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s notícias da pandemia chegaram ao Brasil no final de
fevereiro, a quarentena começou no estado de SP em
24 de março, no mês de abril o número
de mortes entrou em franca curva ascendente, em maio a economia deu os
primeiros sinais de dificuldade e em
junho passamos os países da Europa
em número de mortes. Em julho, a região de Rio Preto encarou a verdadeira
realidade da pandemia do coronavírus. Em Fernandópolis a situação não
podia ser diferente. Confira também o
mapa atualizado com o número de casos de Fernandópolis e região, onde foi
constatado um aumento em todos os
indices da Covid-19. Páginas A8 s A12
à

Região se
mantém na
fase laranja,
mas próxima
da vermelha
Atualização foi feita
nesta sexta-feira, 31,
durante coletiva Página A8
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Órgão será vinculado à Pró-Reitoria de Gestão e Inovação
Com o propósito de assegurar atene manutenção das instalações físicas

dimento adequado à comunidade acae demais dependências do campus, a
dêmica em relação aos serviços de
conservação, recuperação, segurança

nova reitoria implementou a Prefeitura
do Campus de Fernandópolis da Uni-

Cemei é inaugurado no Jd. Uirapuru

A Prefeitura de Fernandópolis
inaugurou na manhã desta sexta-feira, 31, o novo “CEMEI José Cardoso
Tavares”, do Jardim Uirapuru. Uma
escola de infraestrutura moderna que
vai abrigar 105 alunos do berçário à
pré-escola. As obras, que totalizaram
um valor de R$1.151.033,19, foram realizadas com recursos do QESE Salário, da Secretaria da Educação. Em
uma cerimônia rápida e com poucos
participantes, devido à pandemia de
coronavírus, o prefeito André Pessuto,
o vice-prefeito Gustavo Pinato e vereadores foram recepcionados pela
diretora Maria Inês e a secretaria
municipal de Educação, Lucimara
Rossato. Também esteve no local o
filho de“José Cardoso Tavares”, José
Acácio Rodrigues Tavares. Página A3
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COMUNICADO

xcepcionalmente e enquanto durarem os efeitos
da pandemia do coronavírus, estaremos circulando a edição impressa com número menor de
páginas. Porém, mantemos a mesma
e maior tiragem regional, e estamos disponibilizando, gratuitamente, a edição digital
com todo o conteúdo tradicional, incluindo
o “Caderno Mais” e “Fatos & Opiniões”. São
várias as formas para acessá-la. Através do
QR Code, bastando apontar seu celular para
o código ao lado; através do nosso site (www.
oextra.net), por meio de nossos grupos de WhatsApp
ou recebendo no seu e-mail. Para ser incluído num
dos grupos, basta solicitar-nos através do telefone (17)

99711-2445; para receber pelo e-mail, enviar o pedido
para contato@oextra.net. Todos os nossos assinantes
terão as respectivas datas de vencimentos acrescida.
Dessa forma esperamos estar contribuindo
para a minoração dos riscos de proliferação da
pandemia e, simultaneamente, adaptando-nos
a nova realidade temporária, garantido a todos,
principalmente aos anunciantes, a mais ampla
difusão de suas peças publicitárias, haja vista
que passarão a circular, simultaneamente, em
meio físico e digital. Também disponibilizamos
o nosso site www.oextra.net, que acompanha, em tempo
real, os principais acontecimentos de nossa região, além
de dois canais no Facebook e outro no Instagram.
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Juiz Bufulin e
promotor Santa
Terra comandam as
eleições no município
Página A3

Santa Casa encerra
vínculos e continua
renovação do quadro
clínico do hospital
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“Eu peguei mofo, mofo no pulmão”.

Afirmação do presidente durante uma transmissão ao vivo, que está com “mofo no pulmão”. Segundo Bolsonaro, ele estava sentindo fraqueza e agora está tomando antibiótico após a equipe médica dele detectar
uma infecção. No início de julho, o presidente anunciou que foi diagnosticado com covid-19, e ficou isolado
no Palácio do Alvorada.

Eleições 2020! O mapa dos votos
em Fernandópolis e em Ouroeste

D

ando sequência à série iniciada na coluna de sábado passado, 27, onde retratamos o processo político/sucessório nos colégios eleitorais de Estrela d’Oeste, Guarani
d’Oeste e Macedônia, nesta trazemos a análise envolvendo os principais nomes e cenários de dois dos mais disputados (e cobiçados) Executivos Municipais da região: Fernandópolis e Ouroeste, onde, apesar de ambos atuais gestores poderem concorrer à reeleição, apenas Pessuto tornará à disputa, enquanto Livia, no máximo,
apoiará, explicitamente, outro nome.

Situação unida e oposição dividida:
Favorecimento à reeleição de André Pessuto?
Interessantíssimo o momento político
fernandopolense. Óbvio que a pandemia
da Covid-19 corrobora para a protelação de
ações insinuantes e decisões contundentes,
mas a inatividade oposicionista chega a
chocar até mesmo os mais incrédulos.
Prismando este lado “ideológico”,
encontramos uma subdivisão de alas,
nomes, partidos e correntes políticas tão
grande que nos permites projetar mais de
uma candidatura oposicionista (a lógica
indica duas). Aqui podemos arrolar as
pré-candidaturas de Henri Dias, Renato
Colombano, João Pedro, Gilmar Gimenes,
Zé Horário, Adilson Campos. Correm
por fora, com mais (ou somente alguma)
probabilidade de se lançarem a vice, os
nomes de Artur Watson, Carlos Cabral,
Kiko Bim e Avenor Bim. Nesse polo, apenas
a educadora Adélia Meneses-Republicamos, ficou pelo caminho. Ressalte-se que
quatro dos apontados pertencem aos
quadros do PSDB que nem sabe se ficará
adjetivado como “na oposição”, se terá
candidatura própria ou se migrará para o
lado situacionista. Outros dois são do PT.
Originalmente, a data para as convenções
começava em 20 de julho e se estendia até
5 de agosto. Com a mudança aprovada pelo
Congresso Nacional, elas serão realizadas
entre 31 de agosto e 16 de setembro e, ao
que parece, a oposição, com essa exuberância de pseudos prefeituráveis, continuará
subdividida, sem articulações políticas
unificadas e relevantes, ostentando uma
situação de indefinição que poderíamos
avaliar como “natural”, se estivéssemos
a um ano do pleito ou na liderança das
pesquisas eleitorais. Porém o embate
está marcado para Novembro próximo e
os resultados das pesquisas...
No polo oposto e com composição partidária
bem definida, restando apenas a resolução
do conflito interno tucano, eis o atual prefeito
que, apesar de protelar o anúncio público, é
recandidatíssimo e buscará quebrar o tabu
fernandopolense de não ter um único gestor
reeleito na história. E o cenário atual lhe fa-

vorece! Não tanto por atributos pessoais ou
administrativos que mereçam exacerbado
destaque: mais pela cisão e morosidade de
seus adversários e ausência de um nome
hors-concours a aglutiná-los (que poderia
ser Ana Bim, fora da disputa por decisão
pessoal e impedimento judicial).
Entre uma obra e outra, uma nova viatura
ou um recape, eis Pessuto, turbinado pelos
R$ 30 milhões em créditos bancários, que,
caso consiga bem contornar a “disputa”
pelo ambicionado posto do cargo de vice
-prefeito na sua coligação, minimizando
eventuais sequelas, permanecendo “de
bem” com o deputado Pinato, reúne boas
probabilidades de quebrar o tabu.
Mas pedras hão de haver no meio do
caminho. Resta-lhe zelar (e rezar) para que
não seja nenhum escândalo administrativo
ou denúncia judicial de vulto.

“Essencial”,
Havan vira
hipermercado
e é inaugurado
em Catanduva

Arakaki
“compensa”
R$ 2,5 milhões
de dívidas
em obras

Com o comércio não-essencial limitado a
funcionar no horário das 13h00 às 17h00, a
Havan abriu as portas na manhã de quinta,
30, inaugurando a unidade catanduvense.
O ato oficial só ocorreu porque a loja de
departamentos foi classificada como hipermercado e, portando, como essencial,
não se submetendo às limitações impostas
pela Vigilância Sanitária.
A cerimônia, além de desrespeitar às regras
de prevenção básicas de enfrentamento à
Covid-19, teve aglomeração de pessoas –
empresários, funcionários, políticos e clientes
-, retirada de protetores faciais (máscaras) e
infração ao distanciamento social.
A unidade de lá tem cerca de 150 empregados formais e demandou investimentos
da ordem de R$ 25 milhões. A meta do
empresário Luciano Hang, que comandou o
evento, é ter 200 megalojas até o final de 2022.

Uma represa no Córrego da Aldeia, situada
nos fundos do Condomínio Sol Nascente e da
Fundação Educacional de Fernandópolis está
sendo construída pelo Grupo Arakaki. O empreendimento não tem custos para o município
e provém de compensação financeira entre
a Prefeitura e dívida tributária da empresa
– estimada em R$ 2,5 milhões – fruto de um
Termo de Ajuste de Conduta firmado entre
a empresa e o Ministério Público Estadual.
A previsão do término é para Dezembro
deste ano, sendo que a diminuição da
vazão de água possibilitará a construção
de nova passagem na Avenida Teotônio
Vilela e também o lançamento de um novo
condomínio, o Boa Sorte, com provável
propriedade do mesmo grupo empresarial.
Há! A Prefeitura tem planos de transformar o local em um dos pontos de atração
turística de Fernandópolis.

