O burburinho na
praça é a ampliação da Área Azul. Principalmente agora quando
o pneu financeiro anda vazando pelas 4 rodas, inclusive o estepe. Bola ou bolinha. Não da pra acreditar que, com a história
que tem como entidade esportiva, o Rio Preto Esporte Clube
vai deixar de participar de campeonatos por decisão “MONOCRÁTICA (?)” do presidente José Eduardo. Será que história de
mais de 100 anos do Glorioso com a bola cheia...vai esvaziar?
Clubes abertos. Automóvel Clube e Monte Líbano abriram suas
portas, mas permaneceram com as piscinas fechadas, voltando
a receber seus associados, mas cumprindo as regras do jogo
virótico. Ponto e basta!

Se você quiser lembrar daqueles
dias quando você saia com sua
família e amigos para um jantar
caprichado, num restaurante
qualquer, não almoce. Deixe
pra fazer as duas refeições do
dia no fim da tarde como se
fosse um Happy Hour. Com os
restaurantes tendo que fechar
as 19 horas não da pra ser feliz
por completo.

Realização!

F o i d e s a f i a d o r, p o r é m ,
satisfatório. Valquiria Menegaldo
Silva finalizou Pós Graduação
em Análise do Comportamento
Aplicada (ABA) ao autismo.
Sucesso cada vez mais.
Em Festa
O Praça Shopping completou
no último sábado, 23 anos
de inaugurado. O espaço, que
se tornou um dos principais
redutos comerciais de Rio Preto
e região, é parada obrigatória
para quem vai ao centro da
cidade realizar compras e ter
horas de lazer com a família.

Mais uma conquista

O açúcar Cristal Guarani foi
eleito 2ª maior marca no Brasil.
Ganahando uma posição desde a
última publicação do tradicional
Ranking da ABRAS – Associação
Brasileira de Supermercados.
Essa classificação é resultado
de total atenção aos critérios
de qualidade em cada etapa do
processo produtivo e do esforço
dos colaboradores, que se
dedicam para que os produtos
cheguem com alto padrão à
mesa dos brasileiros.

Andar com fé

A mudança de ministro da saúde também mudou o discurso do
governo Bolsonaro. Marcelo Queiroga conseguiu instalar o uso de
máscara, higienização das mãos e distanciamento como políticas
públicas no combate à propagação do vírus. Só falta sêo Jair aderir
a essa campanha, pois sua prática segue sendo o contrário de
tudo isso. Que ele não sirva de exemplo.

A belezura de Joyce Seba enfeita nossa coluna nesta
terça-feira

Inaugurada

Após anos de sucesso absoluto tanto em Rio Preto quanto em
Ribeirão Preto, o pub Vila Dionísio apostou em um novo modelo
de negócio para a expansão da sua marca. O grupo, que além dos
dois pubs, já citados, também opera o Boteco Chico Barrigudo,
conta com 6 franquias, todas instaladas em food trucks, em
Rio Preto, Ribeirão, Votuporanga, Goiânia, Bauru e Londrina.
Na última sexta-feira, a sétima unidade foi inaugurada e desta
vez, instalada em ponto fixo em região conhecida por estar no
centro de vários condomínios fechados de médio e alto padrão
em Rio Preto.

Sem comparação

Se não fornecesse vacinas para o Ministério da Saúde distribuir
pelo Brasil afora, João Doria, por meio do Butatan, já teria
conseguido aplicar as duas doses da coronavac em todos os
paulistas maiores de 18 anos. Só para vocês terem uma idéia,
a população de nosso estado é maior que a da Austrália, onde a
vacinação é um sucesso, e tem uma área maior que a do Reino
Unido.

With love

henriforne@gmail.com

A Iguatemi Shopping decidiu antecipar sua campanha de Dia das
Mães e apresentou o vídeo com o tema “With love”. Narrado por
Constanza Pascolato, famosa consultora de moda. Entre os dias 3
e 9 de maio, a campanha terá uma série de conversas dedicadas
no Iguatemi Daily, plataforma da marca no Instagram. Com dicas
de moda, arquitetura e design, gastronomia, arte e cultura, beleza
e lifestyle com profissionais altamente qualificadas e referências
no mercado, como Isabella Fiorentino, Vic Ceridono, Bárbara
Migliori, Isabela Akkari, Sophia Alckmin, entre outras.

Tel. (17) 3233-4888

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)

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
Kiberamarp
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BEATRIZ APARECIDA SIMBRON FERREIRA 44620216810
EMPENHO 4754/21
Notiﬁco o representante legal da contratada, para realizar o
serviço no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, referente ao empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
EMPENHO 6293/21
Notiﬁco o representante legal da contratada, para entregar
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do
recebimento desta, os itens referentes ao empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará
na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS
LTDA ME
EMPENHO 5785/21
CONTRATADA: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
EMPENHO 3159/21
CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
EMPENHO 3238/21
Notiﬁco Derradeiramente 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 querendo apresentar contraditório, em atendimento aos
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0676/20
PROCESSO 12.086/20 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
228/20
Trata-se de pedido de reequilíbrio contábil, postulado pela
contratada J P Beleze EPP para elevação dos preços dos
itens licitados em 25%, tendo o Gabinete da Secretaria Municipal de Administração apresentado parecer pelo indeferimento. Considerando o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, que veda a alteração
dos preços registrados. Assim, acolho a manifestação do Sr.
Mauricio Tukamoto Rodrigues, em consequência, INDEFIRO
o pedido de reequilíbrio. Intime-se e Publique-se. ADILSON
VEDRONI - Secretário M. Administração.
EXTRATO
ATA DE JULGAMENTO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
OBJETO: Contratação de grupos formais da agricultura familiar detentores de DAP Jurídica para aquisição de hortifrutigranjeiros para abastecimento das unidades escolares, com
dispensa de licitação, de acordo com o disposto no art. 14
da lei 11.947 de 16/07/09, Res. FNDE nº 6, de 08/05/2020.
SMAA.
Considerando-se não haver recurso contra a habilitação, a
comissão de análise realizou sessão para classiﬁcação dos
participantes habilitados, que foi a seguinte: 1º lugar: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO - COOPERIOPRETO. Em 2º Lugar: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDÓPOLIS. Em 3º Lugar: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DOS
PRODUTORES DA REGIÃO DE JALES. Após classiﬁcação,
realizou-se a abertura dos envelopes, contendo a proposta
de venda, na ordem de classiﬁcação dos habilitados, sendo
apresentadas as seguintes quantidades: COOPERATIVA
DOS PRODUTORES RURAIS DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - COOPERIOPRETO: alface: 94.676mc, mandioca:
39.055kg; ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS
DE FERNANDÓPOLIS: mamão: 87.450kg; COOPERATIVA
AGRÍCOLA MISTA DOS PRODUTORES DA REGIÃO DE
JALES: laranja: 97.852kg, mamão: 32.550kg, tangerina:

39.916kg. Solicita-se às habilitadas no certame que apresentarem as amostras dos gêneros alimentícios no prazo de 02
(dois) dias úteis, conforme previsto no item 7 do Edital, na
Av. Gerassina Tavares, nº 500, Barracão 03, Jd. Yolanda, estando todas intimadas. O inteiro teor dessa decisão se acha
encartado nos autos do processo à disposição dos interessados. SMAA. A. Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 629/19; Contrato: PRE/0042/20
Contratada: Clinica Veterinária Ricardo Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato
supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação: Nº 51/21
Contratada: P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE EIRELI.
Objeto: Aquisição de 2.000 unidades de ﬁltro hepa anti-bactéria adulto, para o enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” no município. Empenho n°
8059/21. Valor Total R$43.000,00- SMS –Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2021
ATA Nº 0362/21
CONTRATADA: BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender
ações judiciais - Valores Unitários - Item 23 - R$6.811,200;Item 24 - R$2.724,480 - SMS–Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021
ATA Nº 0363/21
CONTRATADA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados
REMUME - Valor Unitário - Item 22 - R$10,790- SMS–Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021
ATA Nº 0364/21
CONTRATADA: PORTAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para tender ações
judiciais - Valor Unitário - Item 24 - R$20,490- SMS–Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021
ATA Nº 0365/21
CONTRATADA: L. F. GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de matérias de pintura - Valores
Unitários - Item 01 - R$40,00;- Item 3 - R$40,90;- Item 6 R$60,0;- Item 11 - R$40,00;- Item 14 - R$103,00;- Item 16
- R$37,99;- Item 17 - R$43,00;- Item 19 - R$59,59;- Item 21
- R$90,00 - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo–Prazo de
vigência: 12 meses.
COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 02/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 1.192 GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO
BATISTA – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. Informamos
que foram disponibilizados esclarecimentos relativos a este
procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action e ﬁca,
desde já, fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento
original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 01/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO
DE NOVA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA NO PADRÃO
CPFL (QUADRO DE MEDIDORES COLETIVO) NO MERCADO MUNICIPAL (RUA ANTONIO DE GODOY, 3048,
CENTRO) – SEC. MUN. DE OBRAS. Informamos que foram

disponibilizados esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action e ﬁca, desde já,
fazendo parte integrante do instrumento convocatório, sendo
válido para todos os efeitos legais o documento original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
112/2020 – PROCESSO Nº 11015/2020
Objeto: Aquisição de ar condicionado para a Polícia Militar.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 28/04/2021 às 15:00hs para continuidade
dos trabalhos. 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°
169/2021, processo 11.495/2021, objetivando o 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.
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 11/05/2021,
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° 159/2021, processo 11.403/2021, objetivando o registro
de preços para aquisição de protetores faciais (face Shield)
para utilização na Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até
o dia 10/05/2021, 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° 165/2021, processo 11.441/2021, objetivando o registro
de preços para fornecimento e instalação de aparelhos de
ginastica para as academias ao ar livre(ATI) nas praças e
em outros locais. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/05/2021, 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.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA DE 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° 128/2021, PROCESSO 11.136/2021, objetivando o
registro de preços para aquisição de cabo de alumínio destinado a ampliação e manutenção da iluminação pública de
vias e praças. Secretaria Municipal de Obras. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 30/04/2021, às 08:30h. e
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados,
no Portal de Compras
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
86/2021 – PROCESSO Nº 1861/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de bebedouro de
galão e puriﬁcador de água. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 28/04/2021 às 09:00hs para continuidade
dos trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira.
AVISO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° 115/2021,
PROCESSO 11.018/2021
Objeto: Contratação de empresa para serviços terceirizados
de auxiliar de limpeza, agente de higienização e trabalhador
de manutenção de ediﬁcações em atendimento ao Shopping
Prefeito Antonio Figueiredo de Oliveira (HB). Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Neg. Turismo.
Declaro parcialmente procedente a impugnação. Em razão
de impugnação feita ao Edital, ﬁca RETIFICADO o Termo de
Referência, elaborado pela Sec. Mun. De Desenvolvimento
Econômico e Neg. Turismo, do Anexo I do Edital Licitatório.
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O edital está disponibilizado na nova versão no sistema “Portal de Compras” link “Edital Completo e Anexos” à disposição
dos interessados. Fica redesignada a data de processamento do pregão da seguinte forma: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/05/2021, às 08h30min e abertura a
partir das 08h32min. Adriana Tápparo – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 80/2021 – Processo n.º
1801/2021
Objeto: Aquisição de notebooks e softwares ofﬁce para a
Secretaria Municipal da Fazenda.
Sessão pública realizada on line no dia 29/03/2021, sendo
adjudicados os itens às empresas vencedoras: BELA BELI
STORE LTDA (item 1) e PISON EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (item 2), conforme propostas declaradas vencedoras. Houve manifestação de intenção de recurso pela
empresa HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP referente
ao item 1. Houve apresentação das contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão, submetendo
à autoridade superior, Sr. Secretário Municipal da Fazenda,
que ratiﬁcou as decisões da pregoeira e negou provimento
a intenção de recurso da empresa. A íntegra da sessão está
disponível no “Portal de Compras”. Adriana Tápparo – pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. José Martinho Wolf Ravazzi
Neto - Secretário Municipal da Fazenda.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 116/2021 – Processo
11021/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeados e
fechaduras p atendimento das unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on
line com início dia 09/04/2021, sendo adjudicados os itens
as empresas declaradas vencedoras: FZ DE CASTRO itens
3, 4 e 8; INDUSTRIA DE MOVEIS V V LTDA ME itens 5, 6
e 7; RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI
item 1. O item 2 foi fracassado. Não houve manifestação de
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no
“Portal de Compras” - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 124/2021 – Processo
11090/2021
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa
para prestação de serviços de poda e remoção de árvores
em atendimento as unidades escolares e instituições auxiliares. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on line com início dia 15/04/2021, sendo adjudicado o
item a empresa declarada vencedora: RAMADAM & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
item 1. Não houve manifestação de intenção de recurso. A
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” –
Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo
- Secretária Municipal de Educação.
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° 167/2021, processo 11.463/2021, objetivando o registro
de preços para aquisição de materiais hospitalares para
combate ao COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/05/2021, às
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 117/2021 – Processo
11025/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de toner para a
Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on line com início dia 09/04/2021, sendo adjudicados os
itens as empresas declaradas vencedoras: DISTRISUPRI
DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME item 5; NM TECH
COM E SERV DE SUPRI P INFORMÁTICA EIRELI EPP item
2; RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVIÇOS EIRELI
item 6 e 7; T VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ME itens 1 e 31. O item
4 foi fracassado. Não houve manifestação de intenção de
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de
Compras” - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Fabiana Zanquetta de Azevedo
- Secretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 24/2021 – Processo
1227/2021
Objeto: Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos para
estruturar a rede de serviços de proteção social especial,
sistema único-SUAS e Atenção Integral a primeira infância.
Secretaria Municipal de Assistência Social. Sessão pública
realizada on line com início dia 18/02/2021, sendo adjudicados os itens as empresas declaradas vencedoras: ARTHCO
COMÉRCIO DE MÓVEIS E MAT P ESCRITÓRIO EIRELI
item 5; BRUNA REGINA DA SILVA CALDAS ME item 8;
GAMA COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP item 9; PAMELA
DA CRUZ GODOI itens 2 e 223; PEZANI COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI item 16; PRADO COM DE ELETRONICOS
E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EIRELI EPP item 3 e 4;
SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PROD ELETRELETRONICOS EIRELI EPP item 11 e 21. Os itens 1, 6, 7, 10,
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20 foram fracassados e o item 24
foi deserto. Não houve manifestação de intenção de recurso.
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Helena C rozales da Silva
Marangoni - Secretária Municipal de Assistência Social.

