
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVII - N° 4.933- São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3011 6360

Terça-feira, 07 de abril de 2020

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

Semana Santa 
em Rio Preto 

terá missas sem 
procissões e rito 

do Lava-Pés
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Homem tenta 
estrangular 
mulher e é 

morto a facadas 
pelo enteado
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Assaltante que 
confessou crimes 
em série é preso 
pelo Baep após 

roubar loja
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Pintor descumpre 
medida protetiva, 
xinga e ameaça 
a ex-mulher e 
acaba preso

Pág. A5

Edinho adia abertura do comércio até dia 
22 e reafirma importância do isolamento

CURVA CRESCENTE DO CORONAVÍRUS

O comércio em Rio Preto e em todos os municípios paulistas permanecerá fechado até o próximo dia 22. Apenas serviços essenciais estão auto-
rizados a funcionarem. A determinação partiu do governador João Doria e foi seguida pelo prefeito Edinho Araújo.                                     Pág. A3

População ignora 
proibição e volta 

a frequentar 
academias ao ar 
livre e parquinhos
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A cortadeira Márcia Del Arco, 51 anos, e a costureira Tânia Matias Messias, de 43, 
estavam desempregadas no início da pandemia e encontraram na produção de 
máscaras uma fonte de renda.                                                               Pág. A4

Máscaras customizadas e coloridas 
fazem sucesso em tempos de pandemia

Divulgação

Bloqueio da PM 
e GCM esvazia 

manifestação na 
Alberto Andaló

Aproximadamente 20 pesso-
as compareceram, na manhã 
desta segunda-feira, para protes-
tarem na frente da Prefeitura de 
Rio Preto. O grupo, que defendia 
a reabertura do comércio, foi 
disperso pela Polícia Militar e 
Guarda Civil Municipal.

Guilherme BATISTA

Governo lança 
site para ajudar 

empresários 
durante crise

Ministério da Economia 
lançou o site ‘Vamos Vencer’ 
na última semana. A ação faz 
parte da campanha #Todos-
PorTodos, que visa combater 
a crise econômica gerada pela 
pandemia. 

                            Pág. A4

Antiga estação 
rodoviária será 
reformada por 
R$ 3,6 milhões
A ordem de serviço foi assina-

da, ontem, pelo prefeito de Rio 
Preto, Edinho Araújo. 

A previsão é de que a refor-
ma seja concluída em até seis 
meses. 

Após a entrega da obra, o 
local será utilizado para atender 
as linhas suburbanas (cidades 
que ficam a até 50 quilômetros 
de Rio Preto).
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Por que será que, às vezes, 
não conseguimos controlar 
nossos impulsos e sentimen-
tos?

O nosso lado emocional do 
cérebro funciona mais rapida-
mente do que o lado racional, 
ou seja, enquanto estamos 
agindo no calor da emoção, 
nossa razão ainda está pro-
cessando o fato e analisando.

E suas experiências, cultura 
e modo de vida são responsá-
veis por alimentar de conceitos 
esse lado do seu cérebro, no 
seu subconsciente.

A partir do momento que 
começamos a perceber que 
somos movidos principalmente 
pelos sentimentos é que vemos 
a necessidade de entender a 
inteligência emocional.

É um tipo de inteligência 
que deveria ser incluída no cur-
rículo escolar para desenvolver 
nas crianças as habilidades 
básicas. É uma forma de auto-
conhecimento, de autocontrole 
e expressividade, de conhecer 
seus próprios limites e, ao 
mesmo tempo, se impor para 
evitar possíveis manipulações.

Como já sabemos, não é 
mais inteligente aquele que 
tem um QI elevado, o que tem 
um trabalho melhor ou aquele 
que se dedica a acumular ‘coi-
sas’. A verdadeira inteligência 
está associada a uma felici-
dade genuína, que nos deixa 
orgulhosos por sermos o que 
somos e com o que temos, seja 
muito ou pouco. 

Então, vou deixar alguns 
exercícios para você praticar 

e desenvolver sua  inteligência 
emocional.

Conhecer a si mesmo
Conhecer a si mesmo é uma 

aventura que dura uma vida in-
teira. É um esforço diário, fixando 
objetivos e aprendendo com eles. 
É um exercício de introspecção 
que fazemos toda manhã. Per-
gunte a si mesmo o que deseja 
para hoje e para amanhã.

Quando a noite chegar, reflita 
sobre como se sentiu durante 
todo o dia. Você agiu como que-
ria? Você se expressou de acordo 
com os seus valores? Faça per-
guntas a si mesmo e escreva um 
diário. É um exercício simples, 
mas de grandes resultados.

Equilíbrio emocional
Pense em suas emoções 

como uma balança, onde não 
vale a pena chegar aos extremos, 
porque sempre acabamos per-
dendo. Não se deixe manipular 
e nem revide palavras cheias de 
raiva ou fúria. O ideal é o equilí-
brio, nunca chegue ao limite das 
suas emoções.

Quando você perceber que 
está prestes a ‘explodir’ visualize 
uma pequena sala tranquila e 
arejada; é o seu palácio de pen-
samentos. Esta sala é um espaço 
só seu, utilize-o sempre que pre-
cisar. Antes de agir, pense, reflita 
e analise a situação. Comece 
contando de 10 a 0, depois tome 
a decisão de como agir.

Empatia
A empatia é um conceito que 

faz parte da inteligência emo-
cional e todos nós conhecemos 
e valorizamos. No entanto, não 

o colocamos em prática tanto 
quanto deveríamos. É mais fácil 
se colocar no lugar de pessoas 
que nos transmitem sentimentos 
positivos. Identificamos com 
elas e o nível de compreensão e 
intimidade é maior.

Por exemplo, aquele chefe 
que não o respeita, o colega 
que sempre fala mal dos outros 
e só procura problemas. Tente 
colocar-se no lugar deles e talvez 
descubra o que está por trás 
desse comportamento. Pode ser 
insegurança, baixa autoestima… 
experimente, pode ser um bom 
aprendizado. 

Temos o hábito de sempre 
olhar para nós e esquecermos  
de nos colocar no lugar do outro, 
antes de agir se coloque no lugar 
de sua esposa, de seus filhos ou 
de seu marido. Você terá mais 
empatia.

Motivação 
Pode ser que você esteja um 

pouco desanimado, neste perí-
odo de isolamento social esse 
sentimento aflora. Mas a partir 
deste momento faremos um 
exercício simples: vamos olhar 
somente para o lado positivo das 
coisas e esquecer o lado negati-
vo. Não foque nas notícias ruins, 

      A partir do momento que começamos a perceber que somos 
movidos principalmente pelos sentimentos é que vemos a 

necessidade de entender a Inteligência Emocional“ ”

 ARTIGO 

Sonia BARREIRA*

As escolas e o desafio da aprendizagem das crianças de 4 e 5 anos na crise do coronavírus

O debate sobre a impor-
tância da educação online ou 
a distância, neste período de 
isolamento social, parece ter 
conseguido consensos e até 
unanimidade quando falamos 
das crianças maiores, dos pré-
-adolescentes e dos jovens. 
Tanto as escolas como os 
órgãos oficiais se apressaram 
em viabilizar o seguimento 
do ano letivo com o ensino 
a distância e os educadores 
passaram a enfrentar o desafio 
diário de manter todos os alu-
nos motivados, interessados e 
construindo conhecimentos. 

Mas e os menores, de 4 e 
5 anos? A controvérsia, neste 
caso, pode ser maior. 

Há aqueles que falam ape-
nas em manutenção do vín-
culo, através de histórias e 
vídeos, e em muitas escolas, 
os professores têm mantido 
contato com suas turmas e 

distraído os pequenos em al-
guns períodos do dia. Afeto e 
entretenimento. 

Mas será que a necessida-
de das crianças dessa idade se 
limita a isso? Sabemos que, 
nessa faixa etária, os peque-
nos aprendem muito através 
das representações, do “faz 
de conta” e por isso brincar é 
tão importante. Afinal, trata-se 
de uma poderosa atividade 
espontânea que ajuda as 
crianças a compreenderem o 
mundo, a organizarem seus 
sentimentos, e expressarem 
seus desejos e medos, além 
de favorecer maneiras de inter-
pretar a realidade. E para isso, 
nada melhor do que o convívio 
com seus pares em ambiente 
seguro. É exatamente o que 
não temos agora!

E é precisamente por esta 
razão, que os educadores 
especializados na infância 
fazem ainda mais falta nesse 
momento. Se as crianças já 
estão privadas do convívio e 

dos desafios das brincadeiras 
espontâneas, precisam ainda 
mais de boas e adequadas pro-
postas para que possam seguir 
aprendendo e desenvolvendo 
suas capacidades humanas. 

Se não há a briga e a dis-
puta pelo brinquedo nas ativi-
dades presenciais, o educador 
pode oferecer narrativas que 
trazem a experiência do confli-
to e das possíveis resoluções. 
Os filmes selecionados por eles 
podem permitir a vivência de 
situações que levem posterior-
mente, numa conversa online 
com os amigos a discutirem as 
atitudes dos personagens, a 
evocar situações semelhantes 
já vivenciadas e a se colocarem 
no lugar do outro. 

Se o espaço físico é res-
trito, o educador pode criar 
situações de desafio para 
o controle motor, equilíbrio, 
ritmo, e favorecer a cons-
trução de habilidades físicas 
em contextos lúdicos. Se os 
materiais de casa não são os 

ideais para práticas das artes 
plásticas, é ainda mais im-
portante o conhecimento dos 
professores para as propostas 
diversificadas que permitam as 
representações ricas e criati-
vas da infância. 

Da mesma forma, o pro-
cesso de alfabetização não 
deve ser interrompido e o 
professor deve seguir criando 
propostas de uso da lingua-
gem escrita que sejam estimu-
lantes e levem as crianças a 
relacionar a pauta sonora com 
a pauta gráfica, estabilizar a 
escrita do nome próprio, brin-
car de encontrar diferenças e 
semelhanças em textos varia-
dos.  Se a escola pode prover a 
criança desse tipo de estímulo 
garantirá o desenvolvimento 
cognitivo usando novos re-
cursos, talvez não explorados 
anteriormente, mas possíveis 
e necessários agora. 

Os familiares, por sua vez,  
podem propor jogos e explora-
ções das quantidades e suas 

representações, mas são os 
educadores infantis aqueles 
que poderão ainda melhor 
criar situações problema ins-
tigantes que incentivem o 
raciocínio lógico, que desafiem 
as contagens e os registros 
de quantidades em contextos 
divertidos que garantem as 
aprendizagens adequadas para 
cada faixa etária. 

As crianças são pequenas, 
e o uso excessivo da tela não 
é recomendável, é verdade! 
Mas, este período em casa 
permite certa flexibilidade. 
Assim, é possível que os fami-
liares escolham os melhores 
horários para as atividades 
enviadas pelos professores. 
As atividades menos dirigidas 
podem ser realizadas pelos 
pequenos nos momentos em 
que os adultos precisam tra-
balhar, ou se ocupar com os 
afazeres da casa, mas também 
pode-se reservar um tempinho 
para aquelas propostas que 
realmente precisam da nossa 

mediação. 
O importante é que a es-

cola e a família não se furtem 
de suas responsabilidades: os 
pequenos precisam de muito 
mais do que afeto e distração, 
necessitam de nutrição cultu-
ral, desafios físicos, cognitivos 
e morais. 

Afinal, há muito tempo a 
educação infantil deixou de 
ser curso preparatório para a 
escola de verdade, a chamada 
“pré-escola”, pois a sociedade 
reconheceu as necessidades 
das crianças de 4 e 5 anos de 
aprenderem e se apropriarem 
das ferramentas que ajudam 
a interpretar o mundo. Não as 
deixemos sozinhas agora. 

 

*Foi sócia fundadora da 
Escola da Vila, onde atuou 
como Diretora Geral por 40 
anos. Atualmente, é direto-
ra pedagógica da Bahema 
Educação.

olhe também as boas. Pense que 
este período pode ser a oportu-
nidade de conviver com quem 
amamos e é nosso bem maior, 
a família. Levante-se todos os 
dias pensando em algo que o 
anime e que deseja, pense em 
coisas boas para fazer junto com 
familiares, jogos com crianças, 
fazer uma cabana de lençóis ou 
dividir um jogo de cartas.

“A vida sem esperança não 
é vida, busque a sua motivação 
diária”.

Qualquer coisa pode ser útil 
para nos motivar: ligar para uma 
pessoa que não vemos há muito 
tempo, planejar como será quan-
do as coisas voltarem ao normal, 
começar um curso de ioga ou 
pintura ou sorrir um pouco mais.

Se você colocar um lápis na 
boca forçando um sorriso após 
um minuto o cérebro começa a 
liberar endorfina, um hormônio 
que promove uma sensação de 
bem-estar geral.

Diversas pesquisas no mundo 
chegaram a conclusões que o 
riso emagrece, favorece a auto-
estima, diminui a dor, favorece 
a circulação sanguínea e reduz 
o estresse.

Saber se relacionar inter-

SEGREDO DA FELICIDADE - Desenvolver sua 
inteligência emocional é o primeiro passo!

Divulgação

pessoalmente
Outro ponto chave para o su-

cesso é saber ter boas relações, 
guiando as emoções dos outros. 
Isso criará um ambiente positivo 
à sua volta, melhorando não só 
a sua qualidade de vida, mas 
também contagiando aqueles 
ao seu redor.

Seja comunicativo, demons-
tre interesse pelas pessoas, 
ou seja, simpático. Tenha boa 
vontade, seja educado, seja 
prestativo, reconheça seus erros.

Fique firme, Deus está no co-
mando. Não percam a esperan-
ça. A vida só não tem como ser 

feliz se você não respirar mais.
Beijos até a próxima se-

mana.
FOQUE SOMENTE NO, SEM 

PESO DE ONTEM, E SEM AN-
SIEDADE DO AMANHÃ.

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 Inclu-
são, projeto CEL (Coragem e 
Empoderamento e Libertação).
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O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vai seguir as reco-
mendações do governo do 
Estado anunciadas no início 
da tarde desta segunda-feira, 
dia 6, pelo governador João 
Doria (PSDB) e vai manter a 
quarentena para o combate 
ao coronavírus (Covid-19) até 
dia 22 de abril. 

Com isso as restrições de 
abertura de serviços conside-
rados não essenciais continu-
am no município.

Segundo o secretário de 
Saúde, Aldenis Borim, a curva 
de casos suspeitos e confir-
mados em nosso município 
é ascendente, com duas 
mortes confirmadas até ago-
ra e outros cinco óbitos em 
investigação. 

“O isolamento social é 
apontado pelas autoridades 
de saúde nacionais e es-
trangeiras como a estratégia 
correta para conter a proli-
feração do coronavírus entre 
nós e salvar vidas”, afirmou 
o prefeito.

Um novo decreto vai ser 
publicado no Diário Oficial do 
Município (Jornal Dhoje) nesta 
terça-feira, 7. 

O documento apenas 

prorroga o prazo do decreto 
18.571/2020. 

Estado - O governador João 
Doria (PSDB) decidiu prorrogar 
por mais 15 dias a quarentena 
em todos os 645 municípios 
de São Paulo, até o dia 22 
de abril. 

A decisão foi tomada após 
reunião com 15 médicos do 
Centro de Contingência do co-
ronavírus, que apontaram que 
o contágio já chegou a cem ci-
dades paulistas e mais de 400 
hospitais públicos e privados. 