- Dia dos Pais: On-line sobe e tradicional
cai. Soa óbvio o resultado de levantamento
feito pelo Instituto Brasileiro de Executivos
de Varejo & Mercado de Consumo que
mostra forte tendência de alta no comércio
digital e queda no varejo tradicional para
o Dia dos Pais. Com 30% dos shoppings
ainda fechados, a Associação Brasileira dos
Lojistas de Shopping estima que roupas,
calçados e eletrônicos serão os artigos
mais vendidos e que o ticket (média dos
valores das compras) seja de R$ 80,00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arte: Jornal O Extra.net

- Após Alckmin, eis Aloysio Nunes.
Aécio, Azevedo, Alckmin, Aloysio. Parece
antigas chamadas no ensino primário, mas
é só breve rol de tucanos implicados na
Justiça. Pois nesta semana o rio-pretense
foi novamente acusado de improbidade
administrativa por, em 2010, ter recebido
propina de R$ 500 mil da Odebrecht, sob a
forma de doação eleitoral. Ele nega ilicitude
e afirma que os fatos já foram investigados
e arquivados em 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 30 novos empregos em Estrela. Boa
nova, sobretudo para os tempos atuais. A
Isomérica, empresa que atua no ramo de
confecção de telhas e paredes térmicas,
confirmou que se instalará em Estrela
d´Oeste. A área já foi doada pelo governo
Barão Lopes e a construção deve começar
nos próximos dias. Previsão de geração
imediata de mais de 30 empregos diretos,
podendo, de acordo com a demanda,
chegar a 50.

Imagem traz seis
dos principais
nomes cotados
para a disputa
fernandopolense.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com Livia fora, Ouroeste
deve ter três candidaturas:
Alex, Chegado e Maurivon
Inicialmente há que se relatar a relevância da decisão da atual alcaidessa
de não pleitear a reeleição. Livia Oliveira
está mesmo fora da disputa e sua participação pode se limitar à neutralidade,
apoio velado a um dos nomes ou até
explicitar sua preferência por uma das
candidaturas (maior probabilidade atual
de esteiar Maurivon Silva).
Isso posto, vê-se potencial para três
lideranças disputarem a municipalidade
(em 2016 também foram Livia Oliveira,

Fábio Chegado e Jhony Signor): Fábio
Chegado, que na disputa passada obteve
2.554 votos (38%), ficando na segunda
colocação; Alex Sakata, que concorreu
com Sebastião Geraldo em 2012 e obteve 2.694 votos (42%) e Maurivon Silva,
debutante no processo eleitoral, não
tendo participado de qualquer disputa
executiva e que na eleição municipal
passada apoiou a candidatura Fábio
Chegado, derrotada pela atual prefeita
Livia Oliveira.

logo após Tanabi, com saldo negativo
de “apenas” 71.
Votuporanga, pasmem, perdeu 625 postos
formais de trabalho; Mirassol 316, Jales
222, Santa Fé do Sul 790 e Rio Preto 5.682.
A “nota” mais negativa da divulgação
do Caged é que, por ordem do presidente
Bolsonaro, não é mais possível quantificar
qual setor – comércio, indústria, serviços,
construção civil..., foi mais ou menos afetado pela crise. Inexplicável!

- Weintraub: promoção para Banco
Mundial. O banco confirmou a aprovação
do nome do ex-ministro da Educação, exonerado, em meio a inúmeras polêmicas,
do cargo de 18 de Junho, para a Diretoria
Executiva (nomeada pelos representantes
dos países acionistas). Abraham, que terá
salários mensais de cerca de R$ 115 mil,
deixou o Brasil numa saída relâmpago e
utilizando-se do passaporte diplomático,
receoso de ser prisão após a perda do foro
privilegiado.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Trabalho pós-pandemia segundo a
Microsoft. Relatório divulgado pela Microsoft indica que a tendência é que escritórios
físicos continuem a existir e que o trabalho
do futuro caminha para ser uma mistura
fluida de colaboração pessoal e remota.
Cerca de 82% dos gestores esperam ter
políticas de trabalho remoto mais flexíveis
no cenário pós-pandemia. Enquanto isso,
71% dos funcionários e gestores relataram
o desejo de continuar trabalhando em casa,
pelo menos parcialmente.

Fugindo da PF:
advogados,
estudantes
de Medicina,
empresários e
funcionários
públicos
Foto: Jornal A Tribuna de Jales

Detalhes:
- A tendência (não uma definição) é
que Maurivon seja o representante
governista, recebendo o apoio, com
ônus e bônus, da atual gestão;
- os três devem manter suas pré-candidaturas até o final da disputa, apesar
de inúmeros comentários sinalizando
para eventuais composições;

- tanto Alex, como Chegado e Maurivon
estavam no mesmo grupo político em
2016;
- as eleições de Novembro marcam,
definitivamente, o fim dos tradicionais
agrupamentos políticos liderados por
Nelson Pinhel, de um lado, e de Val
Fraga, do outro, com seus eleitores
migrando para outras opções.

Poranbubas de Torquato e os
ataques transfóbicos a Thammy
Foto: Reprodução/Twitter

Pandemia detonou empregos
na região: Só Tanabi (e talvez
Fernandópolis) salvam
Um primeiro semestre para ser esquecido e deletado! Exceto, é claro, para os
42 super-ricos do Brasil que ficaram R$
176 bilhões mais ricos (US$ 34 bilhões).
E um reflexo nítido está no índice de
empregabilidade relativo ao período,
onde dentre todos os municípios da
macrorregião, somente Tanabi registrou índice positivo: 149 novos postos
de trabalho. Todos os demais estão no
negativo, com Fernandópolis vindo

notinhas

Em meio a comentários preconceituosos disparados contra
a campanha do Dia dos Pais da
Natura, que tem como protagonista
o ator Thammy Miranda, eis o que o
jurista e autor Gaudêncio Torquato
trouxe, em coluna publicada no site
do “O Extra.net” e nesta edição
(veja página B4), os países mais
afetados pela Covid-19: Estados
Unidos, Brasil, Rússia, Índia, Espanha, Reino Unido, Itália e França.
Comandados por Donald Trump,
Jair Bolsonaro, Vladimir Putin,
Natura também reagiu aos ataques
Narendra Modi, Pedro Sanchez,
transfóbicos a Thammy Miranda e família
Boris Johnson, Giuseppe Conte
e Emmanuel Macron.
Dinamarca. Sob a gestão de Angela Merkel,
Já os países que melhor administram a
Tsai Ing-wen, Jacinda Ardern, Sanna Marin,
pandemia são: Alemanha, Taiwan, Nova
Erna Solberg e Helle Thorning-Schmidt.
Zelândia, Islândia, Finlândia, Noruega e
Mera coincidência?

O delegado de Polícia Federal Cristiano
Pádua conduz as investigações em RP

Recebeste o Auxílio Emergencial irregularmente e está arrependido, voluntariamente ou sob a ameaça de aplicação da lei
e possível processo penal por estelionato?
Então acautele-se como já o fizeram 76
cidadãos rio-pretenses e devolvam, correndo, os valores (variam de R$ 600,00
a R$ 1,2 mil), fazendo-se suspender as
investigações da Polícia Federal.
Por lá, nesse rol, estão empresários,
servidores públicos municipais (16), estudantes de Medicina e até advogados.
Foram 89 mil beneficiados em RP e muitos
deles, informa o delegado Cristiano Pádua,
possuem carros importados de mais de
R$ 100 mil e/ou residem em condomínios
de alto padrão. Por aqui, sob a tutela
da Delegacia Federal de Jales, idêntico
procedimento está em curso e fraudes já
foram encontradas, envolvendo, inclusive,
influencers digitais que, nas redes, ostentam altíssimo padrão de vida.

à
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Prefeitura inaugura ‘Cemei José
Cardoso Tavares’ no Jd. Uirapuru

Utilize o QR Code
para ter acesso a
outras matérias
relacionadas

Nova escola atenderá 105 alunos do berçário à pré-escola

 SECOM

A

Prefeitura de Fernandópolis

Prefeitura de Fernandópolis inaugurou
na manhã desta
sexta-feira, 31, o
novo “CEMEI José Cardoso
Tavares”, do Jardim Uirapuru.
Uma escola de infraestrutura
moderna que vai abrigar 105
alunos do berçário à pré-escola.
As obras, que totalizaram um
valor de R$1.151.033,19, foram
realizadas com recursos do
QESE Salário, da Secretaria
da Educação.
Em uma cerimônia rápida
e com poucos participantes,
devido à pandemia de coronavírus, o prefeito André Pessuto,
o vice-prefeito Gustavo Pinato
e os vereadores Janaina Alves,
Neide Garcia, Salvador de
Castro, Ademir de Almeida e
Gilberto Vian foram recepcionados pela diretora Maria Inês
e a secretaria municipal de
Educação, Lucimara Rossato.
Também esteve no local o filho
de“José Cardoso Tavares”, José
Acácio Rodrigues Tavares.
“Gostaríamos que os alunos,
seus pais e os funcionários
estivessem aqui hoje para
comemorar conosco. Porém,
mesmo assim, com a escola
um pouco vazia, estamos realizando um sonho. Esta unidade
escolar era uma necessidade
de muitos anos que se tornou
realidade neste momento.
No dia que nossa escola foi
atingida por uma enchente, o
prefeito fez o compromisso de
construir este prédio novo. É
com muito orgulho que digo a
todos que vale a pena investir
em educação. Estas crianças
são como sementinhas que
nunca param de crescer”,
disse a diretora.
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A cerimônia de inauguração foi
rápida e com poucos participantes,
devido à pandemia de coronavírus

“No dia em que a chuva
atingiu e inundou a escola, nós
vimos professores e profissionais correndo para salvar os
materiais. Naquele momento
percebemos que era preciso
construir uma unidade nova.
Daí, utilizamos o terreno do
antigo Centro Comunitário
para fazer o novo CEMEI aqui

no jardim Uirapuru. Temos
um carinho muito grande por
este bairro, concluímos 100%
do asfalto e agora estamos
entregando a escola com muita
alegria”, destacou o prefeito
André Pessuto.
“Vim um dia antes da inauguração aqui na escola e tive
uma série de lembranças,

uma delas é a frase do padre
Antônio Vieira, que disse:
‘para falar ao vento bastam
palavras, mas para falar ao
coração são necessárias
obras’.Esta nova escola traz
um ambiente digno e adequado às crianças e ainda
tem o essencial, que são os
professores, profissionais e

alunos. Percebe-se aqui a
preocupação com a educação
como uma ferramenta de
crescimento para a comunidade. Parabéns a todos que
acreditaram neste sonho.
Quero agradecer também a
homenagem ao meu pai, que
dá nome à escola”, falou José
Acácio Rodrigues Tavares.
“Estamos prestigiando a
realização de um sonho, que
foi resultado de muito trabalho
e dedicação. É de ações como
esta que a nossa cidade precisa”, destacou o presidente
da Câmara de Vereadores,
Ademir de Almeida.
SOBRE A ESCOLA
Fundada em maio de 1991,
no Jardim Uirapuru, a antiga
sede da escola José Cardoso
Tavares há tempos necessitava de reformas, melhores
condições de atendimento
aos seus alunos e de trabalho
aos educadores.