Jornal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 35.231 DE 22 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) ELIZANDRA MILENE DA ROCHA RIBEIRO, Agente Administrativo,
lotado(a) na Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas
para Mulheres, Pessoa com Deﬁciência, Raça e Etnia, nos
termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo
os efeitos desta a partir de 03 de maio de 2021.
PORTARIA N.º 35.232 DE 22 DE ABRIL DE 2021
EXONERA, ROGERIO PERUSSINI DE SOUZA, do Cargo
em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012,
402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017,
541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, nomeado pela Portaria
n.º 34.841 de 13 de janeiro de 2021, surtindo os efeitos desta
a partir de 01 de maio de 2021.
PORTARIA N.º 35.233 DE 22 DE ABRIL DE 2021
DISPENSA, os seguintes servidores de carreira das GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, surtindo os efeitos desta a
partir de 03 de maio de 2021, conforme segue:
DIENE HEIRI LONGHI TRAJANO, da Função de Chefe de
Departamento - FG.101.6, no Departamento de Atenção
Especializada da Secretaria Municipal de Saúde, constante
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013,
414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015,
538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores.
MARIA AMELIA ZANON PONCE DA ROCHA, da Função de
Gerente Nível III - FG.101.4, na Gerência dos Serviços Ambulatoriais Especializados da Secretaria Municipal de Saúde,
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011,
alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012,
402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014,
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019,
617/2020 e alterações posteriores.
CAMILA DE CARVALHO SILVA ISHIZAVA, da Função de
Gerente Nível II - FG.101.3, na Unidade de Prevenção e
Diagnóstico de Doenças Crônicas Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014,
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018,
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores.
PORTARIA N.º 35.234 DE 22 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer
as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, surtindo os efeitos
desta a partir de 03 de maio de 2021, conforme segue:
MARIA AMELIA ZANON PONCE DA ROCHA, para exercer
a Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamento de Atenção Especializada da Secretaria Municipal
de Saúde, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012,
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014,
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019,
598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a
retribuição remuneratória correspondente.
CAMILA DE CARVALHO SILVA ISHIZAVA, para exercer a
Função de Gerente Nível III - FG.101.4, na Gerência dos
Serviços Ambulatoriais Especializados da Secretaria Municipal de Saúde, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º
346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012,
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014,
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019,
598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a
retribuição remuneratória correspondente.
PATRICIA LOPES ROMBOLA, para exercer a Função de
Gerente Nível II - FG.101.3, na Unidade de Prevenção e
Diagnóstico de Doenças Crônicas Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014,
416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018,
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores,
fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente.
PORTARIA N.º 35.235 DE 22 DE ABRIL DE 2021
NOMEIA, a servidora de carreira DIENE HEIRI LONGHI
TRAJANO, para ocupar o Cargo em Comissão – ASSESSOR ESPECIAL - CA.102.3, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014,
437/2014, 537/2017, 541/2017, 543/2017, 577/2018,
583/2018 e 598/2019, surtindo os efeitos desta a partir de 03
de maio de 2021.
PORTARIA N.º 35.236 DE 26 DE ABRIL DE 2021
RELOTA, o(a) servidor(a) MANOELA GODA MARQUES FELIPE da Secretaria Municipal da Fazenda para a Escola de
Gestão Pública - Gabinete do Prefeito, retroagindo os efeitos
desta a 23 de abril de 2021.
PORTARIA N.º 35.237 DE 26 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, de 28 de abril de 2020, DIVANIR SOARES DE
OLIVEIRA para substituir o(a) servidor(a) JOSE AMANCIO
VIEIRA NETO – ocupante da gratiﬁcação por função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de
22/04/2021 a 01/05/2021.
PORTARIA N.º 35.238 DE 26 DE ABRIL DE 2021
DESIGNA, conforme excepcionado no artigo 1º do Decreto 18.596, de 28 de abril de 2020, EVELINE VIUDES para
substituir o(a) servidor(a) JUCIELLY GARCIA QUEIROZ
– ocupante da função de conﬁança gratiﬁcada – Chefe de
Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS - FG.101.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, de
22/04/2021 a 01/05/2021.
ADILSON VEDRONI
Secretário Municipal de Administração
DECRETO Nº 18.886
DE 26 DE ABRIL DE 2021.
Altera o Decreto nº 18.377, de 15 de agosto de 2019, que
nomeia a Comissão Municipal da Agenda Ambiental na Administração Pública-A3P.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica

deste Município,
D E C R E T A:
Art. 1º O artigo 2º do Decreto nº 18.377 de 15 de agosto de
2019, passa a vigorar alterado, com a seguinte redação:
“Art. 2º A Comissão Municipal da Agenda Ambiental na
Administração Pública-A3P será constituída pelos órgãos e
integrantes conforme segue:
I - Secretaria Municipal de Administração
a)
Cleine Zavanella Calvo Mariz
b)
Marcos Vinicius Scafe
II - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
a)
Carla Regina Zoccal Alves
b)
Dayana G. O. Cussioli
III - Secretaria Municipal de Assistência Social
a)
Aline Pacheco Velho Arruda
b)
Glauciane Cassandre Fonseca
IV - Secretaria Municipal de Comunicação Social
a)
Josy Mariano de Sá Silva
b)
Marcella Mila Ramalho Pacheli Pereira
V - Secretaria Municipal de Cultura
a)
Luciano Marcelo Alves
b)
Carlos Eduardo Bachi
VI - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Negócios de Turismo
Almir Donizetti da Silva
VII - Secretaria Municipal de Educação
a)
Hederson Vinícius de Souza
b)
Leandra Virginia Justo Herrera
VIII - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
a)
Lupércio Scaliante Rampim
b)
José Roberto Veronese
IX - Secretaria Municipal da Fazenda
a)
Rafaela Nogueira Ferreira
b)
Fernanda Bruschi Porto
X - Secretaria Municipal de Governo
Jucelaine Andrade Sobrinho
XI - Secretaria Municipal da Habitação
a)
Amanda Vigna
b)
Renata Ferreira Moysés Correa
XII - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
a)
Kátia Regina Penteado Casemiro
b)
Alexandre Batista do Carmo
XIII - Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoas com Deﬁciência, Raça e Etnia
a)
Márcia Sobrinho Tonelli Martins
b)
Igor Carlos Gonçalves
XIV - Secretaria Municipal de Obras
a)
Flávio Henrique Bertazzone
b)
Janini Matos dos Santos
XV - Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico,
Ciência, Tecnologia e Inovação
a)
Willian Meque
b)
Paulo Paulin Benzatti
XVI - Secretaria Municipal de Saúde
a)
Patrícia de Lucas Rodrigues Lima
b)
Aline Larzem de Melo
XVII - Secretaria Municipal de Serviços Gerais
a)
Maria Helena M. Ronchi
b)
Orestes Eduardo Tonelli
XVIII - Secretaria Municipal de Trabalho e do Emprego
Nayara Sinhorini Tanesi
XIX - Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança
Marcelo Nominato do Amaral
XX - Coordenadoria de Defesa Civil
a)
Maria Aparecida da Silva
b)
Rogério Silva Martins
XXI - Escola de Gestão Pública
a)
Gisele Numer
b)
Ronaldo Bitencourt Dutra
XXII - Fundo Social de Solidariedade
a)
Ana Maria Braz Aravechia
b)
Alessandra Zanetoni
XXIII - Gabinete do Prefeito
a)
Ane Cristina Vila Rangel
b)
Valdernice Botossi Trindade
XXIV - Empresa Municipal de Construções Populares – EMCOP
a)
Sandra Regina Migliorança
b)
Marco Antônio do Amaral
XXV - EMPRO Tecnologia e Informação
a)
Marcéluz Benvindo
b)
Juscelino Alves
XXVI - Empresa Municipal de Urbanismo – EMURB
a)
Luis Justino Fernandes
b)
Augusto Felipe da Silva Nunes
XXVII - Procon Rio Preto
a)
Jean Dornelas
b)
Zaqueu Felipe dos Santos
XXVIII - Regime Próprio de Previdência Social do Município
de São José do Rio Preto
RioPretoPrev
a)
Adriano Antônio Pazianoto
b)
Willian dos Santos Lima
XXIX - Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto –
SeMAE
a)
Luiz Guilherme Paolini Braga
b)
Maria do Carmo Marques da Silva
XXX - Subprefeitura de Engenheiro Schimitt
a)
Jacson Dener Marascalqui
b)
João de Jesus Menino
XXXI - Subprefeitura de Talhado
Wellington Davidson Tosta Pinto” NR
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 26 de abril de 2021,
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
KÁTIA REGINA PENTEADO CASEMIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e no local de costume e, pela
Imprensa local.
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 73/2020 – PROCESSO SeMAE Nº

São José do Rio Preto, terça-feira
27 de abril de 2021

Jornal
100/2020
Objeto: Registro de preço de horas de locação de guindastes veicular e rodoviário.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2021 – Pedido 01.
Contratada: JAM LOCAÇÕES E TRANSPORTES MACAÉ
LTDA.
Ordem de Serviço nº 51/2021 de 15.03.2021 recebida em
13.04.2021. Valor de R$ 62.500,00.
Itens: 1; 1.1; 2 e 2.1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2021 – PROCESSO SICOM
397/2021.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção com fornecimento de peças, materiais,
serviço em guindaste tipo munck, modelo F10/2H, marca
FACCHINI, acoplado ao Caminhão FORD, placa BNZ-0815,
patrimônio 4020.
Por interesse da Administração para ampliação do prazo de
envio das propostas, ﬁca designado o dia 07.05.2021 a partir
das 08h30 para a realização do pregão.
S. J. Rio Preto, 26.04.2021 – Alan Sinibaldi Cornachioni –
Pregoeiro
Extrato de Portaria nº 39 de 23/04/2021 – Designar o servidor, RENATO TAKAHASHI, matrícula 466, para responder
pela Coordenadoria de Tratamento de Esgoto e Resíduos
do SeMAE, a partir de 26 de abril de 2021, enquanto durar
a ausência da titular. Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação, surtindo efeito a partir de 26 de abril de
2021.
S. J. Rio Preto 26.04.2021 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A
TÍTULO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A
FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE ENSINO, ASSISTÊNCIA
SOCIAL E CULTURA - FULBEAS.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONSTITUÍDO DE 04 - TELAS DE PROJEÇÃO (PATRIMÔNIOS:
256458, 256459, 256460 e 256461). PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDADO A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO,
LOCAÇÃO, OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO
GRATUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: A PRESENTE CESSÃO VIGORARÁ POR PRAZO
INDETERMINADO, SENDO QUE O CEDENTE PODERÁ,
A QUALQUER TEMPO, REQUERER A DEVOLUÇÃO DO
BEM CEDIDO.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
DATA DA ASSINATURA: 26 DE ABRIL DE 2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO / INSPETORIA
FISCAL DE POSTURAS
São José do Rio Preto, 26 de abril de 2021
Os permissionários relacionados abaixo, ficam devidamente
NOTIFICADOS da existência de débitos em aberto referentes
às suas respectivas Inscrições Municipais.
NOME
INSCRIÇÃO
NOTIFICAÇÃO
MUNICIPAL
FISCAL
ETELVINA
147.807/0
117/2021
PEREIRA DOS
SANTOS
DEMETRIUS
147.958/0
89/2021
FERREIRA
FERNANDES
ROBERTO
147.359/0
57/2021
FERREIRA DA
SILVA
Considerando a existência de débitos em aberto,
referentes às Inscrições Municipais supracitadas,
objeto da notificação 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 Inscrição
Municipal 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

CONVITE
LDO 2022
PROGRAMA DE METAS
Convidamos a população para assistir a transmissão da
AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no dia 28 de abril de
2021, pela TV Câmara Municipal de São José do Rio Preto
as 17:00 horas com retransmissão as 19:00 horas conforme
abaixo:
1.
Apresentação da Proposta da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, em atendimento ao artigo 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade
Fiscal;
2.
Apresentação da Execução do Programa de Metas,
em atendimento ao artigo 64-A, § 6º, Emenda a Lei Orgânica do Município Nº 39.
PROF. ORLANDO JOSÉ BOLÇONE
Secretário Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência,
Tecnologia e Inovação
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