Projeções apontam que 
prolongar o distanciamento 
social pode evitar mais de 160 
mil mortes em todo o estado.

“A prorrogação da quaren-
tena será feita por mais 15 
dias, do dia 8 até o dia 22 de 
abril, em todo o estado e pelas 
razões que foram largamente 
expostas por cientistas, médi-
cos e especialistas. Prefeitas 
e prefeitos terão o dever e a 
obrigação de seguir a orienta-
ção do Governo do Estado. Isto 
é constitucional, não é uma 
deliberação que pode ou não 
ser seguida”, afirmou Doria.

A decisão segue orientação 
da OMS (Organização Mundial 
da Saúde), da Opas (Organiza-
ção Pan-americana de Saúde), 
do Ministério da Saúde e do 
Centro de Contingência do 

coronavírus de São Paulo, 
formado por epidemiologistas, 
cientistas, pesquisadores, 
infectologistas e virologistas 
sob a coordenação do médico 
David Uip.

Conforme projeção do Ins-
tituto Butantan, centro de pes-

quisas biomédicas vinculado à 
Secretaria de Estado da Saúde, 
a prorrogação da quarentena 
pode evitar 166 mil óbitos 
em São Paulo, além de 630 
mil hospitalizações e 168 mil 
internações em UTIs. 

A extensão da quarentena 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Edinho segue governador e 
mantém quarentena até dia 22 

EFEITO CORONAVÍRUS

O governador João Doria 
(PSDB) cobrou a efetiva par-
ticipação do todos os 645 
prefeitos paulistas para não 
deixar o comércio não essen-
cial funcionar em seus respec-
tivos municípios durante este 
período crítico de quarentena 
contra o coronavírus que vai 
até inicialmente dia 22 de 
abril.

“Eles (prefeitos) tomando 
essa atitude protegerão os 
seus cidadãos”, alertou o 
governador. 

Doria afirmou que inde-
pendente do tamanho do 
município todos devem seguir 
a determinação e manter a 
quarentena. O objetivo é re-
duzir a crescente da curva de 
contaminação do Covid-19.

 Doria determina 
que prefeitos 

terão que manter 
comércios 
fechados

ESTADO

Sem injustiça
O procurador Adilson Vedroni disse que tem orientado os fiscais da Prefei-

tura para agirem dentro da lei, com cuidado ao multar ‘infrator’ que quebra 
regras em detrimento da quarentena aplicada à população. O objetivo, se-
gundo ele, é notificar e corrigir os que estejam em desacordo com o decreto. 
Vedroni diz que as infrações aplicadas e os recursos são analisados com 
cuidado para não cometer injustiças. Diante da situação atual, dependendo 
do valor da multa aplicada, o infrator terá de ressurgir da fênix.

Fofoqueiro
Olavo de Carvalho, guru do presi-

dente Jair Bolsonaro, está sendo ne-
fasto ao governo, por suas declarações 
absurdas. Além de criticar o ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
também cobrou “vergonha na cara” 
ao vice-presidente Hamilton Mourão. 
Bolsonaro deveria se afastar desse 
pseudo-intelectual e confiar na sua 
equipe de ministros para, novamente, 
por seu governo nos trilhos. Carvalho 
não passa de um fofoqueiro e desagre-
gador. Aliás, sempre tem um místico, 
como Rasputin, encostado no poder.  

Consignado
Projetos que tramitam na 

Câmara Federal suspendem 
por até seis meses os des-
contos no contracheque de 
empréstimos consignados. 
Conforme as propostas, 
as parcelas suspensas se-
rão acrescidas ao final dos 
contratos, sem qualquer 
taxa ou cobrança de juros. 
As propostas visam ame-
nizar a calamidade pública 
decretada no país devido a 
pandemia de Covid-19. O 
empréstimo consignado é 
uma linha de crédito onde 
as parcelas são desconta-
das diretamente do salário 
ou da aposentadoria.

Cautela
Aldenis Borim, secretário da Saúde, alertou que 

o pico da propagação do coronavírus deverá ocorrer 
neste mês de abril. “Nada de baixar a guarda”, reco-
mendou, se referindo ao isolamento da população. 
Borim lembrou que até agora o número de casos 
na cidade pode ser considerado baixo, po-
rém, reforçou que os números mostram 
que o isolamento está sendo positivo. Em 
função disso, alertou que seria um engano 
a população achar que já pode voltar à nor-
malidade. “Cuidado redobrado”, ponderou.  

Faz sentido
Apesar de ter declarado 

que se filiou ao DEM sem 
exigência para disputar 
as eleições em outubro, 
aumentam os comentários 
entre os políticos que o ex-
-deputado Orlando Bolçone 
poderá sair como vice na 
chapa a ser encabeçada 
pelo pré-candidato a pre-
feito Renato Pupo (PSDB). 
Motivo: o vice-governador 
Rodrigo Garcia é presi-
dente do DEM, ligado ao 
governador João Doria, do 
PSDB. Bolçone disse que a 
decisão, se ele vai ou não 
disputar, só acontecerá no 
fim de junho, portanto, a 
análise faz sentido.

Tempo de TV
O tempo no programa 

eleitoral gratuito no rádio 
e na televisão, do prefeito 
Edinho Araújo (MDB), que 
irá disputar a reeleição, de-
verá ser superior aos seus 
concorrentes. O prefeito já 
tem ‘amarrados’ para formar 
a coligação: PSD, PP, PSC e 
Patriota. Como as tratativas 
estão em andamento, outras 
siglas deverão se alinhar com 
a aliança. O TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral) deverá fazer 
a atualização do tempo em 
relação as eleições de 2018, 
portanto, ainda não dá para 
cravar qual será o tempo real 
de cada sigla.

Quarentena estendida
Seguindo a determinação do governador do estado, João Doria (PSDB), por meio de 

decreto estadual divulgado ontem, Edinho Araújo (MDB) decidiu estender a quarentena até 
22 de abril. O prefeito diz que o isolamento social, adotado pelas autoridades sanitárias 
brasileiras e estrangeiras, é o meio mais eficaz para evitar a propagação do coronavírus. 
As medidas restritivas, portanto, para serviços não essenciais, serão mantidas como já 
vinham acontecendo. “Peço a compreensão de todos”, diz o prefeito.

Cebolinha
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez 

postagem insinuando que a China poderia se beneficiar 
da crise mundial causada pelo coronavírus. Disse que 
a China sairá fortalecida com a pandemia, estratégia 
política para dominar o mundo. Usou o personagem 
do Cebolinha para ridicularizar chinês que, ao falar 
português, troca o ‘R’ pelo ‘L’. Weintraub se referiu à 
falta de higiene, causadora do vírus. Fato! A embaixada 
chinesa quer retratação. Xi Jinping também precisa 
pedir desculpas por omissão.

Divulgação

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, reafirmou que o isolamento 
social é a estratégia correta para salvar vidas 

também é importante para 
que o Estado organize a rede 
pública de saúde ao número 
crescente de doentes. 

Já foram ativados 1.524 
novos leitos de UTI em hos-
pitais estaduais, municipais e 
filantrópicos. 

Motta apresenta 21 emendas à MP 
que reduz salários e jornada 

O deputado federal Luiz 
Carlos Motta (PL) apresentou 
21 emendas à MP (Medida 
Provisória) 936/2020, que foi 
proposta na semana passada 
pelo presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido), e 
permite a suspensão de contra-
tos de trabalho e a redução de 
salários e jornada de trabalha-
dores formais durante o período 
da pandemia do coronavírus 
(Covid-19). 

A MP que é apresentada 
pelo governo federal como 
forma de combater a crise que 
estão vivendo as empresas,  
sem faturamentopor conta 
da quarentena imposta por 

diversos governadores que fez 
os comércios considerados 
não essenciais fecharem suas 
portas para evitar a proliferação 
do Covid. 

O objetivo do governo seria 
a manutenção dos empregos 
e autorizaria que as empresas 
reduzam salários e jornadas de 
25% a 70%.

Essa proposta de imediato 
recebeu diversas críticas de es-
pecialistas do meio trabalhista 
e jurídico, por segundo alguns 
afrontar a Constituição Federal 
ao insistir, de acordo com o de-
putado, em acordos individuais 
entre trabalhadores e patrões.

Motta apresentou emendas 
que preveem a obrigatorieda-
de das entidades sindicais na 

Sergio SAMPAIO

Sergio SAMPAIO

Aldenis Borim, secretário da Saúde, alertou que 
o pico da propagação do coronavírus deverá ocorrer 
neste mês de abril. “Nada de baixar a guarda”, reco-
mendou, se referindo ao isolamento da população. 
Borim lembrou que até agora o número de casos 
na cidade pode ser considerado baixo, po-
rém, reforçou que os números mostram 
que o isolamento está sendo positivo. Em 
função disso, alertou que seria um engano 
a população achar que já pode voltar à nor-
malidade. “Cuidado redobrado”, ponderou.  

negociação coletiva, conforme 
art. 8° da Constituição Federal 
que promove o reconhecimen-
to das Convenções e Acordos 
Coletivos de Trabalho. Em seu 
artigo 7°, a Constituição prevê 
ainda a exigência de negocia-
ção coletiva para a redução de 
salários.

A MP impõe ao trabalhador 
condições desiguais diante de 
uma negociação e prejudica o 
empregado que ficará impedido 
de pagar as contas básicas do 
mês e de consumir alimentos e 
produtos de higiene, essenciais 
principalmente no atual mo-
mento reafirma o parlamentar, 
que também é presidente da 
CNTC (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Comér-

cio).
Intermitente ou Contrato 

Determinado – essas outras 
modalidades de contratação 
seriam beneficiadas também 
por outra emenda apresen-
tada que estende o benefício 
emergencial no valor de um 
salário mínimo – já que os 
mesmos não têm direito a 
receber seguro-desemprego. 

 “Mesmo em momentos 
de crise, não justifica a edição 
de normas que vão na contra-
mão do disposto na Constitui-
ção Federal, que pode acar-
retar insegurança jurídica aos 
empregadores e prejuízos aos 
trabalhadores, afetando ainda 
mais a economia brasileira“, 
finalizou Motta.

O deputado federal Geni-
nho Zuliani (DEM) participou, 
no último domingo, dia 5, de 
uma videoconferência com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes. 

A reunião teve a partici-
pação de outros deputados 
federais democratas e o foco 
do diálogo com o ministro foi 
discutir medidas econômicas 
de enfrentamento ao corona-
vírus (Covid-19).

“Discutimos quais ações 
econômicas devem ser toma-
das a curto e médio prazo”, 
afirmou o parlamentar.

Geninho 
participa de 

conferência com 
Paulo Guedes

Sergio SAMPAIO
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Divulgação
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Principal aliado de muitos 
para conter a transmissão 
do coronavírus, as máscaras 
cirúrgicas se tornaram um dos 
itens mais procurados pela po-
pulação em meio a pandemia, 
junto com o álcool gel. 

Pensando nisso, duas ami-
gas resolveram começar a 
costurar máscaras caseiras 
para vender em Rio Preto, mas 
com uma diferença: em vez 
de utilizarem a tradicional cor 
branca, elas optaram por fazer 
diversas estampas coloridas.

A cortadeira Márcia Del 
Arco, 51 anos, e a costureira 
Tânia Matias Messias, 43 anos, 
estavam desempregadas no iní-
cio da pandemia e encontraram 
na produção de máscaras uma 
fonte de renda. 

“Quando vimos que já havia 
casos de coronavírus no Brasil, 
começamos a fazer aos poucos 
usando tecido duplo de algodão 
e as pessoas gostaram. Essas 
máscaras acabam saindo mais 
em conta do que as descartá-
veis, pois você pode reutilizá-
-las depois de lavar com água 
e sabão”, afirmou Márcia.

De acordo com elas, já fo-
ram produzidas 400 máscaras 
em duas semanas. 

“Tem dia que trabalhamos 
até as 2h da manhã para 
atender a demanda. Mas estou 
gostando muito disso, de saber 
que estou ajudando o próximo”, 
comentou Tânia. 

Segundo as amigas, uma 
parte da produção foi doada 
para o Lar Esperança em Rio 
Preto e também algumas más-
caras irão para funcionários da 
Caixa Federal de Campinas.

As máscaras são produzidas 
em três tamanhos: para bebês 
de até um ano, para crianças 
de até oito anos e para adultos. 

“Geralmente as pessoas 
encomendam pelo Whatsapp 
e vêm buscar aqui em casa 
mesmo. Embalamos  no plás-
tico depois de passá-las com o 
ferro quente”, explicou Márcia.

As estampas que vão desde 
vermelha com bolinhas brancas 
até pretas com caveiras cus-
tam R$ 12 cada e podem ser 
adquiridas através de pedidos 
no número (17) 98145-3827 
pelo Whatsapp.

Máscaras com estampas 
fazem sucesso em Rio Preto

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Um dos maiores problemas 
do isolamento social provocado 
pela pandemia da Covid-19 (Co-
ronavírus) é prover alimentação 
para a população mais carente 
do município. Pensando nisso, a 
Prefeitura de Olímpia, em parceria 
com supermercados do município, 
está lançando a campanha ‘Cor-
rente do Bem’.

O objetivo é arrecadar, nas 
próximas semanas, um número 
ilimitado de cestas que serão 
distribuídas para as famílias em 
vulnerabilidade social durante o 
mês de abril. 

As doações devem ser feitas 
em depósito bancário, diretamen-
te na conta dos supermercados 
participantes. São eles: Pompêo, 
Mirim e Santa Júlia. O valor da 
cesta básica é R$ 75.

As doações já começaram. Na 
sexta-feira, dia 3, um dos primeiros 
a contribuir foi o prefeito Fernando 
Cunha, que depositou mais de R$ 
11 mil, referentes à doação de 
seu salário mensal como chefe do 
Executivo. 

O valor foi dividido entre os três 
estabelecimentos participantes, 
resultando na aquisição de 151 
cestas básicas para beneficiar as 
famílias que mais precisam.

Todas as arrecadações se-
rão entregues diretamente para 
a Secretaria de Assistência 
Social, que fará a distribuição. 

Somente nas últimas sema-
nas, as famílias olimpienses já 
receberam cerca de 430 cestas 
básicas.

Olímpia lança 
campanha para 
arrecadação de 
cestas básicas

A busca por gás de cozinha 
continua sendo uma verdadei-
ra saga para os rio-pretenses. 
Nesta segunda-feira (6), a 
população fez uma fila de 
caros em frente ao Lig Gás, 
na rua Oswaldo Aranha, para 
comprar botijões.

De acordo com a distri-
buidora, foram vendidos 100 
botijões de gás só no período 
da manhã, antes de o estoque 
acabar. Não há previsão de 
reposição do produto até o 
momento.

Vale lembrar que cobran-
ças abusivas poderão ser 
denunciadas para o Procon. 
A recomendação do órgão 
é de que os botijões sejam 
comercializados entre R$ 68 
e R$ 70.

Procura por 
gás de cozinha 

provoca fila 
Vinicius LIMA 

CPFL lança pagamento de 
contas por cartão de crédito
Da REDAÇÃO

Para facilitar o pagamento 
das contas de energia, a CPFL 
lança a partir de 15 de abril, o 
pagamento por meio do cartão 
de crédito Visa e Mastercard.