O novo CEMEI José Cardoso
Tavares tem uma estrutura
moderna, com uma sala de
recreação, quatro salas de
aulas (sendo dois berçários,
maternal I e maternal II, jardim e pré). A escola tem um
dormitório para berçário, um
lactário, umfraudário, uma sala
de vídeo e biblioteca, uma sala
de brinquedoteca, secretaria,
sala dos professores, diretoria,
dois banheiros adaptados, um
banheiro feminino com três
espaços para banho e três
com sanitários e outro idêntico
masculino. Cozinha com dois
espaços amplos e com duas
despensas, uma sala para
depósito de material escolar,
dois depósitos. Pátio amplo
com quatro banheiros, sendo
dois adaptados, uma cozinha
e um moderno playground.
PATRONO
A unidade escolar recebeu
este nome em homenagem ao
professor José Cardoso Tavares, nascido em 07/12/1946 e
falecido muito novo, aos 45
anos. José Cardoso Tavares
deixou valores e lembranças
importantíssimas à sua família
e comunidade. Casado com
Mara Elizabeth Rodrigues e
pai de dois filhos, José Acácio
e Josmara, sempre deu valor
aos estudos, foi professor de
Língua Portuguesa e antigo
primário.
Possuidor de grande coração,
foi um homem que acreditava
na vitória das pessoas e não
hesitava em ajudá-las a obter
essa vitória.
Honesto e respeitado trabalhador, José Cardoso Tavares
faleceu de um infarto fulminante dentro de uma sala de
aula. Deixou seu legado até
o último minuto de sua vida.

ENCARREGADOS

Juiz Bufulin e promotor Santa Terra
comandam as eleições no município
 Da Redação

contato@oextra.net

O juiz Vinicius Castrequini
Bufulin, protagonista de importantes decisões na cidade
e na região, tais como as relacionadas à Operação Hígia,
aquela que investiga diversas

ilicitudes, dentre elas desvios de
recursos e corrupção na Santa
Casa de Fernandópolis, deflagrada em fevereiro e que levou
14 acusados à prisão, ocupante
da 2ª Vara da Comarca local, é o
juiz eleitoral encarregado pela
150ª Zona Eleitoral. Ele assumiu

EXPEDIENTE
“O EXTRA.NET” é uma publicação independente do
Grupo SEMANÁRIO & DIÁRIO ASSOCIADOS.
Editora O Extra.net Fernandópolis Ltda - CNPJ nº: 19.885.882/0001-48
Redação e Administração:
Avenida dos Arnaldos, nº 1720
Fernandópolis-SP - CEP 15.600-118
Fone: (17) 3442-2445
Diretor e Editor: Admilson Garcia
Jornalista Responsável: Cezar Felisbino da Silva
Redação: Alisson Carvalho, Breno Guarnieri, Gustavo Jesus e Yago Araújo
Diagramação: Alisson Carvalho
E-mails:
Atendimento Público e publicações: contato@oextra.net
Redação: redacao@oextra.net
DIREÇÃO COMERCIAL
(ANÚNCIOS, PUBLICAÇÕES LEGAIS E INSTITUCIONAIS)
Agência J. AD. de Publicidade e Pesquisa LTDA ME
Cnpj 09.630.378/0001-43
REPRESENTAÇÕES:
- Nacional:
- RGD Comunicação Ltda
IMPRESSÃO
Editora 4 Cores Ltda. (17) 3632-4911

Este jornal não se responsabiliza por conceitos, opiniões, pareceres e
outras manifestações emitidas em artigos assinados ou
encartes que são de inteira responsabilidade de seus autores.

as funções em novembro do
ano passado e ficará no cargo
até novembro de 2021.
Na Promotoria Eleitoral está
o promotor João Santa Terra,
vinculado ao Grupo de Atuação Especial de Repressão
ao Crime Organizado de Rio

Preto e que atuou em diversas
investigações notabilizadas
por aqui, dentre elas a da Máfia
do Asfalto e diversas ações
contra o tráfico de drogas.
A dupla ficará responsável
pelo suporte à legalidade do
processo democrático.

Juiz Vinicius Bufulin e promotor João Santa Terra serão os
responsáveis pelo suporte à legalidade do processo democrático

A4 | Geral | SÁBADO, 01 DE AGOSTO DE 2020

à

SÁBADO, 01 DE AGOSTO DE 2020 |

Geral | A5

MUDANÇA

Universidade Brasil cria
Prefeitura do Campus
de Fernandópolis
Órgão será vinculado à Pró-Reitoria de Gestão e Inovação
 Da Redação

C

contato@oextra.net

om o propósito de
assegurar atendimento adequado à
comunidade acadêmica em relação aos serviços
de conservação, recuperação,
segurança e manutenção das
instalações físicas e demais
dependências do campus, a
nova reitoria implementou
a Prefeitura do Campus de
Fernandópolis da Universidade Brasil.

O órgão, que ficará vinculado à Pró-Reitoria de Gestão e
Inovação, absorverá inúmeros
encargos administrativos que
hoje recaem sobre a diretoria
do campus. Dessa forma,
haverá mais tempo para o
setor acadêmico cuidar exclusivamente das atividades
de ensino, aprendizagem,
pesquisa e extensão.
A Prefeitura ficará a cargo
do Dr. Sergio Luiz Lechuga
Garcia, que será responsável,
entre outras atribuições, pela

coordenação de todas as
atividades da administração
da infraestrutura do campus.
A Portaria foi publicada na
quarta-feira, 29, e está valendo
desde a sua publicação.
Além da criação da Prefeitura, a reitoria da Universidade
Brasil será transferida para
o campus de Fernandópolis.
A mudança será válida por
60 dias.
A instituição pretende reforçar a presença da direção
no campus e acompanhar

de per to as
melhorias no
atendimento
aos alunos.
Com a muo QR Code
dança, Sigollo Utilize
para ter acesso a
passará a des- outras matérias
pachar com relacionadas
frequência do campus local.
Também será criada uma
força-tarefa para resolver
os problemas dos alunos do
curso de Medicina, com o
reitor acompanhado in loco os
desdobramentos de cada caso.

à

CAGED

Corte de
empregos
formais
desacelera no
mês de junho
Informações são do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados
 Da Redação

contato@oextra.net

Mudanças na Universidade Brasil foram divulgadas durante esta semana

O Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados) divulgou, na terça-feira,
dia 28, que o mercado de
trabalho dá sinais de desaceleração no ritmo de fechamento
de empregos com carteira
assinada.
Para se ter uma ideia, em
junho, Fernandópolis contratou
272 trabalhadores e demitiu
343, registrando um saldo

negativo de -71 postos de
trabalho. O número revela a
desaceleração do desemprego
impactado pela pandemia de
coronavírus (Covid-19). Em
abril, Fernandópolis fechou
411 postos de trabalho. Em
maio, foram mais 296 trabalhadores demitidos.
No acumulado do ano,
Fernandópolis fechou 191
vagas. O saldo de diferença
é entre 3.293 contratações e
3.382 demissões.

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 400 MIL
PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

QUERO R$ 42 MIL + TRANSF. DIV.
(17) 99674-2907 (PARTIC.)
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URGÊNCIA!

Respirador
enviado para Estrela
d’Oeste ainda não
está instalado na
Santa Casa local
Instalação do equipamento passa por
imbróglio entre Prefeitura e instituição
 GUSTAVO JESUS

U

gustavojesus@oextra.net

ma semana após a
chegada, o respirador enviado pelo
governo do Estado
de São Paulo para ser instalado
no Pronto Atendimento da
Santa Casa de Estrela d’Oeste
ainda não foi instalado.
Há um impasse entre a
Secretaria de Saúde a direção
da Santa Casa sobre o local
que o aparelho será instalado.
A direção da DRS – Diretoria
Regional de Saúde -, de Rio
Preto, conforme as normas e
portarias estabelecidas pela
Secretaria de Saúde do Estado,
comunicou ao hospital que o
respirador deve ser disponibilizado no setor de Pronto
Atendimento.
De acordo com Elisabete
Campanholo Ruiz Moro, Secretaria Municipal de Saúde,
o aparelho serve para atender pacientes com diversas
necessidades, não apenas os
com suspeita ou confirmação
de Covid-19. O respirador é
importante para servir como

suporte até que uma vaga de
internação seja encontrada
via CROSS - Central de Regulação de Oferta de Serviços
de Saúde.
“Este aparelho não é para
ser utilizado apenas por pacientes com coronavírus, mas
para qualquer um que precise
de um suporte respiratório
enquanto não é transferido
para um hospital de média
ou alta complexidade”, disse
Elisabete.
A Prefeitura de Estrela
d’Oeste repassa mensalmente
R$ 200 mil para a manutenção das atividades do Pronto
Atendimento.
A reportagem fez contato
com a direção da Santa Casa
de Estrela d’Oeste e até o fechamento desta reportagem
e ainda não obteve resposta
sobre a instalação do aparelho.
QUEDA NOS CASOS
O novo equipamento,
mesmo que não seja de uso
exclusivo para pacientes com
Covid-19, vem para reforçar
o combate à pandemia no
município. Depois de um

começo com
um crescimento acelerado
no número de
casos, a Prefeio QR Code
tura, através Utilize
para ter acesso a
da Secreta- outras matérias
ria de Saúde, relacionadas
conseguiu conter o avanço
da doença.
“Nós começamos a ter mais
casos a partir do momento
que aumentamos a quantidade de testes. A queda de
casos nas últimas semanas
é considerável, assim com
os óbitos. No começo infelizmente tivemos a morte de
pessoas de mais idade e que
apresentavam comorbidades,
mas felizmente agora esta
questão está controlada”,
relatou Elisabete.
Para Elisabete a detecção
dos pontos de contágio e o
acompanhamento das equipes
de saúde foram fundamentais
para conter o número de novos
casos. “Nós conseguimos,
através do acompanhamento
dos casos positivos e das pessoas que tiveram contato com