20/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de
2018, ﬁcam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedidas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 41.428.831/0001-46
Razão Social: SÃO CRISTOVÃO INTERMEDIAÇÃO, VENDA
E AGENCIAMENTO DE
CNPJ: 40.979.121/0001-41
Razão Social: INOVA AGRO NUTRIÇÃO ANIMAL E FERTILIZANTES LTDA
CNPJ: 40.151.865/0001-73
Razão Social: CASA DE RAÇÃO GIANINI LTDA
CNPJ: 41.215.852/0001-83
Razão Social: F & G EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA
CNPJ: 41.572.289/0001-09
Razão Social: CAMPOS JORDAO COMERCIO DE PEDRAS
E DECORACAO LTDA
CNPJ: 41.551.713/0001-20
Razão Social: LIZ FELTER TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 41.543.344/0001-24
Razão Social: V3R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 41.077.598/0001-02
Razão Social: KELLY RIQUETI CONFECCOES LTDA ME
CNPJ: 41.589.172/0001-20
Razão Social: ANDRE LUIS EGEA
CNPJ: 41.537.301/0001-36
Razão Social: MSO SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 41.578.005/0001-83
Razão Social: R C DA SILVEIRA PRODUTOS AGROPECUARIOS
CNPJ: 41.503.524/0001-82
Razão Social: BEATRIZ SEGANTIN VIEIRA DO NASCIMENTO SERVIÇOS DE
Conforme processamento realizado, em 26 de Abril de 2021,
pela Receita Federal do Brasil as empresas acima mencionadas 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 opção 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, 26 de Abril de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves Auditor-Fiscal Tributário Municipal
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária
Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1917-1
Fica notiﬁcado, M & M Construtora e Incorporadora Eireli, proprietária do imóvel sito à Rua Neca
Medeiros - Coronel, nº 988, quadra 28, lote 05, Parque Celeste, que em virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº
1917-1, emitido em 14/04/2021, assinado pelo agente ﬁscal
de posturas Rodrigo André Morsillo, tratando de construção
em desacordo com a Lei de Zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado (reforma com acréscimo em fase de cobertura
(parcial). A presente notiﬁcação (5900) substitui a antiga
(5880) tendo em vista o novo Código de Obras e Ediﬁcações), em desacordo com as Leis Municipais 13.709/2021,
649/2021 – art. 352, 10.290/2008 – art. 9, de que deverá recolher aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias a
contar desta publicação, a multa no valor de R$ 629,60 (seis
centos e vinte e nove reais, sessenta centavos), uma vez
que o referido Auto de Multa nos foi devolvido pela Empresa
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR
JU 88346853 8 BR, acusando "recusado".
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste
Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias,
contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei
Complementar 588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei
Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da notiﬁcação da lavratura do Auto de
Infração e desde que não haja Impugnação;
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a
Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se
não interposto Recurso Voluntário;
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário,
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da
decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em
Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá
dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento
ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.
riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será
inscrito em dívida ativa, com posterior execução ﬁscal.
São José do Rio Preto, 26 de abril de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
Secretaria Municipal de Obras
Auto de Multa 1917-2
Fica notiﬁcado, M & M Construtora e Incorporadora Eireli, proprietária do imóvel sito à Rua Neca
Medeiros - Coronel, nº 988, quadra 28, lote 05, Parque Celeste, que em virtude de ter sido enviado o Auto de Multa nº
1917-2, emitido em 15/04/2021, assinado pelo agente ﬁscal
de posturas Rodrigo André Morsillo, tratando de construção
em desacordo com a Lei de Zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado (reforma com acréscimo em fase de cobertura
(parcial). A presente notiﬁcação (5900) substitui a antiga
(5880) tendo em vista o novo Código de Obras e Ediﬁcações), em desacordo com as Leis Municipais 13.709/2021,
649/2021 – art. 352, 10.290/2008 – art. 9, de que deverá recolher aos Cofres Municipais , no prazo de 30 (trinta) dias a
contar desta publicação, a multa no valor de R$ 629,60 (seis
centos e vinte e nove reais, sessenta centavos), uma vez
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que o referido Auto de Multa nos foi devolvido pela Empresa
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR
JU 88346853 8 BR, acusando "recusado".
Informamos ainda a intimação e benefício da multa:
a) o prazo para pagamento ou para a impugnação deste
Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias,
contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei
Complementar 588/2019.
b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 24 da Lei
Complementar 588/2019):
I- de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30
(trinta) dias, contados da notiﬁcação da lavratura do Auto de
Infração e desde que não haja Impugnação;
II- de 35% (trinta e cinco por cento), se apresentada a
Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da
ciência da decisão proferida pela Unidade de Julgamento ou
da ciência da decisão proferida em Reexame Necessário, se
não interposto Recurso Voluntário;
III- de 20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário,
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da
decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em
Recurso Voluntário
c) Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá
dirigir-se ao Poupatempo para retirar a guia de recolhimento
ou imprimir o referido boleto através do link: https://cidadao.
riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_
dam.php.
d) Em não havendo apresentação de defesa ou a quitação
do débito decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será
inscrito em dívida ativa, com posterior execução ﬁscal.
São José do Rio Preto, 26 de abril de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação 5740/2021
Fica notiﬁcado, André Luiz Rodrigues Ferreira, compromissário do imóvel sito à Rua José Castilho, nº 512, quadra
02, lote 02, Residencial Santa Ana, que em virtude de ter
sido enviado a Notiﬁcação de Embargo nº 005740, datada
em 09/04/2021, assinada pelo agente ﬁscal de posturas
Valdecir Camillo Fernandes de Mello, tratando de construção
por falta de alvará de construção (obra em fase de laje) em
desacordo com a Lei de Zoneamento e Código de Obras e
Ediﬁcações em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo
com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352
e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela
Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 88346860 9 BR
acusando "não existe o número indicado”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta,
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e
nove e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para
o caso.
São José do Rio Preto, 26 de abril de 2021.
Valdecir Camillo Fernandes de Mello
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação 5897/2021
Fica notiﬁcado, Centro Comunitário Igreja Evangélica
Assembleia Deus, proprietária do imóvel sito à Rua Propércio Ferrarezi, 574, quadra 24, lote A, Jardim São Francisco, que em virtude de ter sido enviado a Notiﬁcação de
Embargo nº 005897, datada em 01/04/2021, assinada pelo
agente ﬁscal de posturas Rodrigo André Morsillo, tratando
de construção por falta de alvará de construção (reforma
com acréscimo em alvenaria) em desacordo com a Lei de
Zoneamento e Código de Obras e Ediﬁcações em vigor e/
ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais
nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 –
art. 9º, sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios e
Telégrafos o AR JU 88346835 1 BR acusando "mudou-se”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta,
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação da
irregularidade que originou o presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor de R$ 1.259,20 (hum mil e duzentos e
cinquenta e nove reais e vinte centavos) e medidas judiciais
cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 26 de abril de 2021.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
AIF-S-E
ADINAM WATANABE RAMALHO
01471/21
000131
CASA DE REPOUSO PARA TERCEIRA
AIF-S-V
01460/21
IDADE SANTA FE LTDA
000116
COMPANHIA BRASILEIRA DE
AIF-A-N
01469/21
DISTRIBUIÇÃO
000322
FERNANDO CARDOSO MIRANDA
AIF-S-E
01466/21
RAMIDES 31954366809
000130
AIF-A-N
IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
01468/21
000321
AIF-P-H
ITAU UNIBANCO S/A
01467/21
000121
AIF-P-H
ITAU UNIBANCO S/A
01464/21
000122
AIF-A-S
PLAZZA SERV FESTAS EIRELI ME
01465/21
000137
RECANTO DA BISA CASA DE REPOUSO
AIF-S-E
01459/21
LTDA ME
000132
AIF-A-S
SERV FESTA NA REPRESA LTDA ME
01470/21
000139
O DE PENALIDADE DE MULTA
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO VALOR
ARENA RB COMPLEXO
100
02430/20
ESPORTIVO LTDA EPP
UFM
20
ARTHUR CARVALHO FERRO
02420/20
UFM
200
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA
02875/20
UFM
MARIA DA GLORIA GOMES DOS
30
02466/20
SANTOS ME
UFM
20
MARINALVA C DA SILVA ME
02497/20
UFM
PACTUS SEGURANÇA E
40
00937/19
MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
UFM
PWD SAUDE E SEGURANÇA
19
01413/19
OCUPACIONAL LTDA
UFM

AUTO
AIP-M-L
000103
AIP-S-F
000100
AIP-S-F
000104
AIP-S-F
000106
AIP-P-F
000108
AIP-S-F
000103
AIP-S-F
000102

EDI
TAL
DE
AUT
OS
DE
IMP
OSI
ÇÃ
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São José do Rio Preto, terça-feira
27 de abril de 2021

R ALVES DE SOUSA BAR ME
RENASCER RIO PRETO
IMOBILIARIA EIRELI
RUZA & DIMITRIA CLINICA
MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA
SORRISO & CIA ODONTOLOGIA
POLICLINICA S/S LTDA
VALDIRENE BACCO 05747521888

02465/20
02486/20
01454/19
02028/20
02490/20

40
UFM
20
UFM
30
UFM
500
UFM
100
UFM

Jornal
AIP-S-F
000105
AIP-P-F
000110
AIP-S-D
000199
AIP-S-F
000101
AIP-P-F
000109

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO PROTOCOLO
AUTO
IRMAOS MUFFATO & CIA
AIF-S-H
02875/20 2021000009349
LTDA
000227
PACTUS SEGURANÇA E
AIF-S-F
MEDICINA
00937/19 2019000227439
000082
OCUPACIONAL LTDA
PWD SAUDE E
AIF-S-F
SEGURANÇA
01413/19 2019000253351
000087
OCUPACIONAL LTDA
RUZA & DIMITRIA
AIF-S-D
CLINICA MEDICA E
01454/19 2019000289437
000104
ODONTOLOGICA LTDA
SORRISO & CIA
AIF-S-F
ODONTOLOGIA
02028/20 2020000227832
0000122
POLICLINICA S/S LTDA
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
AIF-A-N
C R DA COSTA ROTISSERIA ME
00906/20
000188
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS
RAZÃO SOCIAL
PROCESSO
AUTO
AIF-I-E
CELIA IZABEL MARQUI BONFANTI ME
01064/15
000412
GISELIA MARCELINO DE SOUZA SILVA
AIF-A-N
00622/21
ME
000301
São José do Rio Preto, 27 de Abril de 2021.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente da Vigilância Sanitária

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO
EMPREGO
EXTRATO DO 3.ª ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018: que entre si celebram a Secretaria Municipal
do Trabalho e do Emprego e Ares – Associação Riopretense
de Educação e Saúde, doravante denominada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ
sob n.51.858.561/0001-67, localizada à Rua Iriritiba, 1370
- Bairro Jardim Sonia, CEP 15050-462 - São José do Rio
Preto, representado neste ato por seu(s) dirigente, a SRA.
LUCIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO, portadora da cédula
de identidade RG 26.748.447-1 SSP/SP e inscrita no CPF/
MF 257.465.578.89, em conformidade com a Lei Federal
nº13.019 31 de julho de 2014, e com Decreto Municipal
nº17.708 de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 e alterações pelo
Decreto n.º 17.800 de 29 de junho de 2017, ﬁrmados nos
autos do processo de chamamento público n.º 002/2017,
celebram o aditivo de prorrogação de 09 meses do termo
004/2018.
OBJETO: Programa de geração de renda e educação para
o trabalho por meio de coleta seletiva de resíduos recicláveis, separação e transformação de produtos coletados no
município de São José do Rio Preto.
VALOR DO 3° ADITIVO: R$333.878,47 (Trezentos e Trinta
e Três Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta
e Sete Centavos), com recursos de fonte 1 - ﬁcha 266 de
Subvenções sociais, conforme cronograma de desembolso,
constantes no Plano de Trabalho
PRAZO DE EXECUÇÃO DO 3° ADITIVO: 09 MESES
DATA DA ASSINATURA DO 3° ADITIVO: 01 de abril de
2021
DATA DA VIGÊNCIA DO 3° ADITIVO: 1° de abril 2021 até 31
de dezembro de 2021.
O termo de colaboração em sua versão completa, contendo
os respectivos anexos, está disponível no portal da Transparência desse município www.riopreto.sp.gov.br
MARCIA REGINA RODRIGUES CALDAS FERNANDES
Secretária Municipal do Trabalho e do Emprego
Extrato de portaria n°002/2019 GCM de 29 de junho
de 2019 ref. ao Processo Administrativo Disciplinar
002/2019: onde averiguou-se eventual ilegalidade na conduta do Guarda Civil Municipal: Marcio Amantea Martino, decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO desta, com base no art. 233,
I, combinado com o artigo 263 ambos da Lei Complementar
05 de 28 de dezembro de 1990. SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E
SEGURANÇA
PORTARIA SMTTS/Nº 015/2021
Dispõe sobre a designação de
agente de trânsito.
O
Engº
Amaury
Hernandes,
Secretário
Municipal de Trânsito,
Transporte e Segurança,
no
uso
de
suas
atribuições legais, etc.
RESOLVE:
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código
de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por
intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR
para atuar como agente da Autoridade de Trânsito no âmbito
de sua competência no município de São José do Rio Preto,
o seguinte policial militar, objeto do Ofício nº. 17° BPM/I168/300/21 expedido pelo respectivo Comandante.
- Sd PM Charllington José ARLINDO da Silva, RE: 161280-8.
Artigo 2º -Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 20
de abril de 2021.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 26 de abril de 2021.

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
GABRIEL DELBEM BELLON e KARLA TOMÁZ FARIA,
sendo ele ﬁlho de ALAÉRCIO BELLON e de MÍRIAM MARIA DELBEM
BELLON e ela ﬁlha de CARLOS ALBERTO FARIA e de MARILENE
TOMÁZ FARIA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 32029090). 17/04/2021.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
WESLEI DE OLIVEIRA PIRES e ISIS PIRES SOUZA, sendo
ELE ﬁlho de DEVAIR PIRES e de IVANILCE MARIA DE OLIVEIRA e
ELA ﬁlha de JOSÉ SANTOS SOUZA e de TÂNIA PIRES SOUZA;
2.
JOSÉ MOREIRA DA SILVA NETO e LUANA MORETTI, sendo ELE ﬁlho de DENILSON MOREIRA DA SILVA e de ALESSANDRA
DOS SANTOS MOREIRA DA SILVA e ELA ﬁlha de DEVANIR MORETTI
e de SANDRA CRISTINA MORETTI;
3.
AIRY DA SILVA e ÉRIKA MARTINS RIBEIRO MARIANO,
sendo ELE ﬁlho de VILMA CANDIDA DA SILVA OTTOBONI e ELA ﬁlha
de PEDRO MARIANO e IRANI MARTINS RIBEIRO MARIANO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 32029090). 24/04/2021.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
LEONARDO MARTINS DALBIANCO e CARINA DIAS
RODRIGUES, sendo ELE ﬁlho de JULIO EVARISTO DALBIANCO e de
LINEIA MARTINS DALBIANCO e ELA residente no 2º subdistrito, ﬁlha
de JOSÉ CLAUDIO RODRIGUES e de EDNÉIA APARECIDA DIAS;
2.
ANDERSON RODRIGUES PANTOJA DOS SANTOS e MIRELE VITAL DE SOUZA, sendo ELE ﬁlho de MARINALDO AGOSTINHO
DOS SANTOS e de ANADIZA RODRIGUES PANTOJA DOS SANTOS e
ELA ﬁlha de JOSÉ DIAS DE SOUZA e de MARIA CONCEIÇÃO VITAL;
3.
FELIPE NAJM BARBEIRO e ANA CAROLINA FALCÃO
MENDES, sendo ELE ﬁlho de SERGIO LUIS BARBEIRO e de MARIA
AUGUSTA NAJM BARBEIRO e ELA ﬁlha de CARLOS ANDRÉ FALCÃO
MENDES e de SANDRA VALÉRIA FALCÃO MENDES;
4.
SILAS BRUNO DE JESUS IGNÁCIO e VERÔNICA DE SOUZA MARQUES, sendo ELE ﬁlho de OSMAR IGNÁCIO e de MARIA EUNICE PEREIRA IGNÁCIO e ELA ﬁlha de ROMILDO JOSÉ MARQUES e
de CLAUDIA DE DEUS DE SOUZA MARQUES;
5.
JÂNIO DE OLIVEIRA PAIXÃO e ANA LÚCIA GOMES LOBATO, sendo ELE ﬁlho de JOSÉ TO,É PAIXÃO e de ALITA DE OLIVEIRA
PAIXÃO e ela ﬁlha de GERALDO DA SILVA LOBATO e de MARIA
GOMES LOBATO;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 32029090). 26/04/2021.

Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM.
84/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 12/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DIATELLI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ/MF sob nº 17.141.313/0001-62
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo
de vigência do contrato da continuidade na construção da Creche Escola do bairro Portal da Fonte, com base no Art. 57, §1º, II da Lei Federal
nº 8.666/93 e suas alterações.
VIGÊNCIA: A de vigência do contrato ﬁca prorrogada pelo prazo de 12
meses, com vigência até 09 de abril de 2022, com base no §2º do art.
57, da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais alterações posteriores.
Monte Aprazível, 09 de abril de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de

MIRASSOLÂNDIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas por lei.
CONVOCA os seguintes candidatos aprovados no Concurso Público Municipal nº 01/2016, para preenchimento de vaga disponível, a
comparecer no 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 documentos: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
ﬁlhos menores de 14 (quatorze) anos, Foto 3x4 recente, Atestado médico ocupacional, Certidão negativa de Antecedentes Criminais, Carteira
Proﬁssional, Cartão do PIS/PASEP e Declaração de não ocupar mais
de 1 (um) cargo público remunerado.
Nº de Inscrição: 230191-9
Candidato (a): FRANCYNAI MARIA ALVES DA SILVA
Cargo: FISIOTERAPEUTA
Classiﬁcação: 6°
O não comparecimento na referida data e horário, implicará na desistência automática do convocado sem direito a qualquer reclamação
futura ou interposição de recursos administrativos.
Mirassolândia, 26 de Abril de 2.021.
CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO (PRESENCIAL)- A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização
do Pregão Presencial nº 042/2021; Ata de Registro de Preço nº 040/2021 e objeto do Processo nº 065/2021. TIPO: Menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição de produtos de limpeza e descartáveis para a Administração Geral e o Departamento de Educação do município de
Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 10 de maio de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL
DISPONÍVEL: a partir de 27/abril/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na
Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. MOTIVO DA
RETIFICAÇÃO: Melhor descrição da tabela constante ao Anexo 2 do respectivo edital. DATA: 26/abril/2021 PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

São José do Rio Preto, terça-feira
27 de abril de 2021

Jornal

B-5

RODOBENS CORPORATIVA S.A. - CNPJ nº 56.540.776/0001-59

Demonstrações Financeiras
Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Nota
2020
2019
2020
2019
- 208.513 47.144
580
- 31.044
4.175 Receita líquida de vendas e prestação de serviços 25
26
- (167.219) (38.008)
- 171.354
1.282 Custo das vendas e serviços prestados
- 41.294
9.136
4.556
- 18.677
1.788 Lucro bruto
201
1.937
2.560 Receitas (despesas) operacionais
27
- (22.640) (3.814)
2.136
- 31.549
7 Com vendas
28
(10.483)
(152) (52.311) (10.966)
- 63.820
- Administrativas
29
(3.067)
13 17.412
642
1.832
8.368
- Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
16
30.192
(5.868) 44.034
66
963
963
- Resultado de participações societárias
16.642
(6.007) 27.789 (4.936)
97
1 31.025 11.869 Lucro (prejuízo) operacional
30
2.048
30 33.698
1.630
10.365
1 358.737 21.681 Receita financeira
Despesa financeira
30
(314)
- (30.962) (8.820)
1.734
30
2.736 (7.190)
- 287.498 20.652 Resultado financeiro
131
131
7.265
182 Lucro (prejuízo) antes do imposto de
18.377
(5.977) 30.524 (12.126)
- 334.957
- renda e da contribuição social
- 33.919
- Imposto de renda e contribuição social
24
(5.995) 1.505
54.846
- Correntes
24
1.118
975
883
883
- Diferidos
Lucro
líquido
(prejuízo)
do
exercício
19.494
(5.977)
25.504
(10.621)
5.950
4.605
1.090
61.810
131 669.127 21.924 Atribuível a:
19.494
(5.977) 19.494 (5.977)
72.175
132 1.027.864 43.605 Acionistas/sócios da Rodobens Corporativa
Participação dos acionistas/sócios não controladores
6.010 (4.644)
19.494
(5.977) 25.504 (10.621)
1.059.029 33.879 1.059.029 33.879
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
17.490
6.807 17.490
6.807
(10.039)
2.453 (10.039) 2.453 Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
- (10.196)
- (10.196)
Controladora
Consolidado
1.066.480 32.943 1.066.480 32.943
Nota 2020
2019
2020
2019
- 406.061 23.340 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
19.494
(5.977) 25.504 (10.621)
1.066.480 32.943 1.472.541 56.283 Outros componentes do resultado abrangente
1.138.655 33.075 2.500.405 99.888 Itens a serem posteriormente reclassificados para o resultado
Ajustes de economia hiperinflacionária
23 (d) 15.810
10.254
20.427 14.905
Variação cambial de investidas localizadas no exterior 34 (c) (i) 5.298
(1.428)
6.365
(2.041)
Participação no resultado abrangente das controladas 34 (c) (ii) (13.383)
(8.393) (15.075) (11.994)
Consolidado
Total do resultado abrangente do exercício
27.219
(5.544) 37.221
(9.751)
Lucros
Participação Total do Atribuível a:
27.219
(5.544) 27.219
(5.544)
(prejuízos)
dos não patrimônio Participação de controladores
10.002
(4.207)
acumulados
Total controladores líquido Participação de não controladores em investidas
27.219
(5.544) 37.221
(9.751)
(4.219) 38.487
27.547 66.034
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
(5.977) (5.977)
(4.644) (10.621)
- (8.393)
(3.601) (11.994) do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais
- 10.254
4.651 14.905 custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despe- (1.428)
(613)
(2.041) sa no período em que são incorridos. 2.17. Provisões para contingências: As provisões para ações judiciais (tra(5.977) (5.544)
(4.207)
(9.751) balhista, cível e tributária) são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não for(10.196) 32.943
23.340 56.283 malizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liqui19.494 19.494
6.010 25.504 dar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente
- 15.810
4.617 20.427 dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual re- (13.383)
(1.692) (15.075) flita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O au5.298
1.067
6.365 mento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. 2.18. Im19.494 27.219
10.002 37.221 posto de renda e contribuição social correntes e diferidos: As despesas de imposto de renda e contribuição
- 208.161
- 208.161 social do exercício compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos
- 798.157
373.080 1.171.237 na demonstração do resultado. O encargo de imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos é calcu-

Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Nota
ATIVO
Nota
2020
2019
2020
2019 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
6
68.013
51 199.100 36.606 Fornecedores
19
Aplicações financeiras, e títulos e valores mobiliários 7
13.037
210 64.191
209 Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros - derivativos
8
8.938
- Salários e contribuições sociais
Contas a receber de clientes
9
- 297.726
3.621 Tributos a recolher
Estoques
10
- 417.983
4.889 Adiantamentos de clientes
20
Tributos a recuperar
11
1.260
654 15.799
6.747 Credores diversos
15
Outros ativos
12
9.263
- 62.639
6.699 Partes relacionadas
91.573
915 1.066.376 58.771 Passivo de arrendamento
21
Ativos não circulante mantidos para venda
13
109.096
- 109.096
- Outros passivos
Total do ativo circulante
200.669
915 1.175.472 58.771 Total do passivo circulante
Não circulante
Não circulante
19
Aplicações financeiras, e títulos e valores mobiliários 7
3.300
- Empréstimos e financiamentos
22
Contas a receber de clientes
9
- 351.726
- Provisões para contingências
20
Estoques
10
- 448.196
- Credores diversos
14
Partes relacionadas
15
5.301
7.399
464 Tributos diferidos
15
Depósitos judiciais
22
7.717
3 Partes relacionadas
Tributos diferidos
14
1.118
5.376
4.864 Passivo de arrendamento
21
Outros ativos
12
27.058
- 45.782
3.803 Outros passivos
33.477
- 869.496
9.134 Total do passivo não circulante
Total do passivo
Investimentos
Patrimônio líquido
23
Em sociedades coligadas,
controladas e controladas em conjunto
16
899.811 32.130 321.511
2.096 Capital social
Propriedades para investimentos
2.418
2.418
- Reservas de lucros
Outros investimentos
814
- Ajustes de avaliação patrimonial
Intangível
17
67
- 16.115
148 Prejuízos acumulados
Imobilizado
18
427
30 112.793 29.739
Direito de uso de ativos
1.786
1.786
- Participação de sócios não controladores
Total do ativo não circulante
937.986 32.160 1.324.933 41.117 Total do patrimônio líquido
Total do ativo
1.138.655 33.075 2.500.405 99.888 Total do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Ajustes
Capital de avaliação
social patrimonial
33.879
2.020
(8.393)
10.254
(1.428)
433
33.879
2.453
15.810
(13.383)
5.298
7.725
208.161
816.989
(20.217)