Desde fevereiro, a empresa 
já realiza o parcelamento de fa-
turas atrasadas com pagamento 
no cartão de crédito via web com 
valor total até R$ 1.500 e agora, 
o cliente terá a opção de pagar 
também, a sua conta atual, bem 
como valores acumulados acima 
dos R$ 1.500. A modalidade 
poderá ser realizada tanto pelo 
site www.cpfl.com.br como pelo 
aplicativo CPFL Energia.

A CPFL reforça que as contas 
mensais continuam sendo envia-
das por e-mail, ou entregues nos 
locais onde não há impedimento 
para circulação de pessoas, 
além de estarem disponíveis nos 
canais de atendimento eletrôni-
cos, como site CPFL e aplicativo 

da CPFL Energia – App, onde é 
possível retirar a segunda via. A 
CPFL recomenda que o cliente 
cadastre sua conta por email, 
para evitar transtornos e gastos 
desnecessários. Para evitar 
acúmulo de contas e ter um 
bom planejamento financeiro, o 
cliente deve procurar pagar suas 
contas dentro do prazo, evitando 
assim multas e juros. 

Contas em atraso
Os clientes que estiverem 

com uma ou mais contas em 
atraso, com valor acima de R$ 
150, podem parcelar o valor 
em aberto em até seis vezes no 
cartão de crédito, Mastercard 
e Visa. 

Essa condição é exclusiva 
para pagamentos via canais 
digitais. O objetivo da iniciativa 
é facilitar a vida do cliente, 
oferecendo uma opção rápida 
e simples para que ele possa 
ficar em dia com a companhia, 
sem sair de casa.

As amigas Márcia e Tânia encontraram nas máscaras coloridas uma fonte de renda
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#TODOSPORTODOS

A PARTIR DO DIA 15BOA VISTA

Campanha busca fomentar a economia após a pandemia

Prefeito assina ordem de serviço para reforma do antigo terminal urbano

O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo, assinou na 
manhã desta segunda-
-feira, dia 6, a ordem de 

serviço para a reforma do 
antigo terminal urbano de 
Rio Preto. O evento, que 
ocorreu no gabinete do 
nono andar, contou com 
a presença do secretário 
de Obras, Sérgio Issas, e 
de um representante da 
construtora que venceu a 
licitação.

De acordo com o contra-
to, será refeito todo o piso 
e a sinalização do terminal, 
assim como pintura da co-
bertura metálica e amplia-
ção no número de bancos 
disponíveis nas platafor-
mas. A previsão é de que 
a reforma seja concluída 
em até seis meses. Serão 

investidos, R$ 3,6 milhões, 
com verba proveniente do 
FINISA e recursos próprios.

“Nesta semana, será 
montado o canteiro de 
obras e, na próxima segun-
da-feira as intervenções co-
meçam de fato”, explicou o 
secretário de Obras.

De acordo com a Se-

Serão investidos, R$ 3,6 
milhões

Da REDAÇÃO

cretaria de Trânsito, Trans-
portes e Segurança, após 
a entrega da obra, o local 
será utilizado para atender 
as linhas suburbanas (ci-
dades que ficam a até 50 
quilômetros de Rio Preto). A 
reforma do antigo terminal é 
parte do Plano de Mobilida-
de Urbana.

Governo Federal lança site com medidas de auxílio 

Visando esclarecer os prin-
cipais pontos sobre os benefí-
cios que o governo irá fornecer 
para os empresários durante 
a pandemia do coronavírus, 
o Governo Federal, por meio 
do Ministério da Economia, 
lançou o site ‘Vamos Vencer’ 
(www.gov.br/economia/pt-br/
acesso-a-informacao/acoes-
-e-programas/vamosvencer) 
na última semana. A ação faz 
parte da campanha #Todos-
PorTodos, que visa combater 
a crise econômica.

Ao todo, o programa vai 
liberar R$ 5 bilhões em recur-
sos para pequenos, médios e 
grandes empresários, além de 
expandir a liberação de crédito 
para a população e suspender 

o pagamento de amortizações 
de empréstimos do BNDES 
(Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social). 

Em sistema de perguntas e 
respostas, o site traz as medi-
das que serão adotadas para 
indústrias, comércio e servi-
ços. Outra novidade é de que 
os bancos poderão negociar as 
operações de crédito sem pre-
cisar diminuir a classificação 
de risco dos clientes.

“É um compromisso nosso 
na área de crédito, na área 
tributária para que os em-
pregos sejam preservados e 
os empresários passem por 

essa, cada dia mais fortes”, 
conclui o secretário especial 
de Produtividade, Emprego e 
Competitividade, Calos Costa. 

O governo também adiou o 
pagamento dos Impostos Fe-
derais e a cobrança de dívidas 
da União.

Na última quinta-feira (2), 
uma medida provisória entrou 
em discussão no plenário para 
que as empresas pudessem 
reduzir em 70% o salário e 
jornada de todos os traba-
lhadores. O agravamento da 
crise econômica é uma das 
principais preocupações do 
Governo Federal.

Vinicius LIMA 
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A ação faz parte da campanha 
#TodosPorTodos, que visa combater a 

crise econômica

Daniele JAMMAL

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde atu-
alizou o boletim epi-
demiológico, nesta 
segunda-feira, para o 
coronavírus.

Até o momento, são 
duas mortes, cinco 
óbitos em investigação 
(sendo duas mulheres 

e três homens) e 33 
casos confirmados, 
dos quais quatro pa-
cientes estão em UTI. 

Há 144 casos em 
investigação e 49 sus-
peitos hospitalizados, 
sendo 14 em Unida-
des de Terapia Inten-
siva.

O total acumulado 
é de 586 notificações.

Saúde investiga 
mais cinco óbitos 
por suspeita de 

coronavírus

COVID-19

População desrespeita interdição 
de aparelhos de ginástica 

A Prefeitura de Rio Preto 
interditou na semana passada 
diversas academias ao ar livre 
e parquinhos infantis, que ficam 
nas pistas de caminhada da 
cidade. 

Mas apesar da interdição com 
cartazes e fitas de isolamento em 
alguns deles a população retirou 
os avisos e começou a utilizá-los 
novamente.

Esse é o caso dos aparelhos 
que ficam na pista de caminhada 
do Aeroporto, por duas vezes 
no último domingo, dia 5, e na 
noite de ontem, 6,  a reportagem 
passou pelo local e constatou o 
descumprimento da proibição. 

O objetivo da interdição des-
tes aparelhos é proteger a própria 
população contra a proliferação 
do coronavírus (Covid-19), isso 
porque para que os mesmos 
possam ser usados teriam que 
se higienizados após cada pessoa 
usar e isso ,segundo a própria 

prefeitura, é impossível de ser 
feito. 

Por conta disso ficou decidido 
semana passada a interdição dos 
espaços públicos.

A reportagem entrou em 
contato com a assessoria da 
Secretaria de Saúde relatando o 
problema verificado inicialmente 
no dia 5 e a mesma informou que 
locais foram lacrados com fitas 
novamente. 

Sérgio SAMPAIO
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Homem que tentou estrangular mulher é 
esfaqueado pelo enteado e morre no HB

Morreu, às 22h02 deste 
domingo, no Hospital de Base 
de Rio Preto, Antônio José 
Gomes Ferreira Alves, 29, que 
residia em Bady Bassitt.

A vítima, segundo boletim 
de ocorrência, foi esfaqueada, 
por volta das 19 horas, nas 
costas e no braço esquerdo, 
após briga familiar, com gran-
de quantidade de sangue na 
cena do crime. 

Durante cirurgia, foi cons-
tatado sangramento ativo de 
vasos lombares e realizadas 
múltiplas tentativas de he-
mostasia, sem sucesso.

O CRIME
O enteado de Alves, um 

servente, de 33 anos, é apon-
tado como o autor do ho-
micídio. Ele teria golpeado 
o padrasto para defender a 
mãe, uma mulher de 49 anos.

Durante discussão do ca-
sal, o homem teria tentado 
estrangular a dona de casa 
em um sofá da sala. O filho 

para protegê-la teria desferi-
do duas facadas e fugido em 
seguida.

O caso, inicialmente re-
gistrado como lesão corporal, 
segue agora sendo investiga-
do pela delegacia de polícia 
de Cedral como homicídio. 
Até o momento, o paradeiro 
do acusado continua desco-
nhecido.

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Ajudante é preso ao 
tentar roubar cliente 
em estacionamento 

Uma tentativa de roubo, no 
estacionamento de um super-
mercado, localizado no Solo 
Sagrado, na Região Norte de Rio 
Preto, por volta das 19 horas do 
sábado, terminou com o suspei-
to preso em flagrante.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o ajudante de pintor 
C.H.R., 25, morador na Pousada 
dos Pássaros, abordou a vítima, 
uma autônoma, de 24 anos, 

residente no Dom Lafayete, e 
anunciou o assalto. 

A PM foi acionada e prendeu 
o suspeito quando ele corria na 
calçada, em frente ao estacio-
namento.

Ele resistiu à prisão e foi al-
gemado, sendo reconhecido por 
seguranças do supermercado 
como o autor do crime.

No Plantão, a prisão foi 
confirmada e R. levado para a 
cadeia de trânsito da DIG/Deic, 
onde aguardará decisão judicial.

Daniele JAMMAL
FAUSTO XAVIER BORGES – Falecido 

no dia 06/04/2020 aos 30 anos de idade. 
Era solteiro. Sepultamento ocorreu no 
dia 06/04/2020 às 12h, saindo do velório 
Municipal de Barretos para o cemitério 
Municipal de Barretos.

FRANCISCO GOMES BARBOZA – 
Falecido no dia 06/04/2020 aos 69 anos 
de idade. Era casado com Odilia Gomes 
Ferreira, deixando os filhos: Solange, 
Solanea, Wilson, Ademar, Ruth e Gesildo. 
Sepultamento ocorreu no dia 06/04/2020 
às 17h, saindo do velório Municipal de 
Itarumã para o cemitério Municipal de 
Itamura- Go.

  FALECIMENTOS

Acusado de roubos em série é 
preso em flagrante pelo Baep

Autor confesso de mais de 
cinco assaltos em Rio Preto, 
o desempregado W.A.T., 34, 
morador na área central, foi 
preso em flagrante, na tarde 
deste sábado, por policiais 
militares do Baep (Batalhão 
de Ações Especiais de Polícia), 
após roubar R$ 300 e um 

IPhone de uma loja de produtos 
alimentícios na Vila Imperial.

De acordo com o registro 
policial, T. havia sido detido na 
semana passada, mas como 
não havia sido flagrado come-
tendo crime, foi encaminhado à 
DIG/Deic para ser interrogado.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o acusado foi localizado 
na zona do meretrício. Ele 

Daniele JAMMAL admitiu que gastou o dinhei-
ro com um programa sexual, 
bebidas e drogas. O telefone 
teria sido quebrado por um 
receptador, porque poderia ser 
rastreado.

No Plantão, a prisão do 
suspeito foi mantida e ele 
ficou à disposição da Justiça, 
na carceragem da DIG/Deic 
rio-pretense.

Suspeito havia sido detido na semana passada pela PM, sendo interrogado na DIG

Em patrulhamento no 
Jardim Paraíso, na noite 
deste domingo, policiais 
militares do Baep (Bata-
lhão de Ações Especiais 
de Polícia) surpreenderam 
um VW Golf, placas de 
Guariba/SP, transitando 
em alta velocidade. O 
motorista, ao perceber a 
viatura, tentou fugir, mas 
foi detido cinco quadras 
depois, na avenida Do-
mingos Falavina.

O gesseiro J.E.M., 20, 
morador em Mirassol, 
apresentou o documento 
do carro e em pesquisa os 
policiais descobriram que 
era um veículo furtado. 

Na primeira versão 
apresentada na delegacia 
de Plantão, ele afirmou 
que havia comprado o 
automóvel pela internet, 
pagando R$ 9 mil. Depois, 
mudou a história e disse 
que havia furtado para um 
terceiro e que iria receber 
R$ 500 na entrega.

A vítima, uma peda-
goga, de 39 anos, foi 
localizada e contou que 
deixou o Golf estacionado 
na frente de sua casa, 
no bairro Mariana II, em 
Guariba, por volta das 22h 
de sábado e ao voltar para 
guardá-lo na garagem, 
à 0h30, descobriu que 
havia sido levado.

M. foi autuado em fla-
grante por receptação e 
como não pagou fiança 
de R$ 2 mil deve aguar-
dar julgamento na cadeia 
de trânsito da DIG/Deic 
rio-pretense.

Gesseiro é 
flagrado com 

veículo furtado 
e tenta fugir 

do Baep
Daniele JAMMAL

Cláudio LAHOS

Cláudio LAHOS

Pintor xinga e ameaça 
a ex de morte e vai 

para a cadeia

Daniele JAMMAL

A filha do casal, uma 
estudante, de 22 anos, 
que acionou a PM

Morador no Solo Sagrado, 
na Região Norte de Rio Preto, 
um pintor, de 50 anos, foi preso 
em flagrante, neste domingo, 
por violar medida judicial pro-
tetiva em favor de sua ex-mu-
lher, uma auxiliar de serviços 
gerais, de 48 anos, residente 
no Eldorado.

Um dia antes, por volta das 
23h45, o acusado teria ido até 
a residência da vítima, onde 
passou a lhe ofender e jurar 
de morte.

A filha do casal, uma estu-
dante, de 22 anos, acionou a 

PM, que ao chegar não encon-
trou mais o suspeito e passou 
a fazer rondas no bairro à sua 
procura.

Horas depois, durante patru-
lhamento, a guarnição viu o GM 
Vectra do pintor estacionado na 
frente da residência da auxiliar 
e o abordou.

O homem alegou que estava 
de passagem, a caminho da 
casa de um irmão. Seu carro 
foi apreendido por estar com o 
licenciamento atrasado.

Como não resistiu à prisão, 
foi levado sem algemas até o 
Plantão Policial, onde acabou 
sendo autuado por descum-
primento de medida protetiva, 
injúria e ameaça.

Ele deve aguardar decisão 
judicial na carceragem da DIG/
Deic rio-pretense.

Após ser flagrado correndo, assaltante foi levado pela PM para a Central de Flagrantes

Cláudio LAHOS

NO CENTRO

Antônio José Gomes Ferreira Alves morreu durante cirurgia no Hospital de Base, após ser esfaqueado pelo enteado

DESOBEDECEU JUSTIÇA

SUPERMERCADO

A vítima foi 
esfaqueada, por 

volta das 19 horas, 
nas costas e no 
braço esquerdo, 

após briga familiar, 
com grande 

quantidade de 
sangue na cena do 

crime

“

”

Jovem corre ao ver viatura 
e acaba preso por tráfico

Policiais militares do 
Baep de Rio Preto faziam 
patrulhamento de rotina no 
João Paulo II, na Região Nor-
te da cidade, às 17h30 do 
sábado, quando um jovem 
que caminhava no sentido 
oposto ao da viatura passou 

a correr.
Ele foi perseguido e detido 

em seguida. Com o desem-
pregado M.F.S., 19, morador 
do bairro, foram apreendidas 
14 porções de cocaína, em-
baladas para a venda, e R$ 
178 em dinheiro.