O secretário de Obras, José Alexandre, e a secretária de Saúde de Estrela d’Oeste,
Elisabete Campanholo Ruiz Moro, em entrevista à reportagem de O Extra.net

esse paciente ‘fechar’ ciclo
de transmissão da doença”,
explicou.
A partir do momento que
um caso positivo é verificado,
as pessoas que tem contato
próximo ao paciente, mesmo
assintomáticas, passam pelo
teste rápido e a partir do
momento que é verificado
algum sintoma, o exame PCR
(com maior probabilidade de
acerto), é realizado.
“Quando nós começamos a
monitorar os infectados, entrar
com a medicação e isolar as
pessoas com potencial de ter o
vírus e transmitir para outros,
os casos desaceleraram consideravelmente. Esse serviço
conta com o acompanhamento
caso a caso pelas três equipes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICAIS

publicações
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O SAAE-FER Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Fernandópolis e Região, pelo
presente edital, faz saber a todos os associados quites com suas obrigações estatutárias que,
com base no disposto no art. 8º e incisos da Constituição Federal, serão realizadas, nos termos
do
estatuto Sindicato
social vigente,
artigo 25dee Administração
seguintes, queEscolar
no dia de
30Fernandópolis
de Novembroede
2020,pelo
das
O SAAE-FER
dos Auxiliares
Região,
08:00hs
17:00hs,
na sede
do SINPRO
FERNANDÓPOLIS,
sitosuas
à Rua
dos Bandeirantes,
n. que,
245,
presenteàsedital,
faz saber
a todos
os associados
quites com
obrigações
estatutárias
Jardim
Santista,
CEP no
15602-014,
nestedamunicípio
de Federal,
Fernandópolis/SP,
serão nos
realizadas
com base
no disposto
art. 8º e incisos
Constituição
serão realizadas,
termos
eleições
parasocial
a composição
da Diretoria,
Conselhoque
Fiscal
Delegados
representantes
junto
do estatuto
vigente, artigo
25 e seguintes,
noedia
30 de Novembro
de 2020,
dasà
Federação.
Faço saber
que se
aberto o prazo para
chapas completas,
08:00hs às 17:00hs,
na sede
doencontra
SINPRO FERNANDÓPOLIS,
sito àinscrição
Rua dosde
Bandeirantes,
n. 245,
diretoria
e suplentes,
fiscal
e delegados
sindicais
para dirigir o sindicato
triênio
Jardim Santista,
CEP conselho
15602-014,
neste
município
de Fernandópolis/SP,
serão no
realizadas
2021/2023,
o registro
de chapas
ser feito,
dase 08:00hs
às representantes
17:00hs, no endereço
eleições paradevendo
a composição
da Diretoria,
Conselho
Fiscal
Delegados
junto à
supra,
no período
de 5que
(cinco)
dias contados
data de
publicação
A
Federação.
Faço saber
se encontra
abertoda
o prazo
para
inscrição do
de edital
chapasresumido.
completas,
inscrição
chapas conselho
somente fiscal
poderá
ser efetuada
na secretaria
endereço
diretoria edas
suplentes,
e delegados
sindicais
para dirigirdao entidade,
sindicato no
triênio
supramencionado,
onde
somentedeserão
aceitas
chapasàscompletas
todos os
2021/2023, devendo
o registro
chapas
ser inscrições
feito, das de
08:00hs
17:00hs, com
no endereço
membros
a.)nomes,
b.) fichas
decontados
qualificação
e assinadas
pelo candidato,
supra, no com
período
de 5 (cinco)
dias
da preenchidas
data de publicação
do edital
resumido.de
A
acordo
pré-estabelecido
peloefetuada
SAAE-FER;
cópia autêntica
da cédula
de
inscriçãocom
das modelo
chapas somente
poderá ser
na c.)
secretaria
da entidade,
endereço
identidade/certidão
de nascimento/certidão
deinscrições
casamento;
inscrição
supramencionado, onde
somente serão aceitas
de cópia
chapasautêntica
completasdecom
todos no
os
Cadastro
Pessoas
Físicas
Ministério
da Fazenda
(CPF/MF);eeassinadas
prova de pelo
estarcandidato,
sindicalizado
membrosde
com
a.)nomes,
b.)do
fichas
de qualificação
preenchidas
de
aacordo
mais com
de seis
(06) meses;
d.)cópia autêntica
das folhas
da Carteira
de Trabalho
da
modelo
pré-estabelecido
pelo SAAE-FER;
c.) cópia
autêntica
da cédulae de
Previdência
Social (CTPS)
que comprove a identificação,
a qualificação
e o(s)decontrato(s)
de
identidade/certidão
de nascimento/certidão
de casamento;
cópia autêntica
inscrição no
trabalho
ao exercício
profissional
na base
do Sindicato,
e que
ser
Cadastro relacionado(s)
de Pessoas Físicas
do Ministério
da Fazenda
(CPF/MF);
e prova de
estarcomprove
sindicalizado
integrante
categoria
a mais d.)cópia
de 02(dois)
anos. A das
impugnação
dasCarteira
candidaturas
terá prazo
a mais dedaseis
(06) meses;
autêntica
folhas da
de Trabalho
e de
da
05
(cinco) dias
após(CTPS)
a publicação
do editaladaidentificação,
relação nominal
das chapaseregistradas.
O pleito
Previdência
Social
que comprove
a qualificação
o(s) contrato(s)
de
será
procedido
com 01ao (uma)
urna
coletora, nasendo
fixada na
sedecomprove
do SINPRO
trabalho
relacionado(s)
exercício
profissional
base uma
do Sindicato,
e que
ser
FERNANDÓPOLIS,
das 08:00hs
17:00hs.
A apuração
dos das
votos
ocorrerá no
30 de
integrante da categoria
a mais deàs02(dois)
anos.
A impugnação
candidaturas
terádiaprazo
novembro
de 2020,
17:30hs, nodomesmo
local
das eleições.
eleição
nesta
entidadeOsindical
05 (cinco) dias
após às
a publicação
edital da
relação
nominalAdas
chapas
registradas.
pleito
só
válida se com
participarem
da votação
a maioria
dos associados
seus
seráserá
procedido
01 (uma)
urna coletora,
sendo
uma fixadaemnapleno
sedegozo
do dos
SINPRO
direitos
sociais. Novas
em17:00hs.
sendo necessárias,
com 2/5
FERNANDÓPOLIS,
das eleições,
08:00hs às
A apuraçãoserão
dos realizadas
votos ocorrerá
no ou
dia40%
30 do
de
número
observados
paralocal
suadasrealização,
mesmas
das
novembrodede associados,
2020, às 17:30hs,
no mesmo
eleições. Aaseleição
nestaformalidades
entidade sindical
anteriores.
Em se
caso
de falta de da
quórum
estatutário,
estipuladasem
novas
eleições
no prazo
só será válida
participarem
votação
a maioriaficam
dos associados
pleno
gozo dos
seus
de
sete dias.
SeráNovas
proclamada
chapa que obtiver
maioria dos
válidos
direitos
sociais.
eleições,vencedora
em sendoa necessárias,
serão arealizadas
comvotos
2/5 ou
40% em
do
relação
de votos apurados.
Em para
caso de
realizar-se-ão
novasformalidades
eleições no prazo
númeroaodetotal
associados,
observados
suaempate,
realização,
as mesmas
das
de
quinze dias,
entre
chapas
empatadas
e comficam
os eleitores
inscritos
escrutínio
que
anteriores.
Em caso
de as
falta
de quórum
estatutário,
estipuladas
novasno
eleições
no prazo
terminou
empatado.
Qualquervencedora
outro esclarecimento
poderáa ser
obtido
secretaria
da
de sete dias.
Será proclamada
a chapa que obtiver
maioria
dos na
votos
válidos em
entidade.
29 de Julho
de de
2020
- Marcus
Vinícius novas
Marques
dos Santos
relação ao Fernandópolis,
total de votos apurados.
Em caso
empate,
realizar-se-ão
eleições
no prazoPresidente
em exercício.
de quinze dias,
entre as chapas empatadas e com os eleitores inscritos no escrutínio que
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Uma publicação: Sábado, dia 01 de Agosto de 2020.
entidade. Fernandópolis, 29 de Julho de 2020 - Marcus Vinícius Marques dos Santos O EXTRA.NET - Edição Nº 3.831.
Presidente em exercício.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES.
CONTRATADA: ORIGINAL PEÇAS E SERVIÇOS FERNANDÓPOLIS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de mão de obra mecânica e fornecimento de peças no conserto e reparo da Kombi, placa DBS-4252, cadastrada
na Diretoria Municipal de Obras e Viações desta Municipalidade, para atender os
serviços existentes desta Municipalidade, no corrente exercício.
CONTRATO: Nº 029/2020 - PROCESSO 063/2020.
VALOR DO CONTRATO: R$ 6.725,07.
PRAZO DO CONTRATO: De 30 (trinta) dias.
São João das Duas Pontes, 21 de julho de 2020.
JOSE CARLOS BARUCI - Prefeito Municipal
Uma publicação: Sábado, dia 01 de Agosto de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.831.

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA.
CONCORRÊNCIA: N. º 001/2020. (Processo. n º 055/2020).
AVISO: HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO. Objeto: Contratação de empresa
do ramo de Engenharia para Implantação do Sistema de Geração de Energia Solar
de acordo com Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Planilhas constantes em Anexo I, Desenvolve – SP. DATA: 29.07.2020. Firma Vencedora:- Balfar
Solar Indústria Fotoelétrica S/A. Prazo Execução: conforme Cronograma – físico
financeiro, Valor Global de R$-1.980.979,69. Marcio Hamilton Castrequini Borges
- Prefeito Municipal - Mira Estrela, 29 de Julho de 2020.
=========================================================================================
MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA-SP.
EXTRATO DE CONTRATO N.º 056/2020.
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do Sistema de Geração de Energia Solar de acordo com Planilha Orçamentária,
Memorial Descritivo e Planilhas constantes em Anexo I, Desenvolve – SP. Valor
Global: R$-1.980.979,69. Vigência: Cf. Cronograma Físico Financeiro. Pagamento:
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Estrela, Marcio Hamilton Castrequini Borges - Prefeito Municipal.
Uma publicação: Sábado, dia 01 de Agosto de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.831.

de saúde da família do município e tem surtido efeitos muito
positivos”, continuou Elisabete.
A unidade própria para coronavírus do município começou
a funcionar em 20 de março e,
desde 29 de junho, trabalha
com horário estendido, atendendo das 7h às 23h, todos os
dias da semana.
Além de diminuir a quantidade de casos, o protocolo
de medicação utilizado pela
Prefeitura tem reduzido consideravelmente o número de
internações. “Nos primeiros
sintomas nossos médicos já
têm entrado com os remédios,
respeitando a individualidade
de cada caso. Com este protocolo as internações caíram
bastante”.