Reservas de lucros
Lucros
a serem
Retenção destinados
6.217
6.217
1.385
-

Nota
Legal
Em 31 de dezembro de 2018
590
Prejuízo do exercício
Participação no resultado abrangente das controladas
23 (c)
Ajustes de economia hiperinflacionária
23 (d)
Variação cambial de investidas localizadas no exterior
23 (c)
Total do resultado abrangente do exercício
Em 31 de dezembro de 2019
590
Lucro líquido do exercício
Ajustes de economia hiperinflacionária
23 (d)
Participação no resultado abrangente das controladas
23 (c)
Variação cambial de investidas localizadas no exterior
23 (c)
Total do resultado abrangente do exercício
Aumento de capital social
23 (a)
Versão do acervo recebido em cisão
23 (a)
Destinações do lucro líquido:
Distribuição de lucros e dividendos
(61)
(61)
Retenção de lucros
23 (b)
465
8.833
(9.298)
Total de contribuições de acionistas e distribuições aos acionistas
1.025.150
(20.217)
465
1.385
8.833
(9.298) 1.006.318
373.019 1.379.337
Alterações nas participações em
controladas que não resultam em perda do controle
Aumento de capital social de acionistas não controladores
23 (e)
1.240
1.240
Redução de participação de acionistas não controladores
23 (e)
(1.540)
(1.540)
Total das transações com acionistas
(300)
(300)
Em 31 de dezembro de 2020
1.059.029
(10.039) 1.055
7.602
8.833
- 1.066.480
406.061 1.472.541
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Informações gerais: A Rodobens Corporativa S.A. (“Companhia”) com sede na cidade de São José do Rio Pre- trimonial reportam na moeda de economia hiperinflacionária - Peso argentino. O balanço patrimonial e a demonsto, Estado de São Paulo, na Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, 15.015-700, tem como objeto social e tração do resultado abrangente dessa investida foram atualizados monetariamente, para calcular a parcela da
atividade preponderante a participação, direta e indireta, no capital de outras empresas (Nota 21). Durante o 3º Companhia em seus ativos líquidos e no resultado. As demonstrações financeiras atualizadas das investidas extrimestre de 2020 a Companhia passou por reestruturação societária, com destaque para os seguintes movimen- pressas em moeda estrangeira, foram convertidas pelas taxas de câmbio de fechamento. Os itens monetários não
tos: • Em 31 de agosto de 2020 foi feita a cisão parcial da Rodobens S.A. (antiga GV Holding S.A.), empresa do foram atualizados, pois já são expressos em termos da unidade monetária corrente no final do período de relatómesmo grupo econômico, com consequente versão do acervo cindido para a Rodobens Corporativa S.A., que se rio. Itens monetários são valores detidos e itens a serem recebidos ou pagos em dinheiro. Todos os outros ativos
justifica a fim de simplificar e racionalizar a estrutura de ativos das sociedades, segregando de forma estratégica e passivos não monetários, quando não reconhecidos a valores correntes no final do período de relatório, como,
as atividades operacionais do grupo. Com a versão do acervo cindido, o capital social da Rodobens Corporativa por exemplo, a valor líquido realizável e a valor justo, de modo que não são atualizados monetariamente, foram
S.A. foi aumentado em R$ 816.989, mediante a emissão de 760.528.556 novas ações (Nota 22 (a)); • Em 30 de atualizados monetariamente. Todos os componentes do patrimônio líquido foram atualizados monetariamente pela
setembro de 2020 foram integralizados no capital social da Companhia R$ 172.160, com emissão de 164.119.152 aplicação do Índice Geral de Preços, desde o início do período ou da data de contribuição, se posterior. As mutanovas ações, mediante conferência ao capital social da Companhia das participações societárias que os acionis- ções do patrimônio líquido durante o período foram divulgadas. Os ganhos ou as perdas na posição monetária lítas subscritores detinham na Rodobens S.A. que representam a uma participação de 26,60%. (Nota 23 (a)); To- quida devem ser incluídos no resultado e divulgados separadamente. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa
das as operações de reorganização societária estão sob o mesmo controle comum e seguiram a política de valor e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta licontábil. Suas controladas abrangem as atividades que podem ser resumidas, segundo a sua natureza, como se- quidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.5. Ativos
gue: (a) Incorporação e construção civil: Essas atividades incluem a incorporação e construção civil, a com- financeiros: 2.5.1. Classificação: A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob
pra e venda de imóveis, a prestação de serviços e a administração de carteira de recebíveis de financiamento imo- as seguintes categorias: (a) mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por
biliário, entre outras. Tais controladas constam no acervo cindido da Rodobens S.A. para a Companhia (Nota 23(a)). meio do resultado) e (b) ao custo amortizado. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos finanAs atividades são efetuadas por meio das empresas mencionadas na Nota 2.2 (a). (b) Locação de imóveis e ceiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimenoutras: Essas atividades incluem Locação e comercialização de imóveis, participação em outras empresas, co- to inicial. Os itens que passaram a ser mensurado ao custo amortizado, atendem as condições especificadas pelo
municação empresarial, dentre outras. Tais controladas constam no acervo cindido da Rodobens S.A. para a Com- CPC 48 / IFRS 9, de que o ativo financeiro é mantido dentro do modelo de negócio, cujo objetivo é manter esses
panhia (Nota 23(a)). As atividades são efetuadas por meio das empresas mencionadas na Nota 2.2 (a). (b) Co- ativos financeiros a fim de receber fluxos de caixas contratuais. (a) Ativos financeiros ao valor justo (seja por
mercial e outras atividades no exterior: Outras atividades desempenhadas pelas controladas, como operações meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado): Os ativos financeiros ao valor justo por
no exterior, participação em outras empresas, dentre outras. As atividades são efetuadas por meio das empresas meio de outros resultados abrangentes incluem: • Títulos de dívida, nos quais os fluxos de caixa contratuais conmencionadas na Nota 2.2 (a). A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Ad- sistem 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 seguinministração, em 19 de abril de 2021.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e prin- tes ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: • Investimentos em títulos de dívida que não se quacipais práticas contábeis adotadas: 2.1. Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC): lificam para mensuração ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Os atiAs demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os vos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo fipronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de re- nanceiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os atilatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)), emitidas pelo International Accounting vos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. (b) Ativos financeiros ao custo amortizado: Os
Standards Board (IASB)), bem como as práticas e as normas aplicáveis às entidades de incorporação imobiliá- ativos financeiros mensurados ao custo amortizado são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos
ria no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para as controladas que atuam com incor- ou calculáveis, que não são cotados no mercado ativo. São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles
poração imobiliária. Os aspectos relacionados à transferência de controle na venda de unidades imobiliárias, se- com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data das demonstrações financeiras (estes são classificaguem o entendimento da administração da Companhia, alinhado àquele manifestado pela CVM no Ofício circular dos como ativos não circulantes). 2.5.2. Reconhecimento e mensuração: As compras e as vendas regulares de
/CVM/SNC/SEP nº 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 / IFRS 15. As demonstrações financeiras individuais ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo
e consolidadas evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração em sua gestão. As principais políticas con- justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhetábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresenta- cidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeidas a partir da Nota 2.2, essas políticas têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresen- ros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido
tados nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. As demonstrações financeiras individuais e transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e
consolidadas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto no caso de ativos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subsepassivos financeiros demonstrados na Nota 5 como mensurados ao valor justo por meio do resultado ou valor jus- quentemente, contabilizados pelo valor justo. Os ativos financeiros mensurados e contabilizados pelo custo amorto por meio de outros resultados abrangentes. Os ativos mantidos para a venda são mensurados pelo menor va- tizado, usam o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo
lor entre o valor contábil e o valor justo menos os custos de venda. A preparação de demonstrações financeiras de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do rerequer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da administração da sultado em “Resultado financeiro” no período em que ocorrem. Quando os títulos classificados como disponíveis
Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julga- para venda são vendidos ou sofrem perda (impairment), os ajustes acumulados do valor justo, reconhecidos no
mento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas patrimônio, são incluídos na demonstração do resultado como “Resultado financeiro”. 2.5.3. Compensação de
para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. As demonstrações financeiras individuais e con- instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no basolidadas foram preparadas com base no pressuposto de continuidade das operações da Companhia. Vale res- lanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidásaltar que as operações da Companhia foram afetadas pelos impactos econômicos e sociais advindos do CO- -los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Dessa forma, os saldos mantiVID-19 em 2020, no entanto, a Companhia atuou e continua atuando em planos de adaptação à situação, os quais dos com clientes em Contas a receber de clientes e Adiantamentos de clientes, bem como os saldos mantidos
contribuíram para que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2020 não com fornecedores em Fornecedores e Adiantamentos a fornecedores, estão sendo apresentados líquidos, nas pretivessem impactos relevantes. Na data em que a administração autorizou a emissão das presentes demonstra- sentes demonstrações financeiras, quando atendidos os requisitos aplicáveis. 2.5.4. Impairment: A Companhia
ções financeiras, a administração da Companhia determinou que não havia incertezas relevantes que pusessem avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao cusem dúvida a capacidade da Companhia de continuar operando nos próximos 12 meses, bem como não identifi- to amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A metodologia de impairment aplicada
cou qualquer situação que pudesse afetar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício depende de ter ocorrido ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes,
findo em 31 de dezembro de 2020. 2.2. Demonstrações financeiras individuais e consolidadas: No processo a Companhia aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 / IFRS 9 e, por isso, reconhece as
de consolidação foram eliminados saldos ativos, passivos, receitas e despesas de operações e lucros ou prejuí- perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 2.6. Instrumentos dezos não realizados entre as empresas consolidadas. As demonstrações financeiras de investidas em cuja admi- rivativos: Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivatinistração a Companhia não exerça controle, independentemente da sua participação, mas que possui influência vos é celebrado e são subsequentemente, remensurados ao seu valor justo. O método para reconhecer o ganho
significativa, foram consideradas como investimentos em coligadas na consolidação conforme item (ii) a seguir e ou a perda resultante depende do fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de hedge nos caNota 16 (a). As empresas controladas estão mencionadas no item (i) a seguir. As seguintes políticas contábeis fo- sos de adoção da contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o método depende da natureram aplicadas na elaboração das presentes demonstrações financeiras individuais e consolidadas: (i) Controla- za do item que está sendo protegido por hedge. O valor justo dos instrumentos derivativos está divulgado na Nota
das: A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou 8. Como procedimento de gestão de seus riscos de mercado, a Companhia administra as suas exposições em
tem direitos a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades moeda estrangeira por meio da contratação de instrumentos financeiros derivativos atrelados ao dólar, considerelevantes da investida. Transações entre empresas, saldos e ganhos não realizados em transações entre partes rando a previsão de despesas contida no orçamento oficial da Companhia. A Companhia também administra suas
relacionadas são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação for- exposições em juros por meio de políticas de controles, estabelecimento de estratégias operacionais, determinaneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são al- ção de limites e diversas técnicas de acompanhamento das posições, e ainda, efetua operações envolvendo insteradas quando necessário para assegurar a consistência com as práticas adotadas pela Companhia. (ii) Coli- trumentos financeiros derivativos que se destinam a clientes, associadas a operações de captação ou aplicação
gadas e controladas em conjunto: Coligadas e controladas em conjunto são todas as entidades sob as quais de recursos. 2.7. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a rea Companhia tem influência significativa, mas não o controle. Os investimentos em coligadas e controladas em ceber de clientes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das atividades da Comconjunto são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu panhia e controladas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo
valor de custo (Nota 16). A participação da Companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas pós-aquisição normal da Companhia), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresené reconhecida na demonstração do resultado. As movimentações cumulativas pós-aquisição são ajustadas con- tadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
tra o valor contábil do investimento. Quando a participação da Companhia nas perdas de uma coligada for igual subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a
ou superior a sua participação na coligada, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Companhia não reconhece provisão para créditos de liquidação duvidosa (impairment). Na prática são normalmente reconhecidas ao valor
perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da coligada. faturado, ajustado pela provisão para impairment, se necessária. 2.8. Estoques: Os estoques são demonstrados
(a) Empresas controladas incluídas na consolidação: Segue abaixo o percentual de participação nas empre- ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método de avaliação do
“custo médio ponderado” das compras ou produção; quando necessário, é constituída provisão para desvalorisas controladas incluídas na consolidação segregadas por segmento e natureza das operações:
Consolidado zação desses estoques a mercado. Os imóveis a comercializar estão representados por unidades construídas ou
2020
2019 em construção ainda não comercializadas, bem como por terrenos para futuras incorporações. São avaliados pelo
custo de aquisição, adicionado pelos custos incorridos com a evolução da obra e despesas estimadas para efe(i) Incorporação e construção civil
Jaux Holding Ltda.
99,87
- tuar a venda. O valor líquido de realização, que é representado pelo preço de venda estimado no curso normal dos
Juillan Holding Ltda.
100,00
- negócios, menos os custos estimados necessários para efetuar a venda, é superior ao seu valor contábil, os quais
Junas Holdings Ltda.
99,95
- não excedem o valor de mercado. A Companhia periodicamente avalia a recuperabilidade de seus estoques, inRNI Negócios Imobiliários S.A.
36,61
- cluindo aqueles que são retornados após distratos com clientes, e não têm identificado mudanças relevantes no
seu valor realizável que pudessem apresentar impactos significativos em suas demonstrações financeiras. 2.9. Ou(ii) Locação de imóveis e outras
AF Tatuapé Veículos Ltda.
100,00
- tros ativos: Os demais ativos recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou deterDelta Veículos Ltda.
100,00
- mináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados ao custo, deduzido, quando aplicável,
DM Motors do Brasil Ltda.
99,90
- por provisão para ajuste ao valor de realização, que é constituída com base na análise das expectativas de sua
Green Star Peças e Veículos Ltda.
100,00
- efetiva realização. São incluídos como ativo circulante, aqueles ativos com prazo de vencimento inferior a 12 meGVC Geração de Valor em Cobrança Ltda.
100,00
- ses após a data de emissão do balanço. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. (a) DespeIlha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
100,00
- sas a repassar a SPEs (controladas e operações em conjunto - Incorporação imobiliária): Representadas
Itabens Participações Ltda.
100,00
- por gastos com empreendimentos em fase de pré-lançamento, os quais são repassados para as SPEs quando da
Promogreen Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda.
100,00
- constituição destas, apropriados ao custo dos imóveis comercializados, adotando-se os mesmos procedimentos
RCE Digital Ltda.
90,00
- descritos na Nota 2.20 a seguir. (b) Despesas comerciais a apropriar (Incorporação imobiliária): Incluem os
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda.
93,77
- gastos com comissões diretamente relacionados aos empreendimentos imobiliários, sendo apropriados ao resulRodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda.
100,00
- tado observando-se o critério de apropriação da receita, descrito na Nota 2.20 a seguir, exceto as comissões soRodobens Holding Ltda.
100,00
- bre vendas canceladas, que são lançadas ao resultado no caso de cancelamento ou quando for provável que não
Rodobens Locação de Imóveis Ltda.
99,56
- haverá pagamento dos valores contratados. 2.10. Ativos não circulantes mantidos para venda: Os ativos não
Rodobens Negócios e Soluções Ltda.
99,98
- circulantes são classificados como ativos mantidos para venda quando seu valor contábil for recuperável, princiRodobens Participações Ltda.
99,99
- palmente, por meio de uma venda e quando essa venda for praticamente certa. Estes ativos são avaliados pelo
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda.
100,00
- menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos os custos de venda. 2.11. Investimentos: As participaVerdade Locação de Imóveis Ltda.
75,64
- ções em empresas coligadas e controladas em conjunto (joint ventures) são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial (Nota 16). 2.12. Intangível: (a) Relações contratuais com clientes: As relações contratuais
(iii) Comercial e outras no exterior
Automotores Juan Manuel Fangio S.A.
100,00
56,11 com clientes, adquiridas em uma combinação de negócios, são reconhecidas pelo valor justo na data da aquiRodobens Argentina S.A.
100,00
56,11 sição. As relações contratuais com clientes têm vida útil finita e são contabilizadas pelo seu valor de custo menos
Rodobens Internacional S.A.
100,00
56,11 a amortização acumulada. A amortização é calculada usando o método linear durante a vida esperada da relaRodobens Inversiones S.A.
100,00
56,11 ção com o cliente. (b) Softwares: Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente, substanEmpresa Rodobens S.A. de Ahorro para Fines Determinados
100,00
56,11 cialmente formados por direitos de uso de software, são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perRodobens Vehículos S.A.
100,00
56,11 das por redução ao valor recuperável. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada
WV Holdings Ltd.
100,00
57,10 dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de
(b) Transações com participações de não controladores: A Companhia trata as transações com participações quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 2.13. Imobilizado: O imobilizado é mende não controladores como transações com proprietários de ativos do Grupo. Para as compras de participações surado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente
de não controladores, a diferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos atribuíveis à aquisição dos itens e inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos quaativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. Os ganhos ou perdas sobre alienações para par- lificados. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo sepaticipações de não controladores também são registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta “Ajustes de rado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a
avaliação patrimonial”. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras indi- esses custos e que possam ser mensurados com segurança. Todos os reparos e manutenções são lançados em
viduais e consolidadas estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todas as in- contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de ouformações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando in- tros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a
dicado de outra forma. (i) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final
moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor
quando os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. O valor contábil de um ativo é imediatamente
e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimaestrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com do. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contáempréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do resultado como receita ou des- bil e são reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado.
pesa financeira. As variações cambiais de ativos e passivos financeiros não monetários, como por exemplo, os 2.14. Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a
investimentos em controladas no exterior, são registrados na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”, no patri- verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil
mônio líquido da Companhia, e somente são registrados ao resultado do exercício quando o investimento for ven- pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu
dido ou baixado para perda. (ii) Controladas com moeda funcional diferente: Os resultados e a posição fi- valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e
nanceira das controladas que integram as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para
cuja moeda funcional é diferente da moeda de apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, como os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos
segue: • Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamen- não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para
to da data do balanço. • As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. 2.15. Fornecedores: As contas a pagar
de câmbio médias (a menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso norvigentes nas datas das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas das mal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um
operações). • Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, repatrimônio líquido, na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”. As controladas Automotores Juan Manuel Fangio conhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo, acrescidos, quando aplicável, dos corS.A., Rodobens Vehículos S.A., Rodobens Argentina S.A., Rodobens Internacional S.A., Empresas Rodobens S.A de respondentes encargos incorridos. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
Ahorro Para Fines Determinados, Rodobens Locadora de Vehículos S.A. e Rodobens Inversiones S.A. tem como 2.16. Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo
moeda funcional o Peso argentino e a WV Holdings Limited têm como moeda funcional o Dólar norte-americano. valor justo, líquido dos custos incorridos Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circuNa consolidação, as diferenças de câmbio decorrentes da conversão do investimento líquido em operações no ex- lante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo meterior são reconhecidas no patrimônio líquido. Quando uma operação no exterior é parcialmente alienada ou ven- nos, 12 meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição,
dida, as diferenças de câmbio que foram registradas no patrimônio são reconhecidas na demonstração do resul- construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de
tado como parte de ganho ou perda sobre a venda. As investidas contabilizadas pelo método da equivalência pa- tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo

Demonstração de fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Nota
Caixa gerado nas operações
Imposto de Renda e Contribuição social sobre o lucro pagos
18.377
(5.977) 30.524 (12.126) Juros pagos e recebidos
Juros pagos s/ arrendamento
46
30
3.375
486 Caixa líquido gerado pelas (aplicado
823
823
- nas) atividades operacionais
- 17.069
935 Fluxos de caixa das atividades de investimentos
(30.192)
5.868 (44.034)
(66) Caixa por ganho de controle
731
- Adições em ativos intangíveis
17
(494)
(15) (1.209)
721 Aquisições de bens do ativo imobilizado
18
159
159
- Aquisições e baixa de investimentos
26
(822)
26 Dividendos e juros sobre o capital recebidos
(8.938)
Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível
(11.281)
(68) (2.322) (10.024)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
nas) atividades de investimento
- 15.083
1.408
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
- (76.019)
847
Dividendos, lucros e juros sobre o capital próprio, pagos
39.150
783 65.900
7.680
Aumento do capital social
(606)
(17)
2.721
4.004
(12.351)
12 22.447
(664) Participação de não controladores
3
1.565
1 Ingressos e pagamentos de mútuos
com partes relacionadas, líquidos
8.569
8.569
34.762
781 40.266 13.276 Captações de empréstimos, financiamentos
Pagamentos de empréstimos, financiamentos
2.136
- 23.294
(31) Pagamentos de arrendamentos
580
- (55.478) 1.478 Caixa líquido gerado pelas (aplicado
4.556
(449)
5.655
(998) nas) atividades de financiamentos
- 24.173
- Aumento (redução) líquida de
201
(7.485) (4.233) caixa e equivalentes de caixa
(1.676)
82 (13.120) (3.192) Caixa e equivalentes de caixa no início do período 6
5.797
(367) (22.962) (6.976) Caixa e equivalentes de caixa no final do período 6
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
renda e da contribuição social
Ajustes
Depreciação e amortização
17 e 18
Depreciação s/ direito de uso
Resultado na alienção de bens imobilizado
Resultado de participações societárias
16
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
27
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas
Apropriação de encargos s/ arrendamento
Provisões (reversão) com ações judiciais
28
Valor justo de derivativos
Variações nos ativos
Contas a receber
Estoques
Demais contas a receber e outros ativos
Tributos a recuperar
Aplicações financeiras, interfinanceiras e derivativos
Depósitos judiciais
Ativos não circulante mantidos para venda
Variações passivos
Adiantamento de clientes
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Credores diversos
Tributos a recolher
Demais contas a pagar e outros passivos

m

m

m m

m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m

Consolidado
2020
2019
14.983 (3.724)
(5.796) 1.505
(10.986)
(158)
-

29.119

346

(1.958)