Em uma residência nas 
proximidades, usada pelo 

Daniele JAMMAL acusado para esconder dro-
gas, foram encontrados mais 
28 papelotes de cocaína e 
20 porções de maconha.

Conduzido à Central de 
Flagrantes, o suspeito teve 
a prisão por tráfico de entor-
pecentes confirmada, sendo 
transferido para a carcera-
gem da DIG/Deic.

JOÃO PAULO II

Universitário tem 
nudes vazados na web 

e registra BO

Um universitário, de 23 
anos, morador no bairro Hi-
gienópolis, em Rio Preto, pro-
curou a Central de Flagran-
tes, na tarde deste domingo, 
para registrar queixa por ter 
vídeos íntimos vazados na 
internet.

Segundo seu depoimento, 
durante sete meses manteve 
contato apenas virtual com 
uma moça e durante esse 

período houve troca de men-
sagens com fotos íntimas.

Um dos amigos da vítima 
o avisou de que estavam 
circulando na rede fotos 
suas, de caráter sexual, que 
podiam ser compartilhadas 
acessando um link.

Caso segue sendo in-
vestigado pela Polícia Civil 
rio-pretense. Não há infor-
mação, até o momento, de 
que tenha havido algum tipo 
de chantagem.

Daniele JAMMAL

RECEPTAÇÃO
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Sem sair do seu cantinho, é 
capaz de viajar ao redor do 
mundo.
R.O selo.

É feito de água, mas se for co-
locado dentro da água morre-
rá.
R. O gelo.

É alta quando jovem e baixi-
nha quando fica velha. Além 
disso, é rápida quando é ma-
gra e lenta quando é gorda.
R. A vela.

Pode ser atirado do alto de um 
prédio e ficar super bem. Mas 
quando é colocado na água 
morre pouco tempo depois. 
R. O papel.

Fica cada vez mais molhado 
quanto mais a gente seca. 
R. A toalha.

Anda sobre quatro mem-
bros de manhã, dois 
à tarde e três à noite. 
R. O ser humano, pois ele en-
gatinha quando é bebê, anda 
sobre duas pernas quando 
cresce e usa bengala quando 
fica velhinho.

Você tira a minha pele. Eu não 
choro. Você, sim.
R. A cebola.

Você pode pegar, mas não 
pode jogar.
R. Resfriado.

Ocorre uma vez a cada mi-
nuto, duas vezes a cada mo-
mento, mas jamais a cada qui-
nhentos anos.
R. A letra “m”.

Sobe, sobe, sobe e jamais 
desce.
R. A idade.

Se você olhar para o meu ros-
to, não encontrará treze em 
nenhum lugar.
R. O relógio.

Site português apresenta informações sobre 
coronavírus para crianças

Dig This!
Basta escavar com os dedos e guiar a 
bola até o copo. É fácil, mas desafiador. 
Geralmente há um truque para solucio-
nar os níveis, às vezes você precisa tirar 
proveito da velocidade dos objetos, às 
vezes precisa fazer os objetos colidirem, 
mas geralmente usar seu pensamento 
intuitivo é o suficiente.

Plataforma: Android e IOS 
Gênero: Quebra-cabeça 
Desenvolvedora: Raketspel 

Shrek 2
Após se casar com a Princesa Fiona (Ca-
meron Diaz), Shrek (Mike Myers) vive feliz 
em seu pântano. Ao retornar de sua lua-de-
mel Fiona recebe uma carta de seus pais, 
que não sabem que ela agora é um ogro, 
convidando-a para um jantar juntamente 
com seu grande amor, na intenção de co-
nhecê-lo. A muito custo Fiona consegue 
convencer Shrek a ir visitá-los, tendo ainda 
a companhia do Burro (Eddie Murphy). Po-
rém os problemas começam quando os pais 
de Fiona descobrem que ela não se casou 
com o Príncipe (Rupert Everett), a quem 
havia sido prometida, e enviam o Gato de 
Botas (Antonio Banderas) para separá-los. 
Disponíven na Netflix.

A Menina que Queria um 
Elefante

Muitas vezes, os adultos não atribuem valor 
a algo que, para uma criança, é fundamen-
tal e objeto de profundo desejo. Aliás, com 
frequência, um gesto, uma palavra sem 
significado para um adulto, é tudo para uma 
menina, por exemplo Maria, que ganhava 
todo tipo de brinquedo dos pais, mas que
sentia muita falta de algo. Como convencer 
os pais de que os brinquedos não substi-
tuem seu desejo por esse “algo mais”. Aliás, 
o que será é esse “algo mais”? Vamos 
descobrir? 
Autor: André J. Gomes  
Ilustrador: Júnior Caramez  
Editora:  Volta-e-meia

 CoronaKids é um site criado pela editora Ideias com História, de Portugal, com o objetivo 
de informar as crianças sobre esta doença que esta espalhando-se pelo mundo. Na página é 
possível encontrar notícias diárias sobre a doença, curiosidades, jogos, vídeos e atividades 
para desenvolver neste período de isolamento social. 
 Não é fácil manter as crianças em casa e os pais estão procurando sites com atividades 
e informações para os pequenos continuarem aprendendo. O CoronaKids é uma dica para 
aprender e se informar durante a quarentena. O endereço é: www.coronakids.pt.

Sem sair do seu cantinho, é 

MEC autoriza suspensão de 
aulas do ensino técnico

O Ministério da Educa-
ção (MEC) autorizou que 
instituições integrantes do 
sistema federal de ensino 
suspendam, em caráter ex-
cepcional, as aulas presen-
ciais em cursos de educação 
profissional técnica de ensino 
médio em andamento, ou 
optem por atividades não 
presenciais substitutivas, 
por até 60 dias. O prazo 
ainda pode ser prorrogado a 
depender de orientações do 
Ministério da Saúde.

Em São José do Rio Preto, 
o governo do estado de São 
Paulo já havia suspendido as 
aulas em todas as Fatecs e 
na Etec Philadelpho Gouvêa 
Netto desde o dia 23 de mar-
ço. Os processos seletivos 
também foram temporaria-
mente suspensos. 

“Reforçamos a importân-
cia de que todos estejam 
atentos aos seus e-mails 
institucionais (@etec.sp.
gov.br; @fatec.sp.gov.br; @
cps.sp.gov.br), assim como 
aos grupos de WhatsApp 
de suas respectivas áreas 
para recomendações. Outras 
orientações mais específicas 
ou técnicas serão expedidas 
pelos representantes de cada 
coordenadoria ou departa-
mento”, afirmou por meio de 
nota a administração central 

do Centro Paula Souza. A 
entidade também ofereceu 
uma série de cursos on-line 
gratuitos com 12 opções: 
Arduíno, AutoCAD, Canvas, 
Design e Photoshop, Design 
Thinking, Felicidade, Ges-
tão de Conflitos, Gestão de 
Pessoas, Gestão do Tempo, 
Mediação em EaD, Mercado 
de Trabalho e Vendas.

Nas unidades do Senai 
na região, foram concedidas 
férias para os alunos entre 
os dias 7 de abril e 10 de 
maio. A retomada das ativida-
des também dependerá das 
orientações do poder público.

De acordo com portaria 
publicada na edição desta 
segunda-feira (6), do Diário 
Oficial da União (DOU), as 
instituições de ensino que 
optarem pela substituição 
de aulas presenciais por ati-
vidades não presenciais têm 
duas opções: utilizar recursos 
digitais para mediá-las ou 
possibilitar aos estudantes 
acesso a materiais de apoio 
e orientações para a continui-
dade dos estudos. 

Caso a opção escolhi-
da seja a suspensão, será 
preciso realizar a reposição 
integral das aulas para que 
seja cumprida a carga horá-
ria estabelecida no plano de 
curso. As instituições podem 
alterar o calendário, inclusive 
no período de recesso e férias 
escolares.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

ÁREA DA SAÚDE
As aulas na Fatec de Rio Preto estão suspensas desde o dia 23 de março por determinação do Governo do Estado

Guilherme BATISTA

O Ministério da Educação 
autorizou a formatura de alunos 
dos cursos de medicina, enfer-
magem, farmácia e fisioterapia, 
exclusivamente para atuação 
desses profissionais nas ações 
de combate à pandemia do 
novo coronavírus. A Portaria nº 
374/2020 foi publicada hoje 
(6) no Diário Oficial da União.

A medida vale para institui-
ções federais de ensino e tem 
caráter excepcional, enquanto 
durar a situação de emergência 
de saúde pública. Para anteci-
par a colação de grau, os alu-
nos precisam ter cumprido 75% 
da carga horária prevista para o 
período de internato médico ou 
estágio supervisionado.

O internato médico é o pe-
ríodo de dois anos de estágio 
curricular obrigatório para os 
estudantes de medicina. Já o 
estágio obrigatório supervisio-
nado para os cursos de enfer-
magem, farmácia e fisioterapia 
equivalente a 20% da carga 
horária total do curso.

A seleção e alocação dos 
profissionais será articulada 
com os órgão de saúde mu-
nicipais, estadusia e distritais.

De acordo com a portaria, 
a carga horária dedicada pelos 
profissionais no esforço de 
contenção da pandemia deverá 
ser computada pelas institui-
ções de ensino para comple-
mentação das horas devidas 
de estágio obrigatório, para a 
obtenção do registro profissio-
nal definitivo. A atuação dos 
profissionais também será bo-
nificada, uma única vez, com o 
acréscimo de 10% na nota final 
do processo de seleção pública 
para o ingresso nos programas 
de residência.

Na semana passada, o 
governo encaminhou ao Con-
gresso a Medida Provisória (MP) 
nº 934/2020 que estabelece 
normas excepcionais sobre o 
ano letivo da educação básica 
e do ensino superior.

Nela está previsto que ins-
tituições de educação superior 
poderão abreviar a duração 
desses cursos, desde que o 
aluno cumpra, no mínimo, 75% 
da carga horária do internato 
do curso de medicina ou do 
estágio curricular obrigatório 
dos cursos de enfermagem, 
farmácia e fisioterapia.

Ministério 
libera formatura 

antecipada de alunos
Agência BRASIL
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ATIVO Saldo Anterior SaldoAtual PASSIVO Saldo Anterior Saldo Atual
    CIRCULANTE 347.647,46 414.922,60     CIRCULANTE 381.187,74 451.899,73

      DISPONIVEL 291.180,51 341.963,37       VINCULADO AO FORNEC DE MATERIAL E 720,00 39.712,50

        *CAIXA GERAL 6.151,52 1.767,42         *FORNECEDORES A 0,00 3.570,00

          Caixa 6.151,52 1.767,42           André dos Santos da Mota 0,00 810,00

        *BANCOS CONTA MOVIMENTO 7.132,86 15.262,18           André Luis Lopes Catarino 0,00 2.160,00

          B. do Brasil cta 31990-2-recursos livres 7.132,86 15.262,18           Anderson de Oliveira Alves 0,00 600,00

        *BANCOS CONTA APLICAÇÃO 277.896,13 324.933,77         *FORNECEDORES C 0,00 4.050,00

          C.E.F Cta Apl 2162-5-TermoColab SJRP 11.667,42 0,00           Crislaine Alves da Silva 0,00 2.610,00

          B.Brasil Cta Apl 37274-9-TermoColabMiras 266.228,71 261.187,87           Carolina Rocha Toloi Torres Delgado 0,00 1.440,00

          C.E.F Cta Apl 2288-5-TermoColab SJRP 0,00 63.745,90         *FORNECEDORES D 0,00 2.760,00

          Dario da Silva Junior 0,00 2.760,00

      CRÉDITOS A RECEBER 8.050,00 12.000,00         *FORNECEDORES H 0,00 2.610,00

          Hermenegildo Yuri Tome Pedro 0,00 2.610,00

        *MENSALIDADES A RECEBER 8.050,00 12.000,00         *FORNECEDORES J 0,00 5.400,00

          Prefeitura Municipal de Nipoã 6.500,00 9.000,00           Jenifer Aparecida Lodeti 0,00 2.340,00

          Prefeitura Municipal de Jaci 1.550,00 500,00           João Carlos Inácio Junior 0,00 2.610,00

          Prefeitura Municipal de Bálsamo 0,00 2.500,00           João Manoel de Andrade 0,00 450,00

        *FORNECEDORES L 0,00 2.070,00

      ADIANTAMENTOS 183,51 456,74           Lucas Carolino da Silva Junior 0,00 2.070,00

        *FORNECEDORES M 0,00 5.310,00

        *ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 310,00           Marcio Viraqua de Oliveira 0,00 2.370,00

          Adiantamento a prestadores de serviços 0,00 310,00           Matheus Olimpio Statute Marani 0,00 2.940,00

        *ADIANTAMENTOS A 183,51 107,66         *FORNECEDORES P 0,00 2.700,00

          Adiantamento de férias 183,51 107,66           Priscila de Oliveira Silva 0,00 2.700,00

        *CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM 0,00 39,08         *FORNECEDORES R 0,00 3.240,00

          IRRF 0,00 39,08           Reinaldo Luiz Oliveira Doho Daniel Ferra 0,00 3.240,00

        *FORNECEDORES T 0,00 712,50

      DESPESAS ANTECIPADAS 48.233,44 59.502,49           Tokan Ind e Com de Confecções Eireli 0,00 712,50

        *FORNECEDORES V 0,00 3.510,00

        *DESPESAS ANTECIPADAS 48.233,44 59.502,49           Vania Alessandra Roque Amendola MEI 0,00 2.070,00

          Antecipação Recursos-TermoColab Mirassol 48.233,44 53.202,49           Viviane Angelica Volpe 0,00 1.440,00

          Antecipação de recursos-Termo Colab SJRP 0,00 6.300,00         *FORNECEDORES W 720,00 3.780,00

          William da Silva Santana 720,00 720,00

      CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 1.000,00           Wagner Antonio Brito 0,00 3.060,00

        *CONTRATO DE COMODATO RECEBIDO 0,00 1.000,00       OBRIGAÇÕES 109.356,74 71.159,08

          Bens Recebidos em Comodato 0,00 1.000,00

        *VINCULADO A CONSIGNAÇÕES 1.456,12 744,74

    PERMANENTE 22.890,43 5.577,32           Previdência Social a Recolher 0,00 15,59

          IRRF s/ Folha a Recolher 714,42 729,15

      IMOBILIZADO 22.890,43 5.577,32           IRRF s/ 13º salario à recolher 741,70 0,00

        *VINCULADO A OBRIGAÇÕES COM 63.157,77 44.268,21

        *IMOBILIZADO OPERACIONAL 26.277,23 26.277,23           Salários a pagar 21.666,38 0,00

          Moveis e Utensilios 9.960,94 9.960,94           Provisão para férias 41.491,39 44.268,21

          Maquinas e Equipamentos 2.134,35 2.134,35         *VINCULADO A OBRIGAÇÕES COM 44.635,46 25.987,82

          Aparelhos 11.536,44 11.536,44           Bolsa Estágio a pagar 23.231,36 20.328,59

          Computadores 2.645,50 2.645,50           Rescisão Contrato Estágio a pagar 2.708,32 0,00

        *(-) DEPRECIAÇÕES (3.386,80) (20.699,91)           Provisão Recesso Remunerado (estagiário) 18.045,78 5.659,23

          (-) depreciação de moveis e utensilios (3.366,26) (4.383,62)           Recesso remunerado a pagar 650,00 0,00