Em casos com complexidade elevada, a Secretaria
de Saúde cedeu oxímetro e
oxigênio para os pacientes
que tiveram recomendação
médica.
Elisabete reforçou a importância das pessoas continuarem a se precaverem.
“É muito importante que
as pessoas usem máscaras,
utilizem o álcool em gel e,
principalmente, evite as aglomerações. No rastreamento
dos casos nós vimos muita
contaminação de pessoas
da mesma família, por isso é
importante, por mais difícil
que seja, evitar as festas e
confraternizações. Essa fase
vai passar, mas precisamos
da ajuda de todos”.

à
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SANTA CASA

Provedor reforça a necessidade de mais
recursos para manter a UTI para Covid-19
Marcus Chaer salientou que o combate ao coronavírus trouxe impacto a diversos
setores do hospital e não será possível manter a unidade sem o apoio das Prefeituras
 Breno Guarnieri

M

contato@oextra.net

arcus Chaer,
provedor da
Santa Casa de
Fernandópolis,
tem se reunido com os prefeitos e secretários municipais de saúde de diversas
cidades da microrregião pedindo apoio para a manutenção da Unidade de Atendimento a Síndromes Gripais e
ampliação dos leitos de UTI

à

utilizados por pacientes com
a Covid-19.
“Hoje temos 13 leitos de
enfermaria e 6 leitos de
UTI ativos para o combate
ao Covid-19. A abertura da
unidade somente foi possível graças às diversas parcerias que fizemos. Temos
de agradecer a população
que sempre nos ajudou com
diversas doações. Porém, a
realidade, de hoje, é que
precisamos ampliar os lei-

tos e não temos condições
de fazer isso sozinhos. Infelizmente”, destacou Chaer.
O provedor ainda acrescentou: “mesmo assim com
toda a dificuldade, nos próximos dias, iremos ampliar
mais 4 leitos de UTI para o
combate ao coronavírus, que
trouxe impacto a diversos setores do hospital. Portando,
não será possível mantermos
o combate ao Covid-19 sem
o apoio das Prefeituras. Faço

um
apelo.
Precisamos
nos unir para
enfrentar a
doença”.
o QR Code
A UTI pró- Utilize
para ter acesso a
pria para co- outras matérias
ronavírus da relacionadas
Santa Casa de Fernandópolis registra, até o fechamento desta edição, três
pacientes confirmados e
um suspeito para a doença
internados.

Marcus Chaer, provedor da Santa Casa de Fernandópolis

MUDANÇAS

Santa Casa encerra vínculos e continua
renovação do quadro clínico do hospital
Entre os contratos rescindidos está o do ortopedista Paulo Brianti

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net

As mudanças impostas
pela intervenção judicial na
Santa Casa de Fernandópolis
continuam afetando o quadro de médicos que prestam
serviço à instituição.
Depois da rescisão do con-

trato de quatro médicos por
decisão judicial, desta vez
duas empresas que prestam
serviço ao hospital não tiveram seus contratos renovados – por decisão da direção.
As empresas Briante& Ramos Clínica Médica LTDA,
representada pelo médico

Paulo Vladimir Brianti, e
Clínica Onibeni – Serviço
Médico LTDA, presentada
por Lucilene StabeleOnibeniBetiol deixaram de prestar
atendimento na Santa Casa.
De acordo com a assessoria de imprensa do hospital,
a decisão se deu por interes-

ses institucionais e administrativos. “É importante ressaltar que o estabelecimento
e rescisão de contratos entre
empresas é prática comum
do cotidiano das mais variadas instituições. Esta notificação do desinteresse em
manter o contrato se deu em

questão dos interesses institucionais e administrativos
do Hospital”, diz nota.
Ainda segundo a instituição, não houve a substituição dos profissionais em
questão. “Havendo a necessidade do estabelecimento
de contrato com empresas

prestadoras de serviços médicos, quando da incapacidade de cobertura dos serviços
pelas outras empresas com
as quais existem contrato em
vigor, a atual administração
promoverá chamamento
para apresentação de propostas e concorrência”.
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ESCALADA

Julho escancara peso da pandemia
em Fernandópolis e cidades vizinhas

Utilize o QR Code
para ter acesso a
outras matérias
relacionadas

Foram 700 testes positivos em apenas um mês; eram 499 no dia 1º
 GUSTAVO JESUS

A

gustavojesus@oextra.net

s notícias da pandemia chegaram
ao Brasil no final
de fevereiro, a
quarentena começou no
estado de São Paulo em 24
de março, no mês de abril
o número de mortes entrou
em franca curva ascendente,
em maio a economia deu os
primeiros sinais de dificuldade e em junho passamos os
países da Europa em número
de mortes.

à

Em julho, a região de São
José do Rio Preto encarou
a verdadeira realidade da
pandemia do coronavírus.
A quarentena que no começo parecia sem sentido
na região, já que os números
daqui não eram compatíveis
com a realidade “lá fora”,
virou nos últimos 31 dias
uma obrigação. Medidas
restritivas, como fechamento
de supermercados aos finais
de semana e pequenos ‘lockdowns’ entraram em nossa
rotina.

Em Fernandópolis a situação
não podia ser diferente. Mesmo
sem nenhuma medida mais
forte, julho foi o pior mês da
pandemia. No final de junho
eram 499 casos somados. Um
mês depois são 1.229.
Apenas no último mês foram
730, um aumento de 67,8% em
relação aos casos registrados
em junho (435). Os testes positivos de julho representam
quase 60% do total verificado
na quarentena.
Os óbitos pelo coronavírus
também cresceram. Salta-

ram de cinco até 30 de junho
para 18.
Na região de Rio Preto os
números de julho também
foram alarmantes.
Ao acrescentar a região de
Rio Preto nos dados de casos
e mortes por Covid-19, o mês
de julho também é o pior.
Foram quase 15 mil pessoas
infectadas e 394 mortes. No
total, desde o começo da
pandemia em março, a região
de Rio Preto chega no final de
julho com mais de 22,2 mil
casos confirmados da doença.

Profissional de saúde realizando testes para Covid-19

Plano SP

Região está na fase laranja, mas próxima da vermelha
Anúncio da nova atualização foi feito nesta sexta-feira, 31, em coletiva de imprensa

 Da Redação

contato@oextra.net

Apesar do receio advindo
dos últimos parâmetros auferidos na região, sobretudo
os relativos ao número de
óbitos (quase 600 mortes) e
casos (já ultrapassou os 21
mil), a macrorregião de São
José do Rio Preto, que reúne
100 municípios e inclui as microrregiões de Fernandópolis,
Votuporanga, Jales e Santa
Fé do Sul, dentre outras, ficou
na Fase Laranja, a número 2
do Plano São Paulo de Flexibilização.
O anúncio ocorreu no começo da tarde desta sexta-feira,
31, pelo governador de São
Paulo, João Doria (PSDB) e com
isso, a abertura de comércio
e shoppings continuam em
horários reduzidos.
OS NÚMEROS
DA REGIÃO
A capacidade do sistema
de saúde da região continua
classificada no laranja, meio
ponto porcentual de ir para o
vermelho e, por consequência,
fazer com que a região regredis-

à

Mapa divulgado nesta sexta-feira; apenas a região de Registro regrediu

se para a fase 1 do Plano SP. O
índice bateu em 79,5%. Acima
dos 80% de ocupação a DRS é
classificada como vermelha.
Os leitos de Covid-10 por 100
mil habitantes são 19,7. No

quesito Evolução da Pandemia
a região teve aumento de 55%
nos casos, 4% nas internações
e 57% nos óbitos.
A partir desta semana a
quantidade de internações e

óbitos por 100 mil habitantes
também constam entre os dados divulgados. Neste quesito
a região tem 68,3 internações
e 12,6 óbitos a cada 100 mil
habitantes.

COMO É FEITO
O CÁLCULO
O avanço ou restrição de
uma região dentro do Plano
SP, que determina a quarentena heterogênea no estado,

leva em consideração uma
fórmula matemática baseada em númerode casos,
óbitos e internações por
coronavírus.
Há dois critérios para
cálculo da fase de risco e enquadramento de cada região:
capacidade de resposta do
sistema de saúde e evolução
da epidemia.
O critério “Capacidade
de Resposta do Sistema de
Saúde” é composto pelos
seguintes indicadores: (1)
taxa de ocupação de leitos
hospitalares destinados
ao tratamento intensivo de
pacientes com COVID-19;
e (2) quantidade de leitos
hospitalares destinados ao
tratamento intensivo de pacientes com COVID-19 por
100 mil habitantes.
O critério “Evolução da
epidemia” é composto pelos
seguintes indicadores: (1)
taxa de contaminação; (2)
taxa de internação; e (3) taxa
de óbitos. Os cálculos para
cada um dos indicadores são
detalhados no decreto.