(2.219)

(240)
(64.288)
9.622
-

(432)
-

88.394
(805)
(3.595)
1.305
7.721
5.145

(28)
(6)
(112)
179

(54.906)

(432)

98.165

33

96.490
-

-

(61)
96.490
(299)

-

(1.977)
(764)

-

(172)
(152)
62.101 (21.718)
(91.008) 20.154
(764)
-

93.749

-

66.287

(1.716)

(86) 162.494
137 36.606
51 199.100

(3.902)
40.508
36.606

67.962
51
68.013

m

m
m

m
m m

Controladora
2020
2019
29.277
346
(158)
-

m

m

m

m
m
m
m m
lado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A admi- m
m
m
nistração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a
m
m
renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabem
m
m
lece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imm
m
posto de renda e contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo m
m m
m
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total dem
m
vido na data do relatório. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o métom
do do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e pasm
m
%
m m
m
sivos 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 tributável futuro esteja disponível e
%
m +
m
%
m
contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são
+ %
%
m +
m
apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuram
+ %
%
ção dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa
+
m
m m
m
m
forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades, em geral são apresentados em separado, e
não pelo líquido. As provisões de imposto de renda e contribuição social sobre lucro fiscal são calculadas pelo remm
m
gime de tributação Lucro Real Anual, à alíquota de 15% mais adicional de 10% sobre a parcela excedente a R$
m
m
m m
240 ao ano para o Imposto de Renda e 9% para a Contribuição Social. Determinadas sociedades efetuam apuram
m
m
m
ção com base no regime de lucro real e outras com base no regime do lucro presumido. Qualificam-se para o rem
m m
gime de lucro presumido as sociedades cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou inm
m
ferior a R$ 78.000. No regime do lucro real, as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social são aplicam
m
m
das sobre o resultado do período ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal. No regime de
m
m
m
m
lucro presumido, a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% e da contribuição social à razão de 12% sobre as receitas brutas de vendas de imóveis e de 32% sobre as receitas de prestação de serviços
m
m
m
m
m
para ambos os tributos. Quanto ao regime especial de tributação (RET) em 19 de julho de 2013 foi publicada a Lei
m m
m
nº 12.844, que deu nova redação aos artigos 4º e 8º da Lei nº 10.931/04, instituindo que, para cada incorporação
m mm m
imobiliária submetida ao Regime Especial de Tributação - RET, a incorporadora ficará sujeita ao pagamento equim
m m
mm
m
m
valente a 4% da receita mensal recebida, o qual corresponderá ao pagamento mensal unificado do Imposto de
m
m
m
m
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, do Programa de Integração Som
m
m
cial/Programa de Formação ao Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamenm
m
m
m m
to da Seguridade Social - COFINS. 2.19. Benefícios a empregados - participação nos lucros: A Companhia
m
m
concede participação nos lucros a seus colaboradores e administradores, vinculados ao atingimento de metas
m
operacionais e objetivos específicos, estabelecidos e aprovados no início de cada semestre. Ao final de cada exerm
m
m m
cício, a administração provisiona os valores a serem pagos nas demonstrações financeiras com base em estimam
tivas, cujos valores costumam ser próximos aos valores efetivamente pagos. 2.20. Reconhecimento da receim
m
ta: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produm
m
tos e serviços em conformidade com o CPC 47 / IFRS 15, no curso normal das atividades da Companhia. A receim
m
m
m
ta é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos, bem como das elimi- m
m
m
nações das vendas entre as empresas consolidadas pela Companhia. A Companhia reconhece a receita quando
m
m
o valor pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entida- m
m
m
m
m
de e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme
m
descrição a seguir. (a) Venda de produtos: A receita pela venda de mercadorias é reconhecida quando o contro- m m
m
m
le sobre os produtos é transferido e desde que não haja nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a aceim
m
m
tação dos produtos pelo cliente. A Companhia adota como política de reconhecimento de receita, portanto, a data
m
m
m
m
m
m m
em que o produto é entregue ao comprador. (b) Venda de serviços: As vendas de serviços são reconhecidas após
(i) emissão de nota fiscal de prestação de serviço; e (ii) após ser finalizada a prestação de serviços. (c) Venda de
imóveis: A receita operacional decorrente da atividade de incorporação imobiliária, cujos contratos são classifi- m m
m
m
cados como venda de bens para os quais existem evidências efetivas de que o controle, os riscos e benefícios
m
mais significativos inerentes à propriedade dos bens são transferidos para o comprador durante a execução das
obras de forma contínua, é reconhecida pelo percentual de evolução do contrato, desde que o resultado do contrato possa ser estimado de maneira confiável, de acordo com o OCPC 04. O estágio de conclusão é avaliado pela
referência financeira dos trabalhos realizados, que é calculado pela razão do custo incorrido em relação ao custo
m
total orçado dos empreendimentos. Perdas em um contrato são reconhecidas imediatamente no resultado. A entidade RNI Negócios Imobiliários S.A e suas controladas (RNI) reconhecem suas receitas conforme o entendimenm
to manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP n.º 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 / IFRS
15, conforme segue: • Nas vendas de unidades não concluídas, o resultado é apropriado com base nos seguinm
%
tes critérios: (i) As receitas de vendas, os custos de terrenos e de construção inerentes às respectivas incorporam
ções são apropriados ao resultado à medida que a construção avança, uma vez que a transferência de riscos e
m
m m
m m
benefícios ocorre de forma contínua. Desta forma, é adotado o método chamado de “POC”, “percentual de exem
m
m
cução ou percentual de conclusão” de cada empreendimento, ou seja, o reconhecimento das receitas e dos cusm
m
m
tos ocorre à medida que a construção avança. O método POC é feito utilizando a razão do custo incorrido em rem
mm
lação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos sobre as vendas contratadas; e (ii) As receitas de
mm
vendas apuradas, conforme o item (i), incluindo a atualização monetária, líquidas das parcelas já recebidas, são
m
m
m
contabilizadas como contas a receber, ou como adiantamentos de clientes, em função da relação entre as receim
m
tas contabilizadas e os valores recebidos. • Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apropriam
do no momento em que a venda é efetivada e transferência de controle, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual, conforme CPC 47. • As atualizações e os ajustes a valor presente são apropriados ao
resultado, na rubrica de receita de empreendimentos vendidos, no período pré-chaves, e atualizações na rubrica
m
de receitas financeiras, no período pós-chaves, observando o regime de competência, independentemente de seu
m
recebimento. As receitas e as despesas são apropriadas ao resultado de acordo com o regime de competência.
Para os casos em que os clientes não obtêm sucesso na contratação de crédito com instituição financeira ou perda da capacidade financeira, a RNI analisa a viabilidade do crédito direto com o cliente e para os casos em que
m
não há viabilidade de crédito direto com o cliente, ocorre o distrato da venda e o tratamento contábil adotado pela
RNI é o estorno do saldo devedor do cliente deduzindo as receitas registradas na demonstração do resultado do
período na rubrica “Receita líquida dos empreendimentos vendidos” e em contrapartida é estornado também o
custo desta unidade na rubrica “Custo dos empreendimentos vendidos” contra o estoque da RNI. (d) Receitas
financeiras: As receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. A receita de juros de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado é incluída nos resultados
financeiros líquidos 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 calculada utilizando o método da
m
taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como parte da receita financeira de juros. A rem
ceita financeira é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo fim
nanceiro 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 fim
nanceiro (após a dedução da provisão para perdas). 2.21. 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 competência. Os custos acompanhando o reconhecimento da receita de acordo com o CPC 47 / IFRS 9. 2.22. Distribuição
de dividendos e juros sobre capital próprio: A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os
acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício,
com base no estatuto social das empresas. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado
m m
m
na data em que são aprovados pelo Conselho de Administração. 2.23. Resultado por ação
m
m
m
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m m
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...continuação