          (-) Depreciação maquinas e equipamentos (20,54) (2.134,35)         *VINCULADO A OBRIGAÇÕES 107,39 158,31

          (-) Depreciação aparelhos 0,00 (11.536,44)           Água e Esgoto a pagar 107,39 158,31

          (-) Depreciação de computadores 0,00 (2.645,50)
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               *       RECEITAS DIFERIDAS 271.111,00 340.028,15

               *

               *         *TERMO DE COLABORAÇÃO 271.111,00 340.028,15

               *           Termo Colaboração SME 14/2017 SJRP 11.696,45 0,00

               *           Termo Colaboração DME 169/2017 Mirassol 259.414,55 254.952,15

               *           Termo Colaboração PAIF 03/2018 Nipoã 0,00 1.700,00

               *           Termo Colaboração SME 21/2019 SJRP 0,00 59.976,00

               *           Termo de Colab 3/2018 - Neves Paulista 0,00 23.400,00

               *

               *       CONTAS DE COMPENSAÇÃO 0,00 1.000,00

               *

               *         *CONTRATO DE COMODATO RECEBIDO 0,00 1.000,00

               *           Bens Recebidos em Comodato a Devolver 0,00 1.000,00

               *

               *     PASSIVO A DESCOBERTO (10.649,85) (31.399,81)

               *

               *       PASSIVO A DESCOBERTO (10.649,85) (31.399,81)

               *

               *         *RESULTADOS SOCIAIS (10.649,85) (31.399,81)

               *           Superávit do Exercício 78.263,85 78.263,85

               *           Déficit do Exercício (88.913,70) (109.663,66)

               *

TOTAL DO ATIVO: TOTAL DO PASSIVO:420.499,92370.537,89 420.499,92370.537,89

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto no Ativo como no Passivo a importância de R$  420.499,92 
(quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e noventa e nove Reais e noventa e dois Centavos) . Ressalvando que a responsabilidade do 
profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados 
e comprovantes fornecidos pela empresa,  que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

Contadora
Neusa Borges da Silva Pignataro

TC CRC: 202352/0-1RG: W222024-R
Hajime Ide
Presidente

PIGNATARO CONSULTORES CONTÁBEIS EIRELI
Rua Prudente de Moraes 1361  - São José do Rio Preto - SP - 15025-045 - Fone: (17)3121-9508

Prefeitura recruta voluntários para 
amparar idosos e deficientes

A Prefeitura de São José 
do Rio Preto, por meio da 
Defesa Civil, está realizando 
o recrutamento de volun-
tários para ajudar pessoas 
idosas ou com deficiência 
que estão em isolamento 
domiciliar durante a pan-
demia do coronavírus. As 
inscrições podem ser feitas 
no site da prefeitura e a 
única exigência é de que o 
voluntário tenha entre 18 e 
40 anos.

“Até o momento, cerca 
de 150 pessoas já se colo-
caram à disposição. Vamos 
selecionar 50 para assinar 
o termo de voluntariado e 
passar por um treinamento”, 
explicou o diretor da Defesa 
Civil, o coronel Carlos Lamin. 

De acordo com ele, os 
voluntários receberão equi-
pamento de proteção indi-

vidual e não terão contato 
com os idosos durante o 
processo.

Entre as atividades que 
os voluntários irão exercer 
estão: fazer compras na 
farmácia ou em supermer-
cados; pagar contas em 
bancos ou casas lotéricas 
e colaborar na entrega de 
doações. O comunicado da 
prefeitura ainda ressalta que 
as atividades para cada vo-
luntário serão atribuídas de 
acordo com a demanda ins-
tituídas pela coordenação. 

Os interessados devem 
preencher o formulário ente 
os dias 6 e 11 de abril. 

“Serão a partir de infor-
mações como o endereço 
do voluntário que vamos 
definir como será a logística 
para agir. Manteremos co-
municação constante com 
eles por meio da página do 
Facebook da Defesa Civil”, 
finalizou Lamin.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Guilherme BATISTA

Coronel Lamin, diretor da Defesa Civil, informou que 150 pessoas já se cadastraram e 50 serão selecionadas

SEM ‘LAVA-PÉS’
Programação da Semana Santa terá 
alterações por causa do isolamento
Devido a pandemia do 

coronavírus, as celebrações 
da Semana Santa sofreram 
algumas alterações nas pa-
róquias de São José do Rio 
Preto. Um decreto do bispo 
diocesano Dom Tomé Ferreira 
da Silva estabelece várias re-
comendações para este ano, 
com o objetivo de seguir as 

recomendações de isolamen-
to social feitas pelo governo.

Uma das principais mu-
danças é ausência do rito 
‘lava-pés’ na quinta-feira (9). 
“No término da missa, omite-
-se a procissão e o Santíssimo 
Sacramento seja conservado 
no sacrário. Os sacerdotes, 
que não são párocos ou 
administradores paroquiais, 
podem celebrar a missa, sem 

presença do povo, em um 
local adequado, neste dia”, 
diz o decreto. 

Vale lembrar que as mis-
sas com a presença do públi-
co já estão suspensas desde 
o início da quarentena. De 
acordo com a Diocese de Rio 
Preto, os padres têm celebra-
do as missas com apenas um 
pequeno grupo de fiéis para 
auxiliá-los.

Outra mudança será rea-
lizada na Sexta-Feira Santa, 
com a ‘adoração da cruz’ 
com o beijo sendo limitado 
apenas ao que preside a ce-
lebração. Também será feita 
uma oração para as pessoas 
que padecem do Covid-19. 
A tradicional Vigila Pascal irá 
omitir o acender do fogo e não 
será realizada a procissão, 
para evitar aglomerações.

Vinicius LIMA

Cláudio LAHOS
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DiáriodoBob
Semana Santa. Tempo de reafirmar que a fé remove monta-

nhas e que só Jesus pode nos salvar. Tempo de orar, lembrando 
que estamos num momento sagrado ao celebrar a Paixão, a 
Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. Quem fez planos para 
repetir o ato de viajar, aproveitando o feriado de Sexta Santa 
e o Domingo de Páscoa vai ter que mudar seus planos e ficar 
em casa rezando em penitência, fazendo promessas para o ‘Pai 
Nosso’ nos livrar do Coronavírus. Seria o COVID-19 a praga de 
2020? Muitas pragas. A Bíblia relata que o Senhor escolheu 
Moisés para liderar a saída do povo hebreu do Egito, mas o faraó 
fechou o cerco e obrigou o Senhor a enviar as históricas 10 pragas 
com o objetivo de mostrar ao faraó a Sua soberania. Questão 
de Ordem. A água convertida em sangue foi a Primeira Praga. 
Depois surgiram as rãs. Os mosquitos. As Moscas. A praga dos 
animais e das Úlceras. Em seguida, a Sétima praga com a chuva 
de pedras. A praga dos Gafanhotos, das Trevas. E a Décima com 
a Morte dos primogênitos. E agora, Senhor? Será com a Praga 
do Sufoco, onde a falta de ar nos pulmões vem matando gente 
que não consegue respirar e morre infectado pelo ‘Vírus Corona’? 
Pai, perdoai os nossos pecados! Servindo de exemplo. Com 
renda de quase R$ 40 mil, anônimos empresários de Rio Preto, 
fizeram e entregaram com sucesso no fim de semana 500 kits 
com feijoada, para ajudar o Hospital de Base, na compra de 
materiais hospitalares pra minimizar a pandemia do Coronavírus. 
Teste do Corona. É impressionante como, a cada dia, a covid-19 
produz uma palavra ou expressão enriquecedora ao vocabulário 
popular: hidroxicloroquina, home 0ffice, pandemia, lockdown, 
isolamento social... Comorbidade, por exemplo, eu nunca tinha 
ouvido falar. Podemos ou não podemos? Esta pergunta vocês 
precisam fazer para o vereador Gerson Furquim, o mais longevo 
legislador da Câmara Municipal de Rio Preto. Se vencer mais 
esta eleição, Furquim ficará para a história. Ninguém viverá tanto 
tempo para suportar a mesmice! Ponto e basta!

QUARENTENA: CAFÉ DA MANHA AO MEIO-DIA, ALMOÇO ÀS 16 HORAS, LANCHE 
DA TARDE ÀS 19 HORAS E JANTA MEIA-NOITE.

Sorria, beba muita água e seja feliz!

PRIMA VEZ. Entrando em 
nova era, a primeira reunião 
da nova diretoria da ACIRP, 
presidida pelo Kelvin Kaiser 
e seus novos mentores, rea-
lizada ontem à tarde, foi com 
transmissão pela plataforma 
Microsoft Teams. Ao participar 
deu pra testemunhar que foi 
tudo como se estivéssemos 
em casa.

GENINHO, deputado fede-
ral pelo Democratas, passou 
a manhã do sábado com a 
direção do Hospital de Base 
e Faculdade de Medicina, dis-
cutindo o enfrentamento para 
dizimar o Coronavírus.

O PREFEITO Edinho Araújo, 
atento a tudo pra acabar com 
a praga que nos assola, tam-
bém participou da reunião no 
HB com Geninho, que repre-
sentava também o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia, na luta 
armada contra o vírus Corona.

FRED TONELLI comemorou 
no Domingo de Ramos, dia 5, 
seus 35 anos sem abraços e 
beijocas dos parentes. Só com 
muitas mensagens dos amigos 
queridos e familiares.  

DE DUAS UMA. Se sair de 
casa, morre de coronavírus. E 
se fi car discutindo nas redes 
sociais, morre de raiva.

ROSANGELA CANNIZZA, 
Ana Martha Muaniz e Elisabe-
th Custódio Correa foram as 
aniversariantes de ontem. Pa-
rabéns! O padre Fábio de Melo 
completou 49 anos, ontem.

PAULO BERGAMASCHI, 
Ulysses Mussi, Fernando 
Soubhia e Marquinho Barretto 
foram os aniversariantes de 
sexta-feira, dia 27. Aquele 
abraço! 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Ordem de Serviço
Assinada a ordem de serviço para a reforma do antigo terminal 
urbano que custará aos cofres públicos em torno de R$ 3, 6 
milhões e vai ser utilizado para atender as linhas suburbanas 
(cidades que ficam a até 50 quilômetros de Rio Preto).

Vamos juntos #LutarContraACrise

Tais Moreno em 
badalado evento 

que agitou 
decoradores de 
Rio Preto.  Foto 
Luizinho Bueno

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Vida de gado
Os motociclistas do I Food 
estão correndo tanto para dar 
‘conta do recado’ em suas 
entregas Delivery que, no fim 
da tarde do domingo, nas 
proximidades da prefeitura, 
na Avenida Alberto Andaló, 
o trânsito parou porque 
duas motos se chocaram 
(trombaram), deixando seus 
pilotos estendidos no chão por 
um bom tempo. Os primeiros 
socorros ficaram por conta 
de anônimos à espera das 
ambulâncias.

Medidas Legais
O LIDE Rio Preto reúne importantes escritórios de 
advocacia do Noroeste Paulista na LIVE LIDE Rio Preto 
‘Impacto das Medidas Legais para enfrentamento da 
crise’, que acontece nesta terça-feira, 7, a partir das 
12h. Participam deste encontro virtual o advogado 
Alessandro Borges, do escritório Benício Advogados; 
Henrique Melo, HMLAW Advocacia Tributária; Luís 
Carlos Mello, do Atique & Mello Advogados; Marcio 
Nakano, da NKN Sociedade de Advogados; e Ricardo 
Lemos, do PCOG Advogados.
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI EPP 
EMPENHO 6178/20
CONTRATADA: O J B NICESIO
EMPENHO 5904/20
CONTRATADA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA 
EMPENHO 5894/20
CONTRATADA: BMD COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA
EMPENHO 5895/20
CONTRATADA: CRUZEL COMERCIAL DISTR PROD HOSPITALA-
RES EIRELI
EMPENHO 5895/20
CONTRATADA: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEU-
TICO LTDA
EMPENHO 6486/20 e 6487/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penali-
dades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INSTANT SOLUTIONS TECNOLOGIA E INFOR-
MÁTICA LTDA EPP
CONTRATO INL/0033/15
Considerando manifestação do DTI, quanto à não resolutividade em 
tempo hábil para o atendimento do chamado para criação de um 
ponto de ramal analógico.  Considerando o previsto no Anexo, TR, 
do edital do processo licitatório, item 7, subitens 7.1 e 7.2. 3. Fica a 
contratada supramencionada NOTIFICADA a REALIZAR O ATEN-
DIMENTO DO CHAMADO, no prazo de 48 horas, contados do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao processo 
licitatório. 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 contradi-
tório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: S W I CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
CONTRATO PRE/0165/18
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade 
fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, bem como 
previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.4. Fica o representante 
legal da empresa supramencionada NOTIFICADO para apresentar 
a CERTIDÃO MUNICIPAL NEGATIVA MOBILIÁRIA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, 
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento 
ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação das 
penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 23/20
Contratada: Quality Medical Comercio e Distribuidora de Medica-
mentos LTDA
Objeto: Aquisição de termômetro digital de Testa, para enfrentamen-
to da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”, Art. 4° da LF 
13.979/20 cc Art 24, IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 141/18; Contrato: PRE/0070/18
Contratada: Sindplus Administradora de Cartões, Serviços, de Ca-
dastro e Cobranças Eireli
Tendo em vista a edição da LC n° 618 de 23/03/20, fi ca alterado o 
valor facial dos vales alimentação do contrato supramencionado. 
SMS – Aldenis A. Borim; SME – Sueli P. A. Costa; SMA -Luis Rober-
to Thiesi
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 23/20 
Objeto: Aquisição de termômetro digital de Testa, para enfrentamen-
to da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: Quality Medical Comercio e Distribuidora de Medica-
mentos LTDA – CNPJ: 07.118.264/0001-93 – Empenho nº 7405/20 
– R$ 37.375,00 – Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 21/20 
Objeto: Aquisição de Kit para coleta de secreção, para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: Master Diagnóstica Produtos Laboratoriais e Hospitala-
res Ltda – CNPJ: 00.647.935/0001-64 – Empenho nº 7252/20 – R$ 
157.500,00 – Entrega Imediata

EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 22/20 
Objeto: Aquisição de óculos de proteção para procedimento ci-
rúrgico”, para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do “CORO-
NAVIRUS”. 
Contratada: Labtech Produtos para Laboratórios e Hospitais Eireli – 
CNPJ: 02.419.460/0001-84 – Empenho nº 7253/20 – R$ 28.000,00 
– Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020
CONTRATO PRE/0065/20
CONTRATADA: A. P. ARTIOLE EIRELI - ME
OBJETO: Aquisição de móveis de escritório para estruturar a rede 
de serviços de proteção social especial do município – Itens 01 e 
02 – SMAS – Patricia Lisboa R. Bernussi – Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$12.210,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 567/2019
ATA Nº 0263/20
CONTRATADA: MEDPEJ EQUIPAMENTOSS MÉDICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamentos hospitalares – Valor Uni-
tário - Item 16 – R$7.700,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 567/2019
ATA Nº 0264/20
CONTRATADA: CENE RIO PRETO LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de equipamentos hospitalares – Valor Uni-
tário - Item 01 – R$1.650,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 567/2019
ATA Nº 0265/20
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 
ME
OBJETO: Fornecimento de equipamentos hospitalares – Valores 
Unitários - Item 07 – R$1.695,00; Item 09 – R$400,00; Item 17 
– R$160,00; Item 18 – R$161,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020
ATA Nº 0266/20
CONTRATADA: MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI - EPP
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (frios e embutidos) 
para o Corpo de Bombeiros – Valor Unitário - Item 03 – R$17,85 – 
Gab. Pref. – José Roberto Moreira – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020
ATA Nº 0267/20
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA- EPP
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o efetivo 
do Corpo de Bombeiros – Valores Unitários - Item 01 – R$4,80;  
Item 02 – R$1,72; Item 03 – R$1,99; Item 04 – R$14,70; Item 13 – 
R$2,10; Item 18 – R$3,10; Item 28 – R$4,16; Item 31 – R$20,30; 
Item 32 – R$1,79; Item 33 – R$3,65; Item 37 – R$2,05 – Gab. Pref. 
– José Roberto Moreira – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020
ATA Nº 0268/20
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o efetivo 
do Corpo de Bombeiros – Valores Unitários - Item 07 – R$4,25;  
Item 08 – R$10,00; Item 09 – R$2,13; Item 10 – R$5,32; Item 11 – 
R$2,12; Item 15 – R$3,70; Item 17 – R$1,80; Item 20 – R$25,00; 
Item 21 – R$2,81; Item 23 – R$5,49; Item 24 – R$5,49; Item 25 
– R$5,49;  Item 26 – R$1,30; Item 27 – R$1,30; Item 29 – R$3,11; 
Item 30 – R$1,59; Item 34 – R$25,00; Item 36 – R$0,62 – Gab. 
Pref. – José Roberto Moreira – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020
ATA Nº 0269/20
CONTRATADA: CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI -EPP
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o efetivo do 
Corpo de Bombeiros – Valores Unitários - Item 06 – R$2,19;  Item 
19 – R$4,30 – Gab. Pref. – José Roberto Moreira – Prazo de vigên-
cia: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2020
ATA Nº 0270/20
CONTRATADA: CAFÉ DA XÍCARA TORREFAÇÃO E MOAGEM 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para o efetivo do 
Corpo de Bombeiros – Valor Unitário - Item 12 – R$4,64 – Gab. 
Pref. – José Roberto Moreira – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2020
ATA Nº 0271/20
CONTRATADA: JOÃO GABRIEL POLONI MARIN ME
OBJETO: Fornecimento de legumes e frutas para alimentação 
do Corpo de Bombeiros – Valores Unitários - Item 01 – R$3,40;  
Item 04 – R$3,36; Item 05 – R$3,69; Item 06 – R$3,00; Item 08 
– R$3,15; Item 10 – R$3,15 – Gab. Pref. – José Roberto Moreira – 
Prazo de vigência: 12 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020 – Proc. nº 11.010/2020
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura dos enve-
lopes: 13/MAIO/2020 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO E IM-
PLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO 
E SINALIZAÇÃO VIÁRIA (FASE IV) INTERLIGANDO AVENIDAS 
DE “LINHÃO”, REDE DE ALTA TENSÃO CPFL, CRIANDO UM 
ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS 
ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor estimado R$ 
12.281.344,61 – Prazo de Execução: 210 dias - Local de Entrega 
dos envelopes e da sessão da licitação: Av. Alberto Andaló nº 3030, 
2º andar do Paço Municipal, Centro – Diretoria de Compras e Con-
tratos. Outras informações no site:   http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action  
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 47/2020 – Processo n.º 
1462/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais odontoló-
gicos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 04/03/2020, sendo adjudicado os itens às em-
presas declaradas vencedoras: MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28 e 29. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Mariana 
C Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 15/2020 – Processo n.º 
1210/2020
Objeto: registro de preços para fornecimento/confecção de unifor-
mes para os agentes de combate as endemias e agentes comu-
nitários de saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 17/02/2020, sendo adjudicado o lote 
à empresa declarada vencedora: D C N UNIFORMES E SERVIÇOS 
EIRELI lote 1. O lote 2: Fracassado. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Mariana C Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 73/2020 – Processo n.º 
1867/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para 
fornecimento de coffee break em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social. Sessão pública realiza-
da on-line com início dia 27/03/2020, sendo adjudicado o item à em-
presa declarada vencedora: EUNICE GARCIA DA SILVA ME (ITEM 
1) lote 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 ne-
nhuma irregularidade. Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi - Secretária 
Municipal de Assistência Social.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 699/2019 – Processo n.º 
15766/2029
Objeto: Registro de preços para aquisição de agulhas e cateter 
intravenoso para assistência do depto. Administrativo - DADM. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 27/12/2019, sendo adjudicado os itens às empresas 
declaradas vencedoras: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPI-
TALAR LTDA (item 4); CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A. (item 11); 
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA. (itens 1, 3, 5, 7, 8, 9 e 10) e INJEX 
INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA. (item 6). O item 2 foi declarado 
fracassado. 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. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 82/2020 – Processo n.º 
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1918/2020
Objeto:  Registro de preços para aquisição de areia grossa e média 
lavada e misturada, para atendimento das Unidades Escolares da 
Rede Municipal. Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 02/04/2020, sendo adjudicado o 
item à empresas declarada vencedora: ECO MIX PREPARAÇÃO 
DE CONCRETO EIRELI EPP (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 ne-
nhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária 
Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 726/2019 – Processo n.º 
15.892/2029
Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliário para 
as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 21/01/2020, sendo adjudicado os 
itens às empresas declaradas vencedoras: C A TEIXEIRA MO-
VEIS (itens 4, 5, 12 e 13), COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI ME (itens 8 e 11), INOVARE STORE 
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. (itens 3, 9, 15 e 21), JRT INTER-
MEDIAÇOES E NEGOCIOS LTDA ME (itens 10 e 14), LUCINEIDE 
B DOS SANTOS MÓVEIS (itens 2, 6, 16, 17, 18, 19 e 20) e W3 
INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA (item 1). O item 7 foi declarado 
fracassado. 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. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de 
Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICA-
ÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 708/2019 – Processo Licitatório 
n.º 15.804/2019 
Objeto: Registro de preços para aquisição de ração para alimenta-
ção de cães e gatos (adultos e fi lhotes) do Centro de Controle de 
Zoonoses. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realiza-
da on-line com início dia 09/01/2020, sendo adjudicado os itens à 
empresa declarada vencedora do pregão: TERESA GAGLIARDI 
HARA - EPP (itens 1, 2, 3 e 5).  O item 4 foi declarado fracassa-
do. Houve manifestação de intenção de recurso pela empresa 
LICITAVET COMERCIAL LTDA. EPP.  Houve apresentação de 
contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão prolatada na sessão. 
O processo foi encaminhado à autoridade superior que ratifi cou a 
decisão da pregoeira, negando provimento as intenções de recurso. 
– Celia Candida Faria- Pregoeira.
Homologação: Ato contínuo, adjudico os itens 1, 2, 3 e 5 à empresa 
TERESA GAGLIARDI HARA - EPP, conforme propostas declaradas 
vencedoras.  Por não vislumbrar qualquer ilegalidade, homologo 
o certame. Aldenis A. Borim - Secretário Municipal de Saúde. O 
inteiro teor encontra-se a disposição dos interessados no Portal de 
Compras e nos autos do processo.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO 
Pregão Eletrônico 88/2020 - Processo: 1965/2020
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de 
locação de máquina de café com fornecimento de doses prontas 
aos pacientes no desjejum, para o laboratório municipal de patolo-
gia clinica. Secretaria Municipal de Saúde.
O pregão eletrônico foi deserto tendo em vista que não houve 
nenhuma proposta apresentada para o item. Mariana C Pedroso 
Fernandes- 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° 
105/2020, PROCESSO 11148/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de fralda geriátrica para atender ações judi-
ciais. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 23/04/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
101/2020, PROCESSO 11104/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de contraste radiológico não iônico para 
realização de tomografi a para o Complexo Pró-Saúde. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 23/04/2020, 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.
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° 
106/2020, PROCESSO 11149/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de medicamentos/insumos padronizados na 
REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 27/04/2020, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-
-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
109/2020, PROCESSO 11176/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de pallet de plástico para atendimento ao 
Almoxarifado da Educação e Merenda Escolar. Secretaria Muni-
cipal de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 27/04/2020, 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.
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° 
108/2020, PROCESSO 11175/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de materiais odontológicos. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 29/04/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, ht-
tps://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO 
n° 107/2020, PROCESSO 11151/2020, objetivando o registro 
de preços para aquisição de materiais hospitalares. Secretaria 
Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 

dia 23/04/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020 
– PROCESSO Nº 1820/2020. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentí-
cios ( abacate, alho e outros) para o abastecimento das Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 08/04/2020 às 09:00hs 
para continuidade dos trabalhos. – Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2020 
– PROCESSO Nº 1857/2020. 
Objeto: registro de preços para prestação de serviços de corre-
ções pontuais asfálticas nas vias públicas do município. Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
08/04/2020 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 96/2020 – Processo n.º 
11.053/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras retangula-
res em função da pandemia do vírus Covid-19. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
06/04/2020, restou fracassada, pois o valor fi nal alcançado para 
o item 1 fi cou acima da estimativa do Edital, não representando 
vantagem para a Administração. Não houve manifestação de inten-
ção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Adriana Tápparo - 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° 
104/2020, PROCESSO 11136/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de insumos para adubação orgânica do solo 
no Centro de Produção e Transferência de Tecnologia Agrícola. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 23/04/2020, às 08:30h. e abertura 
a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, en-
contram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.

DECRETO Nº 18.581
DE 06 DE ABRIL DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 março 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei Orgânica do 
Município

D E C R E T A:
Art. 1º - É estendido até 22 de abril o prazo fi xado no caput do arti-
go 4º do Decreto nº 18.571, de 24 de março de 2020.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 06 de abril de 2020, 168º Ano 
de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José do 
Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão superior de 
deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em conformidade com 
o §5º do art. 3º do Regimento Interno, faz saber que na reunião 
ordinária realizada no dia 31/01/2020, foi deliberado (a):
a) A aprovação da ata nº 246;
b) A aprovação das demonstrações contábeis dos meses de 
novembro de dezembro de 2019;
c) A aprovação das informações sobre os investimentos refe-
rentes aos meses de novembro de dezembro de 2019;
d) O referendo das deliberações do Comitê de Investimentos 
tomadas na reunião extraordinária de 20/12/2019 e nas reuniões 
ordinárias de 10 e 24/01/2020;
e) Aprovação do planejamento estratégico para o período de 
2019 a 2024;
f) Aprovação do plano de trabalho do Conselho Municipal de 
Previdência para o ano de 2020.
São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2020.
EMÍLIA MARIA MARTINS DE TOLEDO LEME
Presidente do C.M.P.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão superior de 
deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em conformidade com 
o §5º do art. 3º do Regimento Interno, faz saber que na reunião 
ordinária realizada no dia 28/02/2020, foi deliberado (a):
a) A aprovação da ata nº 247;
b) Pelo encaminhamento de ofício ao presidente da Câma-
ra Municipal sugerindo as seguintes alterações no Projeto de Lei 
Complementar nº 08/2020: a) no Art.10, que altera o artigo 117 da 
LCM139/01, que a alíquota patronal prevista no § 3º do artigo 117 
seja majorada para 28%, passando o ente público a contribuir pelo 
máximo constitucional previsto; b) no Art. 11, §2º, que seja substitu-
ída a redação de tal parágrafo segundo, suprimindo a possibilidade 
de cessão integral dos profi ssionais de Psicologia, Serviço Social e 
Terapia Ocupacional da RIOPRETOPREV para outros órgãos públi-
cos municipais; c) que seja suprimido do projeto o §4º do artigo 11, 
de modo que a transferência da responsabilidade pelo pagamento 
dos benefícios temporários de auxílio-doença e salário-maternidade 
seja realizada imediatamente após a vigência da lei, caso aprovada;
c) Aprovam as informações dos investimentos submetidas 
pelo Comitê de Investimentos em relatório próprio referente ao mês 
de janeiro de 2020;
d) Pelo referendo das deliberações do Comitê de Investimen-
tos tomadas nas reuniões ordinárias de 07 e 21/02/2020;
São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2020.
EMÍLIA MARIA MARTINS DE TOLEDO LEME
Presidente do C.M.P.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – Se-
MAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020 – 
PROCESSO SICOM 376/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 150.000 
(cento e cinquenta mil) quilos de ácido fl uossilícico para serem utili-
zados nos processos de tratamento da água para consumo huma-
no, em sistemas de abastecimento público sob a responsabilidade 
do SeMAE do município de São José do Rio Preto – SP e Distritos’.
Sessão pública realizada on line no dia 30.03.2020, sendo adjudi-
cado o objeto à vencedora GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANS-
PORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA para o item. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
16/2020 – PROCESSO SICOM 376/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regu-
lar, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 03.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 11/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
139/2019
Objeto: Contratação de serviços técnico especializados de trans-
formação, adaptação e instalação em veículo tipo furgão, marca 
Renault, modelo Master Furgão L3H2, em uma unidade móvel de 
medição de grandezas hidrodinâmicas e elétricas e perfi lagem ótica 
de poços tubulares.
Contratada: GRANCASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Ordem de Fornecimento nº 55/2020, recebida em 17.03.2020. 
Valor: R$ 32.900,00.
Prazo de execução: 60 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE RE-
GISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 18/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
23/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura de equi-
pamentos de proteção individual – EPI e equipamentos de proteção 
coletiva – EPC.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 07/2019
Contratada: ARC COMÉRCIO DE EPI EIRELI-ME
Ordem de Fornecimento nº 046/2020 recebida em 18.03.2020. 
Valor de R$ 5.500,00.
Prazo de entrega: 15 dias. Itens: 3, 11 e 21.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 115/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
145/2019
Objeto: Aquisição de conexões para tubulações em ferro fundido 
dúctil.
Contratada: FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO 
EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 060/2020, recebida em 20.03.2020. 
Valor: R$ 83.950,00.
Prazo de entrega: 45 dias. Lotes: 1, 2 e 3
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRA-
ZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 16/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 101/2019 – PROCESSO SeMAE nº 
128/2019
Contratada: SANESOLUTI COMÉRCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E 
CONTROLE EIRELI.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entre-
ga do objeto contratual até o dia 15.05.2020. Data da autorização: 
03.04.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 06.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA Nº 12 DE 03 DE ABRIL DE 2020.

Determina regras excepcionais para afastamento de servidores com 
comorbidade, servidores com doenças graves e gestantes, devido a 
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Secreta-
ria de Saúde do Município de São José do Rio Preto. 

ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saúde, do 
Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 15.960 de 
06 de Outubro de 2011. 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 
30 de janeiro de 2020;
Considerando a portaria 356 de 11 de março de 2020 que dispõe 
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 
2020, do Ministério da Saúde, declarou emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Portaria Interministerial MS nº 05, de 17 de 
março de 2020, dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de 
emergência de saúde;
Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergên-
cia de Saúde Pública, no seu art. 3º, al. "d", permite a adoção de 
medidas profi láticas para o combate ao Coronavírus (COVID-19);
Considerando que o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 
2020, em seu art. 3º,§ 7º, assegura, na execução das atividades 
essenciais, devem ser adotadas as cautelas para redução da trans-
missibilidade da Covid-19;
Considerando que o Decreto Municipal nº 18.554, de 16 de Março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao enfrentamen-
to do coronavírus, em seu art. 12, autorizou o Secretário Municipal 
de Saúde a adoção das medidas necessárias para evitar a propa-
gação do vírus COVID-19;
Considerando, que foi decretado em São José do Rio Preto, através 
do Decreto Municipal nº 18.571, de 24 de março de 2020, estado de 
calamidade pública, decorrente da pandemia do Coronavírus (CO-
VID19), exigindo esforço conjunto para a identifi cação da etiologia 
dessas ocorrências e emprego de medidas proporcionais e restritas 
para o seu enfrentamento;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública;
Considerando, fi nalmente, o Decreto Municipal nº 18.564 de 24 de 
Março de 2020, que institui condutas aos servidores públicos muni-
cipais, da Administração Direta e Indireta e das Autarquias. 