QUARENTENA

Liberado o comércio aos domingos em Votuporanga
Supermercados e hipermercados também poderão abrir as portas

 Da Redação

contato@oextra.net

O Tribunal de Justiça concedeu liminar para o Sindicato do Comércio Varejista
(Sincomércio) liberando o
funcionamento de serviços
essenciais e não essenciais aos
domingos, em Votuporanga.
De acordo com o último
decreto, que foi publicado em

20 de julho, apenas unidades
de saúde, farmácias e postos
de combustíveis poderiam
funcionar aos domingos. Até a
adoção do sistema delivery e
drive-thru tinha sido proibida.
O município decidiu restringir a abertura dos estabelecimentos por conta da alta
taxa de ocupação nos leitos
intensivos e o número de ca-

sos positivos de coronavírus.
Contudo, o desembargador
Osvaldo de Oliveira entendeu
que o fechamento dos serviços
essenciais não ajudaria no
combate à Covid-19.
“Tendo em vista a importância do abastecimento da
população, bem como para
evitar a aglomeração de
pessoas em outros dias da

semana, não parece razoável
impedir tal comércio nesse
período de enfrentamento da
pandemia. Ademais, numa
primeira análise, tem-se
que a manutenção dessas
atividades contribuiria para
uma maior oferta de produtos
essenciais”, escreveu.
Com a decisão, restaurantes, lanchonetes e pizzarias

poderão atender por drivetrhu e delivery. Supermercados e hipermercados também
poderão abrir as portas aos
domingos.
Em nota, a Prefeitura de
Votuporanga informou está
estudando a decisão proferida
por relator do Tribunal de Justiça para adoção das medidas
judiciais cabíveis, tendo em

vista a importância das determinações que têm como
objetivo reduzir a circulação
de pessoas aos domingos.
O Executivo também alegou
que Importante o município
vem registrando ascendência
comprovada da curva de casos
de contágio pela doença e a
ampliação da utilização da
estrutura de saúde.
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Casa & Rancho

CRÉDITO RÁPIDO
Cooperado Credicitrus, ﬁnancie suas
compras com descontos especiais.
Tenha crédito rápido diretamente na Deaço,
sem precisar ir até a agência.

Converse com nossa equipe de vendas:

(17) 3465-1500 www.deaco.com.br

O Frigoestrela disponibiliza vagas de emprego para
“PCD - Pessoas com Deficiência”
Interessados enviar currículo e laudo médico para rh@frigoestrela.com.br
Informações: (17) 3833-2800
Chácara Aparecida, s/n - Zona Rural - Estrela d’Oeste-SP
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PAULISTA

Votuporanguense contrata mais um
reforço para rodadas finais da Série A2
Meio-campista, Jordan Lima já jogou na equipe do CAV em 2014
 Da Redação

L

contato@oextra.net

anterna da Série A2
do Paulista, o Votuporanguense está
tentando reformular
a equipe para o retorno da
competição. Com o objetivo de
livrar o time do rebaixamento,
o clube acertou a contratação
do volante Jordan Lima. O
atleta é o terceiro reforço do
CAV para a retomada da segunda divisão paulista.

Jordan, 36 anos, estava no
Ceilândia Esporte Clube, do
Distrito Federal. O jogador participou de três partidas com
camiseta do clube brasiliense.
O atleta é rosto conhecido
da torcida alvinegra, já que
atuou no Votuporanguense
em 2014.
Além do volante, o CAV já
havia anunciado a contratação de outros dois atletas: o
zagueiro Luiz Eduardo e o
volante, Willyan.

Para fugir do rebaixamento,
o Votuporanguense trocou
o comando da equipe. Foi
contratado o ex-goleiro da
Roma, Julio Sérgio, que
treinou o Marília por três
jogos nessa temporada.
Além do novo treinador e
contratados, a equipe de
Votuporanga conseguiu
manter 10 atletas para o
restante da competição.
Mesmo apenas um ponto
atrás do primeiro clube fora da

zona de rebaixamento, Julio
Sérgio e os novos contratados
não terão vida fácil para tirar o
CAV da degola, já que a equipe
irá enfrentar nas três rodadas
restantes do campeonato,
clubes que estão brigando
por uma vaga entre os oito
classificados para a próxima
fase. Os próximos jogos do
CAV serão, em sequência:
XV de Piracicaba (fora), São
Caetano (casa) e Portuguesa
Santista (fora).

Jordan estava no futebol brasiliense

publicações

Agropecuaria Arakaki S/A
CNPJ (ME) 54519715/0001-84
Relatório da Administração
Srs Acionistas, Em cumprimento às exigências legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Demonstrações Financeiras, concernentes
ao exercício de 31/12/2019. As Demonstrações contábeis completas, bem como o Relatório encontram-se a sua disposição na sede da Empresa.
2019
2018
Balanço Patrimonial
2019
2018 Balanço Patrimonial
2.446.548,19
Ativo / Circulante
978.719,24
1.481.957,66 Passivo e Patriimônio Líquido/Circulante 1.780.417,47
Caixa e equivalentes de caixa
36.233,22
585.205,80 Dividendos a Pagar
632.475,94
1.202.285,45
304.199,31
286.028,82
Contas a receber de clientes
650.886,82
605.152,66 Imposto e contribuições
843.742,22
958.233,92
Estoques
267.224,22
267.224,22 Demais contas a pagar
Impostos a recuperar
24.374,98
24.374,98 Não Circulante
52.854.445,13 52.854.445,13
52.854.445,13 52.854.445,13
Não Circulante
173.389.919,35 172.838.911,53 IR e Contribuição Social Diferidas
119.733.775,99 119.019.875,87
Realizavel a Longo Prazo
205.230,36
520.175,82 Patrimônio Líquido
Investimentos
166.179.376,77 165.759.376,77 Capital Social
13.811.370,00 13.811.370,00
105.922.405,99 105.208.505,87
Imobilizado
7.005.312,22
6.559.358,94 Reservas de lucros
Total do Ativo
174.368.638,59 174.320.869,19 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 174.368.638,59 174.320.869,19
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital Social
Fundo para
Reservas Lucro (Prejuízo)
Subscrito Aumento de Capital
de Lucros
Acumulado
Total
31 de Dezembro de 2017
13.811.370,00
0,00 103.422.069,35
0,00 117.233.439,35
Dividendos a Distribuir
0,00
0,00
0,00
(5.062.293,79) (5.062.293,79)
Reserva Legal
0,00
0,00
266.436,52
(266.436,52)
0,00
Fundo para Aumento Capital
0,00
0,00
1.520.000,00
0,00
1.520.000,00
Lucro do Exercício
0,00
0,00
0,00
5.328.730,31
5.328.730,31
31 de Dezembro de 2018
13.811.370,00
0,00 105.208.505,87
0,00 119.019.875,87
Dividendos a Distribuir
0,00
0,00
0,00
(5.204.102,21) (5.204.102,21)
Reserva Legal
0,00
0,00
273.900,12
(273.900,12)
0,00
Fundo para Aumento Capital
0,00
2.240.160,71 (1.800.160,71)
0,00
440.000,00
Lucro do Exercício
0,00
0,00
0,00
5.478.002,33
5.478.002,33
31 de Dezembro de 2019
13.811.370,00
2.240.160,71 103.682.245,28
0,00 119.733.775,99
Pagamento de Despesa Gerais
(561.150,32) (376.139,58)
Demonstração do Fluxo de Caixa–Método Direto
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais. 2019-R$
2018-R$ Total Fluxos de Caixa das Atividades
5.781.881,20 5.400.322,36
Recebimento de Cliente
7.497.549,97 6.867.731,38 Operacionais
Recebimento de Outras Receitas
6.532,80
12.340,85 Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento de Fornecedores
(110.544,85)
(2.986,01) Pagamento pela Compra de Ativo Imobilizado (995.506,56) (1.616.579,90)
(5.773.911,72) (5.485.716,47)
Pagamento de Tributo
(1.050.506,40) (1.100.624,28) Pagamento de Dividendos
Fernandópolis, SP, 31 de Dezembro de 2019
Diretoria
Luis Antônio Arakaki
José Luis Arakaki
Claudemir Antônio Izaías
Paulo Jeferson Demonico
Mauro de Sá

Demonstração do Resultado do Exercício
2019 - R$ 2018 - R$
Operações Continuadas :
Receita Bruta de Vendas e Serviços
Alugueis e outras Receitas
7.233.023,67 6.743.361,10
Receita Bruta
7.233.023,67 6.743.361,10
(-) Deduções de vendas e serviços
(264.005,39) (246.132,69)
Receita Líquida de Vendas e Serviços
6.969.018,28 6.497.228,41
Lucro Bruto
6.969.018,28 6.497.228,41
Receita (Despesa) Operacional
Despesas Administrativas
(728.266,74) (444.306,35)
Total (despesas) operacional
(728.266,74) (444.306,35)
Lucro operacional antes do
resultado financeiro
6.240.751,54 6.052.922,06
Resultado financeiro
1.962,01
(8.489,23)
Despesas Financeiras
(4.600,43) (23.010,39)
Receitas financeiras
6.562,44
14.521,16
Resultado financeiro
6.242.713,55 6.044.432,83
Despesas / Receitas não operacionais
472,99
0,00
Lucro/Prejuízo antes do IR e da CS
6.243.186,54 6.044.432,83
Contribuição Social sobre o Lucro corrente
191.158,43
179.039,18
Provisão para o Imposte de Renda corrente
508.995,62
477.118,78
IR e Contribuição Social Diferidas
65.030,16
59.544,56
Lucro do exercício
5.478.002,33 5.328.730,31
Fundo p/ Aumento de Capital
440.000,00 1.520.000,00
Empréstimos
(1.435,50)
7.388,87
Total Fluxos de Caixa das Atividades de
Financiamentos
(6.330.853,78) (5.574.907,50)
Aumento (Redução) do Caixa e
Equivalentes de Caixa
(548.972,58) (174.585,14)
Caixa e Equivalente de Caixa-Início do Período585.205,80
759.790,94
Caixa e Equivalente de Caixa-Final do Período 36.233,22
585.205,80
Aumento (Redução) do Caixa e
Equivalentes de Caixa
(548.972,58) (174.585,14)
Renato Henrique Yashima Brogio
CRC 1SP268527/O-9 - CPF 362.076.338-06

Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S/A
CNPJ(MF) 43.545.284/0001-04
Relatório da Administração
Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Em cumprimento às exigências legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Demonstrações Financeiras, concernentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. As Demonstrações contábeis com as notas explicativas,
e o Relatório dos Independentes encontram-se a sua disposição na sede da Empresa.
Balanço Patrimonial
2019
2018 Balanço Patrimonial
2019
2018
Ativo / Circulante
279.689 312.992 Passivo e Patrimônio Líquido
182.990 204.724
Caixa e equivalentes de caixa
72.055
76.965 Circulante
Contas a receber de clientes
11.578
10.447 Fornecedores
19.134
23.782
Estoques
72.352 118.380 Empréstimos e Financiamentos
125.350 131.598
1.249
0
Ativo Biológico
113.947
92.317 Instrumentos financeiros derivativos
Impostos a recuperar
4.470
1.533 Arrendamento a pagar
7.003
0
Adiantamento a fornecedores
2.150
2.920 Obrigações Trabalhistas
4.724
4.266
22.230
7.212
Instrumentos financeiros derivativos
0
1.618 Obrigações Tributárias
Outras contas a receber
3.137
8.812 Adiantamentos de Clientes
2.008
37.015
Não Circulante
282.060 233.735 Outras contas a pagar
1.292
851
327.867 299.458
Aplicações financeiras
0
578 Não Circulante
Impostos a recuperar
397
234 Empréstimos e Financiamentos
281.494 277.964
Depósitos judiciais
21
33 Arrendamento a pagar
18.982
0
13.596
13.031
Impostos diferidos
26.263
25.824 Partes relacionadas
Outras contas a receber
696
1.002 Obrigações tributárias
10.538
8.003
27.377
27.671 Outras contas à Pagar
3.257
460
50.892
42.545
Imobilizado
228.616 205.600 Patrimônio Líquido
Direito de Uso
25.356
0 Capital Social
74.227
74.227
Intangível
410
163 (-) Ações em tesouraria
(53)
(53)
(23.282) (31.629)
Investimentos
301
301 Reservas de lucros
Total do Ativo
561.749 546.727 Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
561.749 546.727
Demonstração do Resultado do Exercício
2019
2018
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Operações Continuadas :
Capital (-) Ações em
Lucros e
Receita Bruta De Vendas E Serviços
Social
Tesouraria Prejuízos
Total
Receita Operacional Liquida
363.683 203.497 31 de Dezembro de 2017
74.226
(52)
(41.096) 33.078
Custos dos produtos vendidos
(297.124) (163.077) Resultado do Período
0
0
9.467
9.467
Custos dos produtos vendidos CPC 06
(2.494)
0 31 de Dezembro de 2018
74.226
(52)
(31.629) 42.545
Variação do valor justo do ativo biológico
7.093
21671 Resultado do Período
0
0
8.347
8.347
Prejuizo (Lucro) Bruto
71.158
62.091 31 de Dezembro de 2019
74.226
(52)
(23.282) 50.892
Despesas operacionais
Resultado financeiro líquido
(45.010) (35.995)
Comerciais
(1.075)
(418) Encargos Financeiros CPC 06
(214)
0
Gerais e administrativas
(18.257) (14.846) Prejuizo (Lucro) antes dos impostos
11.434
12.701
Outras receitas/despesas operacionais
4.832
1.869 Imposto de Renda e Contribuição Social corrente
(3.526)
0
(14.500) (13.395) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido
439
(3.234)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos 56.658
48.696 Prejuizo (Lucro) Liquido do Exercicio
8.347
9.467

Demonstração do Fluxo de Caixa–Método Direto
2019
2018
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais.
Lucro Líquido do Exercício
8.347
9.467
Ajustes para Conciliar o Prejuízo ao Caixa
oriundo das atividades Operacionais
Depreciação
14.889 12.876
Baixas Imobilizado
1.704
702
Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos
(31.888) (24.795)
Exaustão formação da lavoura
33.017 33.381
Amortização dos tratos culturais
39.912 37.333
Ajuste de preço do açúcar
0 12.839
Realização do ganho do valor justo sobre o ativo biológico24.795
3.124
Juros sobre os ativos e passivos financeiros
1.828 35.996
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
3.087
3.234
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes
(3.526)
0
Resultado na Baixa de Arrendamentos Operacionais
629
0
Variação nos ativos operacionais
Redução (aumento) no contas a receber
(1.130) 1.990
Redução (aumento) nos estoques
46.028 (57.646)
Redução (aumento) nos demais ativos
4.240
5.839
Variações nos passivos Operacionais
(13.962) (44.884)
Caixa aplicado nas atividades operacionais
127.970 29.456
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimento em ativo imobilizado tratos culturais
(127.322)(102.574)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos
(127.322)(102.574)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos e empréstimos
Captação de Empréstimos e Financiamentos
259.688 170.972
Amortização de Empréstimos e Financiamentos
(265.811)(148.699)
Captação de Empréstimos como Partes Relacionadas
565
13.031
Caixa gerado nas atividades de financiamento
(5.558) 35.304
Diminuição/Aumento de Caixa-Equivalentes de Caixa (4.910) (37.814)
Caixa e Equivalentes de Caixa – no Início do Período
76.965 114.779
Caixa e Equivalentes de Caixa – no Final do Período
72.055
76.965
Diminuição/Aumento de Caixa-Equivalentes de Caixa (4.910) (37.814)
Fernandópolis, SP, 31 de Dezembro de 2019
Luís Antônio Arakaki - Presidente; José Luís Arakaki - Vice Presidente
Claudemir Antônio Izaías -Diretor Superitendente; Paulo Jeferson
Demônico – Diretor Financeiro; Mauro de Sá - Diretor Administrativo
Renato Henrique Yashima Brogio - CRC 1SP268527/O-9

Okinawa Administração e Participações S/A

CNPJ(MF) 14.125.319/0001-58
Relatório da Administração
2019-R$
2018-R$
Srs Acionistas: Em cumprimento às exigências legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstra- Demonstração do Resultado do Exercício
ções Financeiras, período de 01/01/2019 a 31/12/2019. As Demonstrações Financeiras completas, encontram-se, a sua disposição na sede da Empresa Receita (Despesa) Operacional
(147.377,63)
(144.664,22)
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro
2019-R$
2018-R$ Passivo e Patriimônio Líquido
2019-R$
2018-R$ Despesas Administrativa
9.404.520,30 10.591.052,40
Ativo Circulante
386.245,67
497.277,35 Circulante
412.529,23
341.949,04 Participações societárias
9.404.520,30 10.591.052,40
Caixa e equivalentes de caixa
134.186,37
216.697,07 Imposto e Contribuições
1.403,05
1.361,50 Resultado participação societária
(2.797,27)
0,00
Contas a Receber
252.059,30
280.580,28 Contas a Pagar
411.126,18
340.587,54 Despesa Financeira
4.406,06
0,00
Não Circulante
76.726.247,65
67.286.941,46 Patrimônio Líquido
76.699.964,09 67.442.269,77 Receita Financeira
9.258.751,46 10.446.388,18
Investimentos
76.716.022,65
67.282.553,46 Capital Social
91.591.506,00 91.141.505,68 Lucro/Prejuízo antes do IR e da CS
(396,55)
(41,91)
Investimentos
76.716.022,65
67.282.553,46 Fundo para aumento Capital
0,00
450.000,00 Contribuição Social sobre o Lucro corrente
(660,91)
(69,85)
Intangível
10.225,00
4.388,00 Lucros ou Prejuízos acumulados
(14.891.541,91) (24.149.235,91) Provisão para o Imposte de Renda corrente
9.257.694,00 10.446.276,42
Total do Ativo
77.112.493,32
67.784.218,81 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 77.112.493,32 67.784.218,81 Lucro do exercício
Demonstração das Mutações
Lucro (Prejuízo)
Reserva para
Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Direto
2019-R$
2018-R$
do Patrimônio Líquido
Capital Social
Acumulado aumento Capital
Total Total Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais.
(76.674,02)
(77.760,04)
31 de Dezembro de 2017
91.141.505,68
(34.595.512,33)
0,00 56.545.993,35 Total Fluxos de Caixa das Atividades Investimentos
(5.837,00)
(4.388,00)
Lucro Líquido do Exercício
10.446.276,42
- 10.446.276,42 Total Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
0,32
(117.339,00)
Fundo p/Aumento Capital
0,00
450.000,00
450.000,00 Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa
(82.510,70)
(121.727,00)
31 de Dezembro de 2018
91.141.505,68
(24.149.235,91)
450.000,00 67.442.269,77 Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
216.697,07
416.184,11
Lucro Líquido do Exercício
9.257.694,00
9.257.694,00 Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período
134.186,37
216.697,07
Integralização Capital
450.000,32
(450.000,00)
0,32 Variação das Contas Caixa/ Bancos/Equivalentes
(82.510,70)
(199.487,04)
31 de Dezembro de 2019
91.591.506,00
(14.891.541,91)
0,00 76.699.964,09
Fernandópolis, SP, 31 de Dezembro de 2019
DIRETORIA: Kosuke Arakaki - Presidente; Luis Antônio Arakaki; José Luis Arakaki; Claudemir Antônio Izaías; Paulo Jeferson Demonico; Mauro de Sá, Renato Henrique Yashima Brogio - CRC 1SP268527/O-9
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SEMIFINAL DO PAULISTA

Técnico Ricardo Catalá valoriza base do
Mirassol: “trabalho organizado e sério”
Equipe enfrenta o Corinthians, neste domingo, às 16h, em São Paulo, em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista

 Da Redação

A

contato@oextra.net

eliminação do São
Paulo no Campeonato Paulista
ganhou ainda
mais repercussão pelo fato
do adversário, o Mirassol,
ter perdido 18 jogadores do
elenco durante a paralisação do estadual em virtude
da pandemia de coronavírus.
Por esse motivo, a expectativa era que o Tricolor avançasse de fase e confirmasse
o bom momento.
Mas do outro lado o Mirassol tinha uma potente arma,
que o São Paulo também tem
o costume de usar: a base.
Foi do trabalho feito no moderno Centro de Treinamento
que o time do interior paulista promoveu 11 jogadores
para completar o elenco e
terminar o Paulistão. Antes
da paralisação, o Mirassol
era dono do melhor ataque e
tinha um time que era a sensação, com os meias Camilo
e Chico e um futebol envolvente e convincente.
Ricardo Catalá, jovem
treinador de 38 anos, foi fundamental na transição dos
jogadores das categorias de
base.”O papel do treinador

Ricardo Catalá, treinador do Mirassol

é buscar soluções para os
problemas, então o que nós
fizemos nunca foi reclamar”,
disse Ricardo Catalá.
“Quando fui contratado, o