RODOBENS CORPORATIVA S.A. - CNPJ nº 56.540.776/0001-59
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Consolidado -chave da administração inclui os membros da diretoria executiva e do conselho de administração. A remuneraControladora 19. Empréstimos
Consolidado
2020
2019 ção paga ou a pagar pelos serviços desses profissionais refere-se exclusivamente aos honorários da diretoria e
Quantidade de
Patrimônio
Encargos financeiros
2020
2019
Ativo
Passivo
Ativo dos conselheiros e aos correspondentes encargos trabalhistas que, no exercício de 2020, montaram a R$ 829, da
ações e quotas Percentual de
líquido Lucro líquido/ Modalidade
Dividendos,
Dividendos,
Dividendos controladora e R$ 4.744 do consolidado. (c) Ativos não circulantes mantidos para venda: No 2º semestre de
possuídas (em participação (passivo a (prejuízo) Capital de giro
TR + juros de 8,30% a 9,20% a.a.
112.987
Mútuo lucros e juros lucros e juros Mútuo Mútuo lucros e juros 2020, a Companhia efetuou transações envolvendo aquisições de imóveis de partes relacionadas pelo valor de
lotes de mil)
direta % descoberto) do exercício Plano Empresário
178.861
finan- sobre o capital sobre o capital finan- finan- sobre o capital laudo de avaliação, com pagamento à vista, totalizando o valor de R$ 66.228.
RCE Digital Ltda.
3.870
90,00
5.191
752 CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) CDI + juros 3% a.a.
Juros de 11,5% a 14,85% a.a.
391
ceiro (i)
a receber
a pagar ceiro (i) ceiro (i)
a receber 16. Investimentos: (a) Informações sobre investimentos
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda.
1.864
93,77
2.155
306 CCB (Cédula de Crédito Bancário)
115% do CDI
2.041
Empreendimentos Imobiliários
Controladora RNI Negócios Imobiliários S.A.
14.746
33,69 617.725
14.855 CCB (Cédula de Crédito Bancário)
CDI + juros de 1,4% a 4,28% a.a.
105.613
- Sistema Fácil (iii)
2.340
222 3.287
Quantidade de
Patrimônio
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda. 128.010
100,00 164.808
(11.313) CCB (Cédula de Crédito Bancário)
Juros de 4,40% a.a.
27.505
Prestacom Administradora
ações e quotas Percentual de
líquido Lucro líquido/ Rodobens Holding Ltda.
200
100,00
136
(38) Empréstimo capital de giro
e Corretora Seguros
possuídas (em participação (passivo a (prejuízo) Rodobens Locação de Imóveis Ltda.
69.626
99,56 138.059
1.361 Empréstimo capital de giro Variação Cambial + juros anuais de 0,33% a 4,86% a.a. 30.968 20.432
de Vida Ltda.
- 1.532
lotes de mil)
direta % descoberto) do exercício Rodobens Negócios e Soluções Ltda.
10
99,98
(3.245)
(28) em moeda estrangeira
Variação da TJLP + juros de 0,90 % à 1,50% ao ano
- 1.502
Rodobens Transportes
Em 31 de dezembro de 2020
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda.
4.391
100,00
102
68 Outros
Cheque diferido Mercedes-Benz - sem juros
486
Administradora e Corretora
WV Holdings Ltd.
30.305
100,00
61.963
(4.112) Verdade Locação de Imóveis Ltda.
2.750
75,64
22.382
(155) Outros
458.852 21.934
de Seguros Ltda.
- 2.736
- AF Tatuapé Veículos Ltda.
1.539
100,00
333
(5) Sistem Fácil, Incorporadora
(171.354) (1.282)
Acionistas (pessoas físicas) 2.045
312
324 Delta Veículos Ltda.
5.419
100,00
2.318
(168) Imobiliária - Goiânia I - SPE LTDA
1.296.158
25,00 132.900
26.815 Circulante
287.498 20.652
Rodobens S.A.
3.014
- DM Motors do Brasil Ltda.
35.833
85,52
29.998
1.016 Rodobens S.A.
956.294
26,59 719.263
209.270 Não circulante
Outras
- 279
140
- Green Star Peças e Veículos Ltda.
10.378
58,64
4.909
14
Controladora Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição, por ano de vencimento:
2.340
5.059
534 7.834
140
324 GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda.
2.212
100,00
(760)
(1.523)
Quantidade de
Patrimônio
Consolidado
(i) Correspondem a saldos de mútuos mantidos com empresas ligadas, cujas demonstrações financeiras não fo- Ilha Bela Companhia
ações e quotas Percentual de
líquido Lucro líquido/
2020
2019
ram consolidadas ou, ainda, consolidadas na proporção da participação no capital social; estão sujeitos a juros Securitizadora de Créditos Financeiros
6.339
100,00
10.350
(93)
possuídas (em participação (passivo a (prejuízo) 2021
20.652
com base na variação do CDI - Certificado de Depósito Interbancário, com vencimentos renováveis ou de longo Itabens Participações Ltda.
1.000
100,00
1.815
(6)
lotes de mil)
direta % descoberto) do exercício 2022
105.448
prazo. (ii) Refere-se à aquisição de 324.039.647 ações da SPE Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia Jaux Holdings Ltda.
3.070
70,00
236
(354) Em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado)
2023
74.700
I - SPE Ltda (Nota 16 (b)); (iii) Sociedades de Propósito Específico - SPEs da RNI. Essas operações incluem a dis- Juillan Holdings Ltda.
12.124
100,00
(1.894)
(2.131) WV Holdings Ltd.
13.000
57,10
52.558
(10.387) 2024
21.374
ponibilização de recursos para os empreendimentos, os contratos de prestação de serviços, as garantias dos acio- Junas Holdings Ltda.
11.564
87,63
(59)
7 RCE Digital Ltda.
2.171
39,52
4.693
226 Após 2024
85.976
nistas controladores em contratos de financiamento e a venda de unidades residenciais a prazo para alguns dos Promogreen Promotora de
Rodobens Locação de Imóveis Ltda.
69.626
0,15 151.468
4.276
287.498
20.652
atuais cotistas controladores em conjunto. (b) Remuneração do pessoal chave da administração: O pessoal- Vendas e Prestação de Serviços Ltda.
200
100,00
555
(29)
20. Credores diversos
Consolidado
2020
(b) Movimentação dos investimentos
Controladora
Recursos
de
parceiros
e
contas
a
pagar
por
aquisição
de
imóveis
(i)
398.768
Saldos em 31
Integralização /
Versão
Dividendos Ajuste de
Ajustes de
Resultado de Saldos em 31
Mais valia de
Saldos em 31
9
de dezembro
aquisição (venda) sobre acervo
Juros sobre recebidos e a avaliação
economia participações de dezembro
Valor do participação
de dezembro Outros
398.777
de 2019
de quotas/ações
próprio capital próprio
receber patrimonial hiperinflacionária
societárias
de 2020 investimento
societária Ágio
de 2020
Circulante
(63.820)
WV Holdings Ltd.
30.048
23.201
(8.830)
15.640
1.906
61.965
61.965
61.965
334.957
AF Tatuapé Veículos Ltda.
5.659
(45)
5.614
333
5.281
5.614 Não circulante
Delta Veículos Ltda.
2.486
(17)
10
(108)
2.371
2.371
2.371 (j) São, substancialmente, compromissos assumidos na compra de terrenos registrado na rubrica de “Estoques”
como
“Imóveis
a
comercializar”.
DM Motors do Brasil Ltda.
24.892
(288)
145
904
25.653
25.653
25.653
Controladora
Consolidado
Green Star Peças e Veículos Ltda.
2.868
(22)
14
93
2.953
2.953
2.953 21. Outros passivos
2020
2019
2020
2019
GVC Geração de Valor em Cobrança Ltda.
763
(1.523)
(760)
(760)
(760)
Contas
a
pagar
por
negócios
imobiliários
22.433
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
10.442
(92)
10.350
10.350
10.350
Outros
(i)
6.047
1
13.197
12.959
Itabens Participações Ltda.
1.821
(6)
1.815
1.815
1.815
6.047
1 35.630 12.959
Jaux Holdings Ltda.
433
(267)
166
166
166
(97)
(1) (31.025) (11.869)
Juillan Holdings Ltda.
238
(2.131)
(1.893)
(1.893)
(1.893) Circulante
Não
circulante
5.950
4.605 1.090
Junas Holdings Ltda.
(59)
5
(54)
(54)
(54)
Promogreen Promotora de Vendas e Prestação de Serviços Ltda.
6
578
(31)
553
553
553 (i) Refere-se, substancialmente, a provisão para perdas de investimentos e créditos de terceiros da Empresa RoRCE Digital Ltda.
1.855
2.391
456
4.702
4.672
30
4.702 dobens S.A. de Ahorro Para Fines Determinados.
Rio Bahia Locação de Imóveis Ltda.
6.225
(144)
287
6.368
2.020
4.348
6.368 22. Provisão para contingências: (a) A Companhia apresenta os seguintes passivos, e correspondentes depóRNI Negócios Imobiliários S.A.
203.221
(118)
5.005
208.108
208.108
208.108 sitos judiciais, relacionados às contingências:
Controladora
Consolidado
Rodobens Administração de Ativos Imobiliários Ltda.
64.000
112.121
(11.313)
164.808
164.808
164.808
2020
2020
Rodobens Holding Ltda.
100
74
(38)
136
136
136
Depósitos
Depósitos
Rodobens Locação de Imóveis Ltda.
227
136.407
(24)
837
137.447
137.447
137.447
Montante
Montante judiciais Passivo
judiciais
Rodobens Negócios e Soluções Ltda.
(3.215)
(28)
(3.243)
(3.243)
(3.243)
provisionado provisionado vinculados líquido sem provisões
Rodobens Veículos Comerciais Recife Ltda.
35
68
103
103
103
Trabalhistas
e
previdenciárias
1.785
1.785
5.175
Verdade Locação de Imóveis Ltda.
17.048
(118)
16.930
16.930
16.930
6.846
24
6.822
Sistem Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia I - SPE LTDA
56.530
(782)
2.748
58.496
33.326
- 25.170
58.496 Cíveis
131
154
22
132
2.014
Rodobens S.A.
172.160
(3.546)
(11.998)
1.074
33.583
191.273
191.273
191.273 Tributárias
Outras
988
677
311
528
32.130
292.796
547.629
(3.546)
(13.066)
(8.083)
15.809
30.192
893.861
859.032
9.629 25.200
893.861
131
9.773
2.508
7.265
7.717
Provisão para perdas com investimentos (passivo)
(5.950)
2019
2019
32.130
899.811
Depósitos
Depósitos
Controladora
Montante
Montante
judiciais
Passivo
judiciais
Saldos em 31
Integralização /
Dividendos Ajuste de
Ajustes de
Resultado de Saldos em 31
Mais valia de
Saldos em 31
provisionado provisionado vinculados líquido sem provisões
de dezembro
aquisição (venda)
Juros sobre recebidos e a avaliação
economia participações de dezembro
Valor do participação
de dezembro
131
131
131
de 2018
de quotas/ações
Cisão capital próprio
receber patrimonial hiperinflacionária
societárias
de 2019 investimento
societária Ágio
de 2019 Tributárias
Outras
54
3
51
3
WV Holdings Ltd.
35.579
(4.046)
4.478
(5.963)
30.048
30.048
30.048
131
185
3
182
3
RCE Digital Ltda.
1.766
89
1.855
1.825
30
1.855
Rodobens Locação de Imóveis Ltda.
221
6
227
227
227 A Companhia é parte envolvida em litígios trabalhistas, cíveis e tributários, em andamento, e está discutindo es37.566
(4.046)
4.478
(5.868)
32.130
32.100
30
32.130 sas questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As provisões constituídas na data das demonstraProvisão para perdas com investimentos (passivo)
- ções financeiras da Companhia são baseadas na posição de seus consultores legais internos e/ou externos, en37.566
32.130 volvendo riscos de perda classificados pela administração como prováveis (passivos contingentes) e são consi(c) Comentários sobre as principais movimentações relativas às empresas controladas e coligadas: A equivalência patrimonial foi calculada com base em demonstrações financeiras das controladas e coligadas na data base 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019. (i) Durante o ano de 2020, a Companhia integralizou capi- deradas pela administração suficientes para fazer face aos eventuais desembolsos por conta do desfecho desses
tal e, também, negociou participações societárias nas empresas investidas. As transações que foram realizadas junto a outras empresas do grupo Rodobens foram a valor de patrimônio líquido contábil. Estas transações são, substancialmente: • Em setembro de 2020, a Companhia adquiriu da RNI Negócios Imobiliários S.A., 324.039.647 ações litígios. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia tem ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolda SPE Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia I - SPE Ltda, pelo montante de R$ 56.530, a ser pago em 19 (dezenove) parcelas anuais e sucessivas, passando a deter 25% da investida (Nota 15). • Em setembro de 2020, a Companhia aumentou sua participação na investida Rodobens S.A. por meio de participações societárias que vendo riscos de perda classificados pela administração como possíveis (passivos contingentes), com base na
os acionistas subscritores detinham na Rodobens S.A. no montante de R$ 172.160 (Nota 23 (a)). • Em setembro e dezembro de 2020, a Companhia integralizou capital na investida Rodobens Administração de Ativos Ltda, respectivamente nos montantes de R$ 6.000 e R$ 58.000 em moeda corrente. (ii) Em decorrência da cisão da Rodobens avaliação de seus consultores jurídicos, no montante de R$ 3.844 (2019 - R$ 3.887) da controladora e R$ 35.458
(2019 - R$ 3.887) do consolidado, para as quais não há provisão constituída.
S.A., a Companhia teve acervo de investimentos recebido no montante de R$ 547.629, sendo R$ 550.903 classificados como “Investimentos e sociedades coligadas e controladas em conjunto” e R$ 3.274 de provisão para perdas com investimentos classificados como “Outros passivos” no passivo não circulante (Nota 23(a)).
(d) Investimentos em sociedades coligadas, controladas e controladas em conjunto
Consolidado (b) Movimentação de provisão de contingências
Controladora
Consolidado
2020
2019
Trabalhista e
Trabalhista e
Quantidade de ações e quotas
Percentual de Patrimônio
Lucro líquido
Valor do
Valor de perda com
Resultado de
Valor do
Resultado de
previdenciárias
Tributárias
Total
previdenciárias
Tributárias
Cíveis
Outras
Total
Empresas
possuídas (em lotes de mil) participação direta e indireta
líquido (prejuízo) do exercício investimento investimento (passivo) participações societárias investimento participações societárias
7
- 7
7
- - 82 89
Empreendimentos Imobiliários - Sistema Fácil
71.741
(1.965)
7.706
- Em 1º de janeiro de 2019
131 131
131 - 131
Sistem Fácil, Incorporadora Imobiliária - Goiânia I - SPE LTDA
1.296.158
25,00%
133.303
26.815
58.496
2.748
- Constituições
(7)
- (7)
(7)
- - (28) (35)
Rodobens S.A.
956.294
26,59%
719.263
209.270
191.273
33.583
- Reversões
Em
31
de
dezembro
de
2019
131
131
131
54
185
RCE Digital Ltda.
1.855
89
- 1.988
20 7.570 84610.424
Rodobens Locação de Imóveis Ltda.
227
6 Efeito da cisão
Constituições
36
3
1.115
102
1.256
Outros
1
(3)
14
(29)
- (239)
- (1.839) (14)(2.092)
321.511
(1.965)
44.034
2.096
66 Reversões
Saldo em 31 de dezembro de 2020
131 131
1.785
154 6.846 988 9.773
23.
Patrimônio
líquido:
(a)
Capital
social:
Em
abril
de
2020
a
Companhia
aumentou
seu
capital social, via in17. Intangível
Controladora 18. Imobilizado
tegralização de moeda corrente em R$ 1.000, passando o capital social da Companhia de R$ 33.879, para R$
Marcas e patentes
Controladora 34.879, sem emissão de novas ações. Em julho de 2020 a Companhia aumentou seu capital social, via integraEm 31 de dezembro de 2020
lização de moeda corrente em R$ 2.000, passando o capital social da Companhia de R$ 34.879, para R$ 36.879,
Saldo inicial
Benfeitoria em bens de terceiros Móveis e utensílios
Veículos Computadores e periféricos Instalações
Total sem emissão de novas ações. Em 31 de agosto de 2020 deliberou a cisão parcial da Rodobens S.A., empresa do
Aquisições por meio de Cisão
67
mesmo grupo econômico, com consequente versão do acervo cindido para a Rodobens Corporativa S.A., que se
Saldo contábil líquido
67 Em 31 de dezembro de 2019
justifica a fim de simplificar e racionalizar a estrutura de ativos das sociedades, segregando de forma estratégica
Saldos em 31 de dezembro de 2020
59
1
60 as atividades operacionais do grupo. Com a versão do acervo cindido, o capital social da Rodobens Corporativa
Custo total
155 Saldo inicial
S.A. foi aumentado em R$ 816.989, passando de R$ 36.879 para R$ 853.868. Os principais números cindidos
Amortização acumulada
(88)
(29)
(1)
(30) foram, conforme laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil na data base de 31 de julho de 2020. Cabe desSaldo contábil líquido
67 Depreciação
tacar que as variações patrimoniais entre a data do laudo, 31 de julho de 2020, e a data da deliberação da cisão,
Taxas anuais de amortização - %
10% Saldo contábil líquido
30
30 31 de agosto de 2020, foram, substancialmente, absorvidas pela Rodobens Corporativa S.A., conforme previsto
Consolidado
no “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da GV Holding S.A. com Versão do Acervo Cindido à Rodobens CorSoftware Marcas e patentes Ágio de investimentos (i) Outros bens Intangíveis
Total Saldos em 31 de dezembro de 2019
porativa S.A.” Os saldos que foram vertidos para a Companhia estão compostos por:
Em 31 de dezembro de 2019
Ativo
Passivo
Custo
total
285
331
616
Saldo inicial
27
30
170
227
Caixa e equivalentes de caixa
Provisões para perdas
Ajustes
(9)
1
(8)
Depreciação acumulada
(255)
(331)
(586) e aplicações e títulos e valores mobiliários 100.000 com investimentos
3.274
Aquisições
29
29
Demais ativos
33.545 Demais passivos
3.384
Amortização
(27)
(73)
(100) Saldo contábil líquido
30
30
Ativos não circulantes mantidos para venda 117.665 Total de passivo
6.658
Saldo contábil líquido
20
30
98
148
Propriedades para investimento
2.418 Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Investimentos e sociedades
Custo total
903
30
1.285
2.218
Saldo
inicial
30
30
coligadas
e
controladas
em
conjunto
550.903
Capital social
816.989
Amortização acumulada
(883)
(1.187)
(2.070)
Intangível
65 Ajustes de avaliação patrimonial
(20.216)
Saldo contábil líquido
20
30
98
148 Aquisições
240
240 Imobilizado
219 Reservas de lucros
1.384
Em 31 de dezembro de 2020
Total de patrimônio líquido
798.157
Saldo inicial
20
30
98
148 Aquisições por meio de Cisão
5
164
32
2
203
Total de ativo
804.815 Total de passivo e patrimônio líquido 804.815
Aquisições por meio de Cisão
5.029
1.203
9.629
15.861
(30)
(15)
(1)
(46) Dentre os R$ 100.000 de caixa e equivalentes de caixa e aplicações e títulos e valores mobiliários, R$ 60.489 reAquisições
696
3
106
805 Depreciação
ferem-se a caixa e equivalentes de caixa. Em setembro de 2020 a Companhia aumentou seu capital social, meAjustes
5
5
5
164
225
32
1
427 diante conferência ao capital social da Companhia das participações societárias que os acionistas subscritores
Alienação
(234)
(234) Saldo contábil líquido
detinham na Rodobens S.A., no montante de R$ 172.160, com emissão de 164.119.152 novas ações ordinárias,
Amortização
(340)
(32)
(98)
(470) Saldos em 31 de dezembro de 2020
nominativas e sem valor nominal. Em dezembro de 2020 a Companhia aumentou seu capital social, via integraSaldo contábil líquido
5.176
1.174
9.659
106
16.115
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Custo total
2.051
902
240
515
2
3.710 lização de créditos em conta corrente que os acionistas possuíam junto à empresa Rodobens S.A. no montante de
R$ 33.001, passando o capital da Companhia de R$ 1.026.028 para R$ 1.059.029.
Custo total
19.037
1.609
9.659
204
30.509
(2.046)
(738)
(15)
(483)
(1) (3.283)
2020
Amortização acumulada
(13.861)
(435)
(98)
(14.394) Depreciação acumulada
Capital social integralizado
Saldo contábil líquido
5.176
1.174
9.659
106
16.115
Saldo contábil líquido
5
164
225
32
1
427
Ações ordinárias Ações preferenciais Total de ações
Taxas anuais de amortização - %
20%
10%
20%
554.215.390
404.311.051 958.526.441
(i) O ágio está sujeito a testes anuais de recuperabilidade, conforme descrito na Nota 2.16.
Taxas anuais de depreciação - %
10% 3,19% a 20%
20%
10%
- Acionistas pessoas físicas
554.215.390
404.311.051 958.526.441
Consolidado Em 2019 a Rodobens Corporativa S.A. era uma empresa Limitada (Ltda.), sendo transformada em sociedade anôTerras e
Edifícios e
Benfeitorias em
Móveis e
Computadores e
Máquinas e
Outros
Obras em Total imobilizado
Imóveis de
Total nima (S.A.) a partir do ano de 2020. (b) Destinação dos lucros: A reserva legal é constituída anualmente com a
terrenos
dependências
bens de terceiros (i) Instalações
utensílios
periféricos
Veículos
equipamentos
bens andamento
de uso arrendamento Imobilizado destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem
por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e auEm 31 de dezembro de 2019
Saldo inicial
17.708
11.163
732
108
61
68
561
30.401
30.401 mentar capital. Em 31 de dezembro de 2020, foi constituída reserva legal no montante de R$ 465, que corresponAjuste de conversão (ii)
297
171
5
1
4
478
478 de a 5% do lucro líquido apurado no exercício. (c) Ajustes de avaliação patrimonial: Correspondem aos registros contábeis de ajustes de variação cambial sobre investimentos diretos e indiretos no exterior, substancialmenAquisições
3
3
3 te relativos à W.V. Holdings Ltd., controladora da Automotores Juan Manoel Fangio S.A., Rodobens Argentina S.A.
Alienação
(286)
(338)
(2)
(23)
(108)
(757)
(757) e Rodobens Internacional S.A., as quais são investidas da Companhia e com efeitos de equivalência via DM MoDepreciação
(122)
(79)
(56)
(37)
(45)
(46)
(385)
(385) tors do Brasil Ltda, Delta Veículos Ltda. e Green Star Peças e Veículos Ltda. (d) Ajustes de economia hiperinflaSaldo contábil líquido
18.005
10.926
323
53
22
411
29.740
29.740 cionária: As investidas DM Motors do Brasil Ltda. e WV Holding Ltd. possuem participações societárias em emSaldos em 31 de dezembro de 2019
presas estabelecidas na Argentina. Durante os anos de 2020 e 2019 a Argentina foi declarada país com econoCusto total
18.005
14.993
151
1.591
1.368
942
646
1.502
39.198
39.198 mia hiperinflacionária, no qual a Companhia aplicou o CPC 42 - “Contabilidade em Economia Hiperinflacionária”,
Depreciação acumulada
(4.067)
(151)
(1.268)
(1.315)
(920)
(646)
(1.091)
(9.458)
(9.458) sendo que os efeitos foram refletidos pela equivalência no patrimônio líquido da Companhia no montante de
Saldo contábil líquido
18.005
10.926
323
53
22
411
29.740
29.740 R$ 15.810 (2019 - R$ 10.254). (e) Transação com não controladores: Principais transações em 2020: • Compra de ações que gerou uma redução de participação de acionistas não controladores no montante de R$ 1.540;
Em 31 de dezembro de 2020
Saldo inicial
18.005
10.926
323
53
22
411
29.740
29.740 • Venda de ações que gerou um aumento de participação de acionistas não controladores no montante de R$
Aquisição por meio de Cisão
2.242
1.203
247
1.121
114
6
9.251
4.507
210
18.901
61.012
79.913 1.240. Em 2019 não houve transações relevantes com não controladores.
Aquisições
3
69
43
245
285
104
2.754
25
3.528
67
3.595 24. Imposto de renda e contribuição social: A reconciliação entre a despesa de imposto de renda e de contriAjuste de conversão (ii)
14.635
9.606
316
5
5
(132)
24.435
24.435 buição social pela alíquota nominal e pela efetiva está demonstrada a seguir:
Controladora
Consolidado
Alienação
(8.699)
(13.059)
(10)
(17)
(200)
(21.985)
(21.985)
2020
2019
2020
2019
Depreciação
(171)
(77)
(211)
(190)
(53)
(25)
(250)
(1.356)
(2.333)
(572)
(2.905) Descrição
IRPJ CSLL
IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Saldo contábil líquido
23.941
9.544
1.129
744
1.022
316
266
9.184
5.905
235
52.286
60.507
112.793 LAIR (Lucro presumido com prejuízo) - (4.092) (4.092) (33.753) (33.753)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
LAIR (Lucro presumido com lucro)
- 1.825 1.825
Custo total
23.941
15.113
7.453
3.935
8.668
6.623
1.095
46.386
24.865
235
138.314
68.349
206.663 LAIR (Lucro real com prejuízo fiscal) 18.377 18.377 (5.978) (5.978) (537) (537) (5.978) (5.978)
Depreciação acumulada
(5.569)
(6.324)
(3.191)
(7.646)
(6.307)
(829)
(37.202)
(18.960)
(86.028)
(7.842)
(93.870) LAIR (Lucro real com lucro fiscal)
- 22.220 22.220
Saldo contábil líquido
23.941
9.544
1.129
744
1.022
316
266
9.184
5.905
235
52.286
60.507
112.793 Adições e Exclusões
Taxas anuais de depreciação - %
10%
20% 3,19% a 20%
10%
10%
- Resultado com participações
(i) As benfeitorias em propriedades de terceiros referem-se a reformas nos prédios locados. As depreciações são conforme o prazo remanescente de vigência dos contratos de aluguel dos imóveis onde as benfeitorias foram realizadas; (ii) Os ajustes referem-se, substancialmente, a atualização por hiperinflação e variação cambial dos imobiliza- em coligadas e controladas (30.192) (30.192) 5.868 5.868 (22.487) (22.487) 27.374 27.374
Juros sobre o capital próprio
3.546 3.546
- 3.546 3.546
dos da empresa Automotores Juan Manuel Fangio S.A., empresa sediada na Argentina.
Waldemar Verdi Júnior
Diretor Presidente
Aos Administradores e Acionistas
Rodobens Corporativa S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Rodobens Corporativa S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 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 correspondentes 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, individual e
consolidada, da Rodobens Corporativa S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e
consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), bem como as práticas e as normas aplicáveis às entidades
de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para as
controladas que atuam com incorporação imobiliária.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acor-