DETERMINA:
Art. 1º - Os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, 
independente da idade, que apresentem comorbidade, deverão, 
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obrigatoriamente, protocolar documentos comprobatórios, por meio 
do sistema Servidor online, no serviço AFASTAMENTO CORONA-
VÍRUS.
§ 1º Todos os servidores nas condições estabelecidas no caput 
deverão se submeter a perícia do SEESMT.
§ 2º Enquanto o protocolo não for avaliado pela perícia, o servidor 
deverá aguardar resposta trabalhando em sua unidade de lotação.
§ 3º Caso a comorbidade se enquadre nos termos dos artigos 6º 
e 13º do Decreto Municipal nº 18.564/2020, e na impossibilidade 
de remanejamento para atividades/unidades salubres, o servidor 
poderá ser dispensado do trabalho, com prejuízo do adicional de 
insalubridade nas duas situações.
§ 4º Profi ssional com 70 anos ou mais, independente de comorbi-
dade, serão suspensos das atividades de atendimento ao público.
Art. 2º - As servidoras gestantes lotadas na Secretaria Municipal de 
Saúde deverão ser afastadas de atividades insalubres, apresentan-
do documentos comprobatórios para a chefi a imediata, sem neces-
sidade de protocolar atestado médico no sistema Servidor online.
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma data 
e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, bem como 
registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor 
na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua 
redação. Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ANDRE DOS SANTOS MELO 73516856149 00444/20 AIF-S-LF 000031 
APARECIDA JOSEFINA PIRANHE DOS SANTOS SANITIZANTES ME 00442/20 AIF-S-A 000104 
ARIANE IRENE MARQUES 38422160846 00449/20 AIF-P-H 000005 
ASSISTEC PISCINAS E AQUECEDORES LTDA  00439/20 AIF-S-A 000106 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00443/20 AIF-P-C 000064 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00450/20 AIF-S-A 000028 
CORTEZ & CORTEZ FARMA DROGARIA LTDA 00454/20 AIF-P-C 000063 
DC ODONTOLOGIA EIRELI ME 00446/20 AIF-S-E 000052 
EDEMIR RUIZ BOVI 00448/20 AIF-A-LF 000032 
FABRICA DE LATICINIOS RIACHO DOCE LTDA ME 00453/20 AIF-S-V 000029 
FR BOLDRINA SUPERMERCADO LTDA 00451/20 AIF-S-F 000103 
LANCHONETE CALCADAO LTDA ME 00447/20 AIF-I-E 1266 
MUSE CLINIC HAIR LTDA ME 00452/20 AIF-P-C 000064 
RP SERVIÇOS SE INFORMAÇÕES CADASTRAIS  LTDA  00445/20 AIF-S-F 000102 
S A DE OLIVEIRA RAÇÃO ME 00440/20 AIF-P-C 000063 
T J RAÇÕES E PET SHOP LTDA ME  00441/20 AIF-S-A 000105 

São José do Rio Preto, 07 de Abril de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de
TANABI

Prefeitura do Município de Tanabi.

REPUBLICAÇÃO: Pregão Presencial n° 06/2020. Objeto: Registro 
de preços para aquisição futura e parcelada de gêneros alimen-
tícios para suprimento da merenda escolar e de diversos setores 
da Prefeitura do Município de Tanabi. Sessão para entrega de 
envelopes, credenciamento e abertura do envelope “01” proposta 
e negociação de preço. Dia 17/04/2020, as 09h15. O edital poderá 
ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. 
Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 
ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 03 de abril de 
2020. Fernando Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da 
Silveira – Prefeito. 

Prefeitura do Município de Tanabi.

Tomada de Preços nº. 04/2020. Objeto: Realização de obras de 
infraestrutura de pavimentação Asfáltica do Distrito Industrial e 
Comercial Diogo Alonso Soler - Tanabi/SP, conforme planilha e 
projeto anexos deste edital. Entrega dos Envelopes: 24 de abril de 
2020, às 09h15min. Abertura dos envelopes: 24 de abril de 2020, 
às 09h30min. O edital completo poderá ser obtido pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 06 de abril de 2020. Norair Cassiano da 
Silveira – Prefeito do Município. 

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2020
Objeto: Aquisição de pães, biscoitos, baguetes, bolos, lanches e 
outros itens de padaria destinados aos setores da municipalidade.
Data do Encerramento: 24/04/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 06 de abril de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020
Objeto: Aquisição de material de construção e acessórios em geral 
para manutenção dos setores
Data do Encerramento: 28/04/2020
Horário: 08h30min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 06 de abril de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO SICOM Nº 217/2019 - PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 14/2019. 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório, conforme quantidades e 
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Ata nº 08/2020 
Contratada: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS E SERVIÇOS EIRELI - ME. 
Item/Valor unitário: 38-R$18,90, 39-R$18,90 e 40-R$18,90. Vigência: 12 meses. Data da 
assinatura: 06 de abril de 2020. Recursos orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. Base 
Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 9.929/98, nº 12.255/04, nº 
13.024/05 e nº 13.552/07, Resolução nº 1056/06 e Lei Complementar nº 123/06. São José do Rio 
Preto, 06 de abril de 2020. Ver. Paulo Roberto Ambrósio - Presidente da Câmara Municipal de São 
José do Rio Preto. 

 
 

 
 

Portaria n. 2.950, de 04 de abril de 2020. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe 
são atribuídas por Lei, resolve baixar o seguinte: 

PORTARIA: 

Art. 1º.Fica concedido o retorno das atividades do Sr. LINCON 
VINICIUS PÉRICO, escriturário, portador do RG n. 42.360.725-X, 
inscrito no CPF/MF sob o n. 322.113.488-66,o qual encontrava-se 
afastado de suas funções conforme Portaria n. 2.883, de 04 de 
janeiro de 2019. 
Parágrafo único: A lotação do servidor a que se refere o caput deste 
artigo será nas dependências do Ganha Tempo de Cedral em virtu-
de da necessidade e interesse público, bem como da atual situação 
provocada pela pandemia do COVID-19. 
Art. 2º. O retorno das atividades mencionadas no artigo 1º será a 
partir do dia 06 de abril de 2020.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria 
n.2.883, de 04 de janeiro de 2019. 

Cedral, 03 de abril de 2020; 90º ano de Emancipação Político-Ad-
ministrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mesma 
data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária

Decreto n.º 3.267, de 06 de abril de 2020.

“Dispõe sobre a prorrogação do Decreto Municipal nº. 3.249, de 20 
de março de 2020, e dá outras providências”. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e;

Considerando os recentes desenvolvimentos da pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria 188/GM/MS, que 
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo vírus; 

Considerando a Portaria n.º 356, de 11 de março de 2020, do Mi-
nistério da Saúde; que dispõe sobre a regulamentação de medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importân-
cia internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 

Considerandoa necessidade de prorrogação das medidas tomadas, 
respaldada pela prorrogação da querentena no Estado de São 
Paulo; resolve baixar o seguinte: 

DECRETO:

Art. 1.º - Ficam prorrogadas por 15 (dias) as determinações dispos-
tas no Decreto Municipal n.º 3.249, de 20 de março de 2020. 

Parágrafo Único: Excetuam-se do diposto no caput do artigo 1.º 
alguns servidores ocupantes do cargo de executor de serviços 
gerais lotados nas unidades escolares; os quais serão convocados 
pela Coordenadoria Municipal de Educação à retornarem às suas 
atividades. 

Art. 2.º - Os professores efetivos da Rede Municipal de Ensino 
terão o período de prorrogação a que dispõe o artigo 1.º compreen-
dido como recesso escolar antecipado. 

Parágrafo Único: Os Professores contratados da Rede Municipal 
de Ensino deverão prorrogar a suspensão de suas atividades em 
conforme com o disposto no artigo 1.º, devendo o departamento de 
pessoal, regularizar a situação contratual dos mesmos quanto ao 
período de suspensão. 

Art. 3.º – Os casos omissos e situações átipicas serão encaminha-
dos à chefi a imediata para análise em conjunto com o Chefe do 
Poder Executivo. 

Art. 4. º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

   Prefeitura Municipal de Cedral, 06 de abril de 2020; 90.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mesma 
data e local de costume. 

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial 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 pretenden-
tes:

1. CARLOS ROBERTO DE PAULA CENA e LUANY LOPES 
DE SOUZA, sendo ELE fi lho de MAURICIO LUIZ DE CENA e de 
IVANIR DE PAULA e ELA fi lha de LUCIANO LOPES DE SOUZA e 
de JOANA D’ARC FERREIRA LOPES; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 04/04/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial 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 pretenden-
tes:

1. MARCELO DE OLIVEIRA e LETICIA SOLDI VARGAS, 
sendo ELE fi lho de LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA e de SUELI 
APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA e ELA fi lha de PAULO NOR-
BERTO DE PAULA VARGAS e de ROSILENI APARECIDA SOLDI 
VARGAS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Pau-
lo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/06/2020.

Editais de
PROCLAMAS



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
07 de abril de 2020

Editais de
BALANÇO

Empresa:

C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32

Folha: 0001

Número livro: 0023

COMUNIDADE SO POR HOJE

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Rua BRAS REPISO NABAS, 262, SALA 01, VILA ROMANA, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15043-637Endereço:

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

2018

31/12/2018

2019

31/12/2019

ATIVO 1.461.421,92D 845.164,31D

CIRCULANTE 1.422.124,66D 781.721,46D

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.404.206,70D 716.739,09D

CAIXA 1.270,15D 1.270,15D

CAIXA 1.270,15D 1.270,15D

BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES 1.834,55D 2.866,09D

BB AG. 6920-5 C/C 1809-0 0,00 269,05D

BB AG. 6920-5 C/C 23331-5 1.754,34D 2.496,52D

BB AG. 6920-5 C/C 24237-3 80,21D 100,52D

BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES 6.203,70D 95.072,14D

BB AG. 2502-X C/C 122114-0 0,00 88.593,12D

BB AG. 6920-5 C/C 7332-6 0,00 9,55D

BB AG. 6920-5 C/C 7333-4 0,00 71,00D

BB AG. 6920-5 C/C 24029-X 0,00 5.915,14D

BB AG. 6920-5 C/C 24232-2 18,60D 41,45D

BB AG. 6920-5 C/C 24234-9 0,00 24,73D

BB AG. 6920-5 C/C 24236-5 0,00 142,10D

BB AG. 6920-5 C/C 25373-1 0,00 163,39D

BB AG. 6920-5 C/C 26385-0 0,00 111,66D

BB AG. 6920-5 C/C 28076-3 6.185,10D 0,00

APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. LIVRE 613,31D 335,93D

BANCO DO BRASIL C/A 1462-4 0,72D 0,72D

BB AG. 6920-5 C/A RF REF DI 500 1809-0 0,00 335,21D

BB AG. 6920-5 C/P OURO DIARIA (51) 1809-0 612,59D 0,00

APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA–REC. C/ RESTRIÇÕES 1.394.284,99D 617.194,78D

BB AG. 2502-X C/P - OURO DIÁRIA 122114-0 (51) 187.451,22D 112.295,89D

BB AG. 2502-X C/P - POUPEX 122114-0 (96) 147.916,74D 797,40D

BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 5532-8 (1) 0,00 0,09D

BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 22113-9 (51) 427.046,72D 361.987,67D

BB AG. 6920-5 C/P - POUPEX 22113-9 (96) 83.584,91D 73.567,88D

BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 24029-X (51) 8.463,49D 0,00

BB AG. 6920-5 C/A 24233-0 1.713,65D 215,35D

BB AG. 6920-5 C/A 24236-5 0,00 202,09D

BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 26875-5 (51) 54.962,99D 6.523,41D

BB AG. 6920-5 C/P - POUPEX 26875-5 (96) 122.140,62D 61.605,00D

BB AG. 6920-5 C/A 28076-3 33.005,01D 0,00

BB AG. 2502-X - C/P 23758-2 POUPEX (96) 23.665,00D 0,00

BB AG. 2502-X - C/P 23758-2 OURO DIARIA (51) 220.859,78D 0,00

BB AG.6920-5 - C/P 31508-7 OURO DIARIA (51) 10.977,21D 0,00

BB AG. 6920-5 C/A 24236-5 RF SIMPLES 2.292,47D 0,00

BB AG. 6920-5 C/A 25373-1 RF SIMPLES 510,80D 0,00

BB AG.6920-5 - C/A 31508-7 JRF SIMPLES 69.694,38D 0,00

CRÉDITOS 17.917,96D 64.982,37D

CRÉDITOS A RECEBER 0,00 49.995,23D

CRÉDITOS A RECEBER 0,00 150,51D

DEPOSITO JUDICIAL 0,00 41.164,45D

CRÉDITOS A RECUPERAR 0,00 8.680,27D

ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS 149,65D 1.147,98D

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS 149,65D 1.147,98D

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 17.560,66D 11.041,61D

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 17.560,66D 11.041,61D

CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS 0,00 2.338,66D

IMPOSTO DE RENDA 0,00 538,90D

IR S/ APLICAÇÃO 0,00 436,34D

INSS A RECUPERAR 0,00 1.222,09D

PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 40,71D

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 17,24D

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0,00 83,38D

DESPESAS ANTECIPADAS 207,65D 389,89D

PRÊMIO DE SEGURO 207,65D 389,89D

OUTROS VALORES 0,00 69,00D

Empresa:

C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32

Folha: 0002

Número livro: 0023

COMUNIDADE SO POR HOJE

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Rua BRAS REPISO NABAS, 262, SALA 01, VILA ROMANA, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15043-637Endereço:

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

2018

31/12/2018

2019

31/12/2019

OUTROS DIREITOS 0,00 69,00D

ATIVO NÃO CIRCULANTE 39.297,26D 63.442,85D

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 5.498,72D 0,00

OUTROS CRÉDITOS 5.498,72D 0,00

DEPOSITO JUDICIAL 5.498,72D 0,00

IMOBILIZADO 255.823,31D 255.823,31D

IMOBILIZADO 255.823,31D 255.823,31D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 45.974,20D 45.974,20D

VEÍCULOS 172.819,13D 172.819,13D

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 7.600,00D 7.600,00D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.612,48D 3.612,48D

INSTRUMENTOS MUSICAIS 10.393,00D 10.393,00D

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.689,50D 1.689,50D

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 13.735,00D 13.735,00D

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 222.024,77C 192.380,46C

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 222.024,77C 192.380,46C

DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 30.753,05C 26.197,63C

DEPREC. VEÍCULOS 159.019,80C 137.020,61C

DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 5.446,67C 3.926,67C

DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.195,80C 1.834,55C

DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS 9.353,90C 8.314,40C

DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.520,55C 1.351,60C

DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 13.735,00C 13.735,00C

Empresa:

C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32

Folha: 0003

Número livro: 0023

COMUNIDADE SO POR HOJE

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Rua BRAS REPISO NABAS, 262, SALA 01, VILA ROMANA, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15043-637Endereço:

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

2018

31/12/2018

2019

31/12/2019

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.461.421,92C 845.164,31C

CIRCULANTE 1.377.803,74C 607.252,24C

CONTAS A PAGAR 253.509,63C 187.665,13C

OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV. 231.532,61C 165.249,33C

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 0,00 4.504,46C

TICKET SERVIÇOS S.A 0,00 3.500,00C

CASA DE CARNES DO BRANCO RIO PRETO LTDA 0,00 1.655,31C

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 31,72C 0,00

SUPERMERCADO TANABI EIRELI - EPP 0,00 1.123,62C

L A H STEPHANI ME 0,00 641,48C

ECO POSTO W.F. COMBUSTIVEL E RESTAURANTE LTDA ME 0,00 730,05C

SAAT - SERVIÇO AUTÁRQUICO AMBIENTAL DE TANABI 154,60C 0,00

EXAME MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA DO TRA 0,00 315,00C

ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA 0,00 1.006,00C

E P CRISOSTOMO ME 0,00 280,00C

TRANSPORTE COLETIVO CELICO EIRELI 0,00 53.275,97C

ANA PAULA VIOLIN - ME 92.353,66C 89.427,92C

RESTAURANTE SALPICANTE FERNANDOPOLIS LTDA - ME 45.510,00C 8.789,52C

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. 1.940,42C 0,00

GIOVANE DE A. ANASTACIO PAPELARIA ME 38,75C 0,00

VIAÇÃO MANA TRANSPORTE EIRELI 63.503,53C 0,00

MONIQUE FERNANDA DA SILVA & CIA LTDA - ME 27.999,93C 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS 4.089,38C 3.040,80C

ISSQN – FONTE 3.379,65C 2.263,85C

PREVIDÊNCIA SOCIAL – FONTE 709,73C 776,95C

CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO 17.486,42C 3.697,25C

PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS 4.641,25C 1.538,13C

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS 2.753,85C 162,49C

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER 0,00 258,82C

CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER 0,00 51,70C

PIS/PASEP - EMPREGAGOS 392,69C 174,35C

FGTS A RECOLHER 9.698,63C 1.511,76C

OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 401,22C 15.677,75C

SALÁRIOS A PAGAR 401,22C 15.677,75C

PROVISÕES 352.456,81C 147.873,65C

PROVISÕES TRABALHISTAS 352.456,81C 147.873,65C

PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 9.300,00C 0,00

PROVISÃO DE FÉRIAS 343.156,81C 147.873,65C

SUBVENÇÕES E DOAÇÕES 753.667,46C 210.068,34C

SUBVENÇÕES 753.667,46C 210.068,34C

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2016 205.505,07C 139.698,68C

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 013/2016 72.912,73C 0,00

CONVÊNIO SEDS N° 1938/2016 - ESTADUAL 6.655,37C 11.631,58C

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 - FMDCA 0,00 7,61C

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 - RM 1.486,92C 215,35C

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 - RE 60,40C 83,92C

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17/2017 - RM 2.571,68C 227,85C

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2018 209.006,88C 58.045,08C

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 - RM 626,40C 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 - RE 3.410,63C 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2018 - RM 851,38C 158,27C

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2019 250.467,14C 0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019 112,86C 0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES 18.169,84C 61.645,12C

OUTRAS OBRIGAÇÕES 18.169,84C 61.645,12C

CHEQUES A COMPENSAR 18.169,84C 15.542,09C

TERMO DE PARC. E CONF. DÉBITO 0,00 45.103,03C

ALUGUEIS A PAGAR 0,00 1.000,00C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 83.618,18C 237.912,07C

PATRIMÔNIO SOCIAL 83.618,18C 237.912,07C

PATRIMÔNIO SOCIAL 83.618,18C 237.912,07C

Empresa:

C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32

Folha: 0004

Número livro: 0023

COMUNIDADE SO POR HOJE

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Rua BRAS REPISO NABAS, 262, SALA 01, VILA ROMANA, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15043-637Endereço:

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

2018

31/12/2018

2019

31/12/2019

RESULTADOS ACUMULADOS 83.618,18C 237.912,07C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 
1.461.421,92 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos)

_______________________________________
MONALISA CASSIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 339.978.948-33

_______________________________________
LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

0001
0023

2019 2018

(50.448,90)

(241.329,76)

507,09

193.562,92

(193.430,96)

(105.470,50)

200,48

159.053,72

(200.309,61)

DESPESAS FINANCEIRAS
APOIO ADMINISTRATIVO (732,70)

(85.427,60)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
RECURSOS APLICADOS

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2018 501.496,70

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA C/ REEEMBOLSO 4,40

                                        
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL

PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS (3.624,27)

RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TECNICA F. CASA FERNANDOPOLIS

RECURSOS APLICADOS
RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS 962,43

RECEITAS OPERACIONAIS - FMDCA
RECURSO FMDCA 3.624,27 104.886,66

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS (170,91)

RECEITAS FINANCEIRAS

RECURSOS APLICADOS

PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS (283.542,80)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (48.863,29)
SERVIÇOS (77.356,73)

                                        
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2018 - RE

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE (1.119,32)

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 - RM 377.127,85
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 - RE 30.597,40
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 - RF 50.000,00

RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS 628,56
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS 2,53

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 3 MUN. EST. FED.

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS (240,79)

RECEITAS FINANCEIRAS

PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS (315.339,43)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (48.211,98)
SERVIÇOS (92.046,30)

                                        
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL

ATENDIMENTO A ADOLESCENTE (22,98)

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 2 - RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2018 - RM 456.609,80

RECEITAS FINANCEIRAS

MATERIAL DE USO E CONSUMO

RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS 419,50
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS 0,85

SERVIÇOS (87.412,43)
(11.898,12)

RECURSOS APLICADOS

230.179,83

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS (146,25)

                                        
DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL

PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS (344.436,42)

RECEITAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS 3,30

COMUNIDADE SO POR HOJEEmpresa:
C.N.P.J.: 00.734.543/0001-32 Folha:
CONSOLIDADO Número livro:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Endereço: Rua BRAS REPISO NABAS, 262, SALA 01, VILA ROMANA,
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15043-637

47.726,26

MATERIAL DE USO E CONSUMO (38.438,21)
SERVIÇOS (11.891,56)

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 ESTADUAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 - RE 54.545,74
                                        

DESPESAS FINANCEIRAS (2,61)

RECURSO APLICADO

RECEITA DE SUBVENÇÕES - CASA LAR 1 MUNICIPAL 
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2017 - RM

SERVIÇOS

437.537,85

                                        

PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS (453.545,99)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (14.740,41)

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL

TERMO COLAB. 001/18 - PR 1327/18 - FERNANDOPOLIS - COOP. TÉCNICA

323,51

(2.636.378,46)

9.150,52

(2.591.544,57)

15.589,69

(636.441,32)

1.061,64

RESULTADO OPERACIONAL
                                        

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
RECEITAS EVENTUAIS 954,19

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS (624,44)

RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS 132,15

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (22,17)
APOIO ADMINISTRATIVO (28,13)

PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS (269.040,49)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (155.894,85)
SERVIÇOS (192.048,82)

RECEITA FINANCEIRA
                                        

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO (9,60)
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE (759,11)

RECEITA DE DOAÇÕES - PROGRAMA RECOMEÇO
RECEITAS C/ EVENTOS 145,43

RECEITA DE SUBVENÇÕES
CONVÊNIO SEDS N° 1938/2016 - ESTADUAL 619.563,28 594.802,28

REND. DE POUPANÇA - RECURSOS PRÓPRIOS 1.160,87

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS (349,15)

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TECNICA F. CASA MIRASSSOL

RECEITAS OPERACIONAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 013/2016 2.662.456,56

RECEITAS FINANCEIRAS

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE (538,38)

(703,33)

DESPESAS FINANCEIRAS

(1.962.294,91)PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS

RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS 3.889,21

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA C/ REEEMBOLSO 1.473,52
                                        

SERVIÇOS

RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROJETO CARA - T. C N° 17/2017 - RM

MATERIAL DE USO E CONSUMO (82.910,27)

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS

(751,76)

16.604,69

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL

MATERIAL DE USO E CONSUMO (80.337,98)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS (908.117,15)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS 4.785,24

(629.106,68)

DESPESAS FINANCEIRAS (1.110,12)

RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TECNICA F. CASA TANABI

DESCONTOS OBTIDOS 74,85

RECEITAS FINANCEIRAS

PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS (1.925.623,94)

372.843,90

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL
                                        

RECEITA DE SUBVENÇÕES
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 17/2017 - RM 349.322,28

TERMO DE COLABORAÇÃO SDE Nº 4133/2019

DESCONTOS OBTIDOS

ATENDIMENTO A ADOLESCENTE (408,36)

50,00

(549.499,98)

DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS

RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITA C/ REEEMBOLSO 475,87

341,30

SERVIÇOS
MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA

REND. DE APL. FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS

                                        

RECEITAS FINANCEIRAS

(270.321,57)

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL

RECURSOS APLICADOS

2.561.872,99

MATERIAL DE USO E CONSUMO (110.240,99)

214.798,94

RECURSOS APLICADOS
RECEITAS FINANCEIRAS

MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (2.269,00)

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL

RECURSOS APLICADOS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA DE SUBVENÇÕES - COOP. TECNICA F. CASA TAQUARITINGA
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2019 1.011.171,56

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 007/2016

SERVIÇOS

(378.313,33)

794,36

279.546,76

(298.250,80)

703,75

2.633.421,47

2.569.213,11

(763,89)

4,58

7.326,60

95.958,64

589.910,50

125.057,05

132.422,00

209.300,00

AÇÃO ECUMENICA DOAR 11.000,00
4.118,40

(3.430,98)

(1.073.439,77)

DOAÇÕES DE ALIMENTOS DOAR

MAT. P/ USO OU CONSUMO DOAR

WORKSHOP/ PALESTRA DOAR

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS S/ RESTRIÇÃO - PROJETO DOAR (1.135.871,48)
DESPESAS OPERACIONAIS

PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS (15.672,18)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (282,95)
SERVIÇOS (839,30)

BENEFÍCIOS A PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO (1.866,15)
ENCARGOS SOCIAIS (2.829,95)
ATENDIMENTO A ADOLESCENTE (88,01)

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL
REMUN. DE PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO (1.963,37)

ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA PROJETO CARA 47.904,00

REEMBOLSO

WORKSHOP/ PALESTRA CASA TANABI 8.500,00
WORKSHOP/ PALESTRA CASA LAR 1 180,00

ESTAGIÁRIOS DE SERVIÇO SOCIAL PROJETO CARA 47.904,00

MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 3 29.394,00

WORKSHOP/ PALESTRA CASA FERNANDÓPOLIS 11.800,00
WORKSHOP/ PALESTRA CASA MIRASSOL 32.000,00

MAT. P/ USO OU CONSUMO POTIRENDABA 19.112,07
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 1 5.410,00
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA LAR 2 15.810,00

MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA FERNANDÓPOLIS 90.800,00
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA MIRASSOL 7.094,00
MAT. P/ USO OU CONSUMO CASA TANABI 30.085,00

DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 1 24.170,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 2 9.118,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA LAR 3 6.777,00

DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA MIRASSOL 1.012,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA TANABI 28.550,00
DOAÇÕES DE ALIMENTOS POTIRENDABA 76.493,64

TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 2 5.330,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 3 23.147,00

DOAÇÕES DE ALIMENTOS CASA FERNANDÓPOLIS 8.150,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO DOAR

TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA TANABI 251.700,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO POTIRENDABA 153.000,77
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA LAR 1 49.810,00

91.944,83 18.676,00

RECEITAS OPERACIONAIS
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA FERNANDÓPOLIS 35.500,00
TRABALHO VOLUNTÁRIO CASA MIRASSOL 117.370,00

DOAÇÕES PESSOA FISICA

489,72

DESPESAS FINANCEIRAS (198,64)
RECEITAS FINANCEIRAS

SERVIÇOS (92.677,83)

RECEITAS C/ EVENTOS

RECEITA DE DOAÇÕES - DOAR
SÓCIOS CONTRIBUINTES 7.160,00

RENDIMENTO POUPANÇA - PROJETOS 15,25

DESPESAS FINANCEIRAS

(25.927,67)
PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS (234.931,14)

RECEITAS FINANCEIRAS

(5.222,74)

AÇÃO ENTRE AMIGOS 

RECEITA DE SUBVENÇÕES - SEMAS - SMS

PROC. 17/02/2016 - TERMO 013/2016 - COOPERAÇÃO TECNICA

RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA - PROJETOS

RECURSOS APLICADOS

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2018 - SMS

MATERIAL DE USO E CONSUMO

RECEITAS FINANCEIRAS

RECURSOS APLICADOS
RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

TERMO COLAB. 007/2016  - COOPERAÇÃO TÉCNICA

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL - COM. MUNC. LEI 059/2015 - PRISMA

RECEITA DE SUBVENÇÕES - PROC. 17/02/2016 - TERMO 013/2016 - COOP. 
TÉCNICA

RECEITA DE SUBVENÇÕES - TERMO COLAB. 007/2016  - COOP. TÉCNICA

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL
RECURSOS APLICADOS

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA DE DOAÇÕES - PROJETO CARA - RECURSOS PRÓPRIOS

RECEITA DE DOAÇÕES

(269,00)

13.300,00

(6.126,45)
(610,42)

MATERIAL DE USO E CONSUMO
DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

(125,10)

ENCARGOS SOCIAIS
REMUN. DE PESSOAL C/ VÍNC. EMPREGATÍCIO

PESSOAL/ ENCARGOS E BENEFÍCIOS

RECEITA DE DOAÇÕES LÍQUIDA
                                        

DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL

(150.014,23)

(331,87)

0,45
36,71

DESPESA NÃO OPERACIONAL
DESPESA NÃO OPERACIONAL (16.157,62)

CHEQUE COMPENSADO A MENOR 1,58
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 6.712,40

_______________________________________ _______________________________________
MONALISA CASSIA DA SILVA LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 339.978.948-3 CPF: 888.814.588-53

RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL 3.841,66

1,36

IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (132,65)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS

(70.249,31)

DÉFICIT (64.207,86)

1.537,94

(169.099,16)

(161.193,46)
                                        

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
RECEITAS EVENTUAIS 2.199,79

REND. DE POUPANÇA - RECURSOS PRÓPRIOS 6,09

RECEITA FINANCEIRA

RESULTADO OPERACIONAL

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
DESCONTOS OBTIDOS 247,02

DESPESAS FINANCEIRAS (9.612,73) (8.672,94)
RECEITAS FINANCEIRAS

REND. DE APL. FINANCEIRA - RECURSOS PRÓPRIOS

(1.213,00)

DESPESAS FINANCEIRAS

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (4.391,43)
APOIO ADMINISTRATIVO (49.650,84)
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO (29.644,31)

DESPESAS TRIBUTARIAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA - ME

REND. DE POUPANÇA - PROJETOS