Milton Jorge de Miranda Hage
Diretor Vice-Presidente

Flávio Lopes Ferraz
Diretor Geral

do 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase: Reconhecimento de receita: Conforme descrito na Nota 2, as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas incluem controladas que atuam em incorporação imobiliária, que seguem as
práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Dessa forma, a determinação da política contábil adotada dessas controladas, para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP
n.º 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15). Nossa opinião não está ressalvada em relação
a esse assunto.
Outros assuntos: Valores correspondentes ao exercício anterior: Não examinamos, nem foram
examinadas por outros auditores independentes, as demonstrações financeiras do exercício findo em
31 de dezembro de 2019, apresentadas para fins comparativos e, consequentemente, não emitimos
opinião sobre elas.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequa-

Dorival Dutra da Silva
Diretor Administrativo

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
da apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), bem como
as práticas e as normas aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para as controladas que atuam com incorporação imobiliária,
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 individuais e consolidadas, 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 Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, 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

Márcio Anisio Haddad
Diretor

relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
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: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 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 controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre
a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,

Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Descrição
IRPJ CSLL
IRPJ CSLL IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Despesas indedutíveis
1.307 1.307
- 1.307 1.307
Diferenças temporárias
2.180 2.180
- (14.735) (14.735)
Base
(4.782) (4.782) (110) (110) (12.952) (12.952) (12.357) (12.357)
Tributo calculado
- 3.481 1.269
(-) Incentivos fiscais - PAT
Imposto corrente
- 3.481 1.269
(-) Imposto diferido
(822) (296)
- (717) (258)
IRPJ e CSLL (lucro real)
(822) (296)
- 2.764 1.011
(+) IRPJ e CSLL (lucro presumido) - 1.100 145 (1.505)
IRPJ e CSLL no resultado
(822) (296)
- 3.864 1.156 (1.505)
Alíquota efetiva
0%
0%
0%
0% 20% 6%
0%
0%
25. Receitas líquidas de vendas e de serviços prestados
Consolidado
Receita de vendas e prestação de serviços outros negócios
2020
2019
Receita bruta de vendas de mercadorias
25.963
50.237
Receita da incorporação imobiliária
221.501
Receita de prestação de serviços
18.482
3.632
Receita de venda de imóveis
17.443
Receita de locação de imóveis
3.463
Impostos sobre vendas
(9.108)
(6.725)
Devoluções e vendas canceladas
(69.231)
Receita líquida de outros negócios
208.513
47.144
Receita líquida total
208.513
47.144
26 Custos das vendas e dos serviços prestados
Consolidado
Custos das vendas e serviços outros negócios
2020
2019
Custo de incorporação imobiliária
116.008
Custo de imóveis
24.111
Custo de automóveis e agregados
22.820
38.008
Outros
4.280
Total custos
167.219
38.008
27 Despesas com vendas
Consolidado
2020
2019
Pessoal (inclui comissões sobre vendas)
1.699
1.268
Comissão sobre vendas por terceiros
8.169
Despesa de propaganda e publicidade
8.800
47
Serviços prestados por terceiros
616
Provisão (Reversão) para créditos de liquidação duvidosa
731
Outras
2.625
2.499
22.640
3.814
28. Despesas administrativas
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Despesas com pessoal
6.425
26 22.775 3.070
Serviços de terceiros
1.436
47
5.654 1.309
Despesas com aluguéis e condomínios
169
397
Serviços de tecnologia e telefonia
202
1.208
514
Despesas de viagens
18
472
258
Depreciação e amortização
891
29
2.696
585
Impostos, taxas e contribuições
215
3.408 1.338
Combustível
21
21
Energia elétrica
5
58
Comunicação
46
400
221
Limpeza e vigilância
133
792
717
Despesas indedutíveis
110
4
2.480
4
Provisões (reversões) e perdas com ações judiciais
26
(822)
26
Indenizações administrativas
234 1.467
Materiais de uso e consumo
48
9.375
Despesas compartilhadas
72
18
393
18
Outras
692
2
2.770 1.439
10.483
152 52.311 10.966
29. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Resultado na alienação de investimentos
(2.855)
- 27.096
Outras (i)
(212)
13 (9.684)
642
(3.067)
13 17.412
642
(i) Referem-se, substancialmente, a despesas de intermediações diversas e despesas em garantia da RNI Negócios Imobiliários S.A..
30. Resultado financeiro
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Receitas financeiras
Rendimento de aplicações financeiras, interfinanceiras
e títulos e valores mobiliários
559
16
3.909 1.137
Rendimentos com debêntures
7
8
Variações monetárias ativas
534
- 22.714
Juros ativos
965
15
6.957
15
Descontos obtidos
55
57
Receitas financeiras sobre contratos de mútuos
18
35
Demais receitas financeiras
9
558
479
Tributos incidentes sobre receita financeira
(99)
(1)
(540)
(1)
2.048
30 33.698 1.630
Despesas financeiras
Variações monetárias passivas
(1)
(2)
Juros e encargos sobre empréstimos e financiamentos
- (11.210)
(703)
Despesa de instrumentos financeiros derivativos
- (1.611)
Obrigações com arrendamento financeiro
(159)
(157)
Outros juros passivos
(69)
(660)
(8)
Desconto concedidos
(79)
- (3.155)
Despesa de financiamentos e empresas ligadas
(30)
Atualização monetária sobre hiperinflação
- (4.159) (5.890)
Demais despesas financeiras
(6)
- (9.978) (2.219)
(314)
- (30.962) (8.820)
1.734
30
2.736 (7.190)
31. Cobertura de seguros: O grupo possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis (informação não auditada) com o seu porte e operação. As
coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes (informação não auditada) pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas
operações e a orientação de seus consultores de seguros. Em 31 de dezembro de 2020, o grupo possui apólices
cobrindo sua frota em 100% da tabela FIPE, seus imóveis no valor máximo de R$ 4.350, suas operações de incorporação imobiliária no valor máximo de R$ 456.310 e outras coberturas envolvendo outros bens patrimoniais
e danos materiais no valor máximo de R$ 44.436.
32. Outras divulgações sobre fluxos de caixa: (a) Reconciliação da dívida líquida
Controladora
Mútuo Passivo de Total da
Caixa e
financeiro arrendamento
dívida equivalentes Dívida líquida
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2018
(137)
(137)
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Movimentação do caixa
86
86
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2019
(51)
(51)
Movimentações que afetaram o fluxo de caixa
Captações / saída
(600)
2.610
2.010
2.010
Pagamento (recebimento) de principal
(764)
(764)
(764)
Pagamento (recebimento) de juros
(158)
(158)
(158)
Movimentação do caixa
(67.962)
(67.962)
Movimentações que não
afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros
158
158
158
Dívida líquida em 31 de dezembro de 2020
(600)
1.846
1.246 (68.013)
(66.767)
Consolidado
Instrumentos Passivo
Emprés- Mútuo financeiros de arren- Total da Caixa e Dívida
timos financeiro derivativos damento dívida equivalentes líquida
Dívida líquida em 31
de dezembro de 2018
23.365
- 23.365 (40.450) (17.085)
Movimentações que afetaram
o fluxo de caixa
Captações/saída
20.154
(140)
- 20.014
- 20.014
Pagamento (recebimento)
de principal
(21.718)
- (21.718)
- (21.718)
Movimentação do caixa
3.844 3.844
Movimentações que não
afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros
573
573
573
Variação cambial
(440)
- (440)
- (440)
Dívida líquida em 31
de dezembro de 2019
21.934
(140)
- 21.794 (36.606) (14.812)
Movimentações que afetaram
o fluxo de caixa
Saldo inicial por aquisição
457.512
7.701 (11.224)
- 453.989
- 453.989
Captações/saída
62.101 (2.207)
675 2.610 63.179
- 63.179
Pagamento (recebimento)
de principal
(91.008)
- (764) (91.772)
- (91.772)
Pagamento (recebimento) de juros (10.986)
- (158) (11.144)
- (11.144)
Movimentação do caixa
- (162.494) (162.494)
Movimentações que não
afetaram o fluxo de caixa
Provisão de juros
13.388
140
1.611
158 15.297
- 15.297
Variação cambial
5.911
- 5.911
- 5.911
Dívida líquida em 31
de dezembro de 2020
458.852
5.494
(8.938) 1.846 457.254 (199.100) 258.154
Marcel Pinheiro Orlandini
Contador CRC 1SP259667/O-0
...continuação

devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação 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. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião
de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Ribeirão Preto, 23 de abril de 2021
PricewaterhouseCoopers
Rodrigo de Camargo
Auditores Independentes
Contador
CRC 2SP000160/O-5
CRC 1SP219767/O-1