Mirassol pediu que eu mudasse o jeito do clube de
jogar. Venho de 13 anos trabalhando em clubes com administração de governança

corporativa, com processos
bem definidos. Pediram que
trouxesse essa bagagem
para dentro do clube e instituísse alguns processos na

relação do profissional com
a base. Óbvio que o elenco
do Campeonato Paulista não
foi montado para usufruir da
base como nós estamos usufruindo neste momento. Acho
que de um ano para cá, esse
processo se fortalece e vem
comprovando que o Mirassol
cada vez mais se consolida a
nível regional como um clube
formador, organizado e sério.
Nem tinha escutado falar
sobre catadão. O papel do
treinador é buscar soluções
para os problemas, então o
que nós fizemos nunca foi
reclamar. A partida contra o
São Paulo foi terceira partida
após a pandemia e usamos a
terceira escalação diferente.
Tudo o que observo do adversário, observo dentro do
clube, converso com a comissão e percebo que pode ser
em benefício do Mirassol. E o
futebol do interior que mostra
que dá para fazer futebol de
maneira séria, com menos recursos, mas com as pessoas
certas”, explica o treinador.
O papel de Catalá também
foi fundamental ao pedir a inscrição do atacante Zé Roberto,
autor de dois gols na partida
e que vinha treinando no Mirassol apenas para manter

a forma física enquanto
a g u a rd a v a
propostas
para a sequo QR Code
ência da tem- Utilize
para ter acesso a
porada.
outras matérias
“Acho que relacionadas
o diferencial foi a entrega,
compromisso, dedicação e
parceria dos jogadores. Não
é fácil você reunir os caras e
dizer: olha, estamos propondo sofrer a maior parte do
tempo, porque estrategicamente pode ser um caminho
que pode nos levar à semifinal. Você não tem certeza
de nada, apenas observa,
identifica as possibilidades e
propõe. O mérito é 100% dos
jogadores, sempre vai ser.
Os protagonistas do futebol
sempre serão eles. Souberam
sofrer, se dedicaram pra caramba, inclusive com muitos
jogadores fugindo das suas
próprias características, jogadores que nem têm estatura tão alta, estavam brigando
por bola aérea, dividindo de
cabeça”, analisa o treinador.
O Mirassol enfrenta o Corinthians, neste domingo, dia
2, às 16h, em São Paulo, em
partida válida pela semifinal
do Campeonato Paulista

publicações

Koei Administração E Participações S/A
CNPJ(MF) 14.100.639/0001-53
Relatório da Administração
Srs Acionistas, Em cumprimento às exigências legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Demonstrações Financeiras, concernentes Demonstração do Resultado do Exercício
2019 - R$
2018 - R$
Receita (Despesa) Operacional
ao exercício de 31/12/2019. As Demonstrações contábeis completas, bem como o Relatório encontram-se a sua disposição na sede da Empresa.
2019
2018 Despesas Administrativas
(88.489,26) (41.045,33)
Balanço Patrimonial
2019
2018 Balanço Patrimonial
3.677,10
1.564,56 Participações societárias
4.628.847,00 5.186.739,52
Ativo / Circulante
140.709,26
155.903,23 Passivo e Patriimônio Líquido/Circulante
902,66
1.564,56 Resultado participação societária
4.628.847,00 5.186.739,52
Caixa e equivalentes de caixa
125.473,80
155.903,23 Imposto e Contribuições
2.774,44
0,00 Despesas Financeiras
(737,48)
0,00
Valores a Receber
15.235,46
0,00 Contas a Pagar
38.265.252,85 33.692.540,73 Receitas Financeiras
3.385,31
0,00
Não Circulante
38.128.220,69
33.538.202,06 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
45.679.470,00 45.454.469,84 Lucro/Prejuízo antes do IR e da CS
4.543.005,57 5.145.694,19
Investimentos
38.128.220,69
33.538.202,06 Capital Social
0,00
225.000,00 Contribuição Social sobre o Lucro corrente
(304,67)
0,00
Investimentos
38.128.220,69
33.538.202,06 Fundo p/aumento capital
Reserva de Lucro/ Prejuizo
(7.414.217,15) (11.986.929,11) Provisão para o Imposte de Renda corrente
(507,78)
0,00
4.542.193,12 5.145.694,19
Total do Ativo
38.268.929,95
33.694.105,29 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 38.268.929,95 33.694.105,29 Lucro/Prejuízo do exercício
Demonstração das Mutações
Lucro (Prejuízo)
Reserva para
Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Direto
2019-R$
2018-R$
do Patrimônio Líquido
Capital Social aumento Acumulado
Capital
Total Total Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
(15.429,43) (105.120,49)
31 de Dezembro de 2017
45.454.469,84
(17.268.814,31)
0,00 28.185.655,53 Total Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
0,00 (225.000,00)
Aumento de Capital
0,00
0,00 225.000,00
225.000,00 Total Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
(15.000,00) 364.353,76
Lucro Líquido do Exercício
0,00
5.145.694,19
0,00
5.145.694,19 Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa
(30.429,43)
34.233,27
Absorção Prej.c/crédito dos sócios
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
155.903,23
121.669,96
Parecer Normativo 4/1981
0,00
136.191,01
0,00
136.191,01 Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período
125.473,80
155.903,23
31 de Dezembro de 2018
45.454.469,84
(11.986.929,11) 225.000,00 33.692.540,73 Variação das Contas Caixa/ Bancos/Equivalentes
(30.429,43)
34.233,27
Reserva p/aumento de Capital
225.000,00
0,00 (225.000,00)
0,00
Fernandópolis, SP, 31 de Dezembro de 2019
Integralização Capital
0,16
0,00
0,00
0,16
DIRETORIA
Lucro Líquido do Exercício
0,00
4.542.193,12
0,00
4.542.193,12
Kosuke Arakaki - Presidente
Luis Antonio Arakaki
Absorção Prej.c/crédito dos sócios
Mariangela Arakaki
Parecer Normativo 4/1981
0,00
30.518,84
0,00
30.518,84
Renato Henrique Yashima Brogio - CRC 1SP268527/O-9 - CPF 362.076.338-06
31 de Dezembro de 2019
45.679.470,00
(7.414.217,15)
0,00 38.265.252,85

Nahi Administração e Participações S/A
CNPJ(MF) 14.091.984/0001-78
Relatório da Administração
Srs Acionistas: Em cumprimento às exigências legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstra- Demonstração do Resultado do Exercício
2019-R$
2018-R$
ções Financeiras, período de 01/01/2019 a 31/12/2019. As Demonstrações Financeiras completas, encontram-se, a sua disposição na sede da Empresa Receita (Despesa) Operacional
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro
2019-R$
2018-R$ Passivo e Patriimônio Líquido
2019-R$
2018-R$ Despesas Administrativas
(88.641,26)
(51.224,35)
Ativo / Circulante
134.433,92
151.264,53 Circulante
3.805,38
782,28 Participações societárias
4.628.847,00 5.186.739,51
Caixa e equivalentes de caixa
134.433,92
151.264,53 Imposto e Contribuições
1.030,94
782,28 Resultado participação societária
4.628.847,00 5.186.739,51
Não Circulante
38.128.220,70
33.538.202,07 Contas a Pagar
2.774,44
0,00 Despesas Financeiras
(1.240,77)
0,00
Investimentos
38.128.220,70
33.538.202,07 Patrimônio Líquido
38.258.849,24 33.688.684,32 Receitas Financeiras
895,99
0,00
Investimentos
38.128.220,70
33.538.202,07 Capital Social
45.679.470,00 45.454.469,84 Lucro/Prejuízo antes do IRe da CS
4.539.860,96 5.135.515,16
Fundo para aumento capital
225.000,00 Contribuição Social sobre o Lucro corrente
(80,64)
0,00
Reserva de Lucro/prejuizo
(7.420.620,76) (11.990.785,52) Provisão para o Imposte de Renda corrente
(134,40)
0,00
Total do Ativo
38.262.654,62
33.689.466,60 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 38.262.654,62 33.689.466,60 Lucro/Prejuízo do exercício
4.539.645,92 5.135.515,16
Demonstração das Mutações
Lucro (Prejuízo)
Reserva para
Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Direto
2019-R$
2018-R$
do Patrimônio Líquido
Capital Social
Acumulado aumento Capital
Total Total Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
(16.830,61)
(19.385,07)
31 de Dezembro de 2017
45.454.469,84
(17.268.208,92)
0,00 28.186.260,92 Total Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
0,00
(225.000,00)
Reserva p/aumento capital
0,00
0,00
225.000,00
225.000,00 Total Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
0,00
278.230,72
Lucro Líquido do Exercício
0,00
5.135.515,16
0,00
5.135.515,16 Aumento Líquido ao Caixa E Equivalentes de Caixa
(16.830,61)
33.845,65
Absorção Prej.c/crédito dos sócios
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
151.264,53
117.418,88
Parecer Normativo 4/1981
0,00
141.908,24
0,00
141.908,24 Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período
134.433,92
151.264,53
31 de Dezembro de 2018
45.454.469,84
(11.990.785,52)
225.000,00 33.688.684,32 Variação das Contas Caixa/ Bancos/Equivalentes
(16.830,61)
33.845,65
Fundo p/aumento capital
0,00
0,00
0,16
0,16
Fernandópolis, SP, 31 de Dezembro de 2019
Integralização Capital
225.000,16
0,00
(225.000,16)
0,00
DIRETORIA
Lucro Líquido do Exercício
0.00
4.539.645,92
0,00
4.539.645,92
José
Luis
Arakaki
Presidente
Regina Maura Arakaki
Absorção Prej.c/crédito dos sócios
Cecilia Regina Arakaki de Andrade
Parecer Normativo 4/1981
0,00
30.518,84
0,00
30.518,84
Renato Henrique Yashima Brogio - CRC 1SP268527/O-9 - CPF 362.076.338-06
31 de Dezembro de 2019
45.679.470,00
(7.420.620,76)
0,00 38.258.849,24

Cerca Nova Administração e Participações S/A
CNPJ(MF) 15.360.419/0001-21
Relatório da Administração
Srs Acionistas: Em cumprimento às exigências legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, período de 01/01/2019 a 31/12/2019. As Demonstrações Financeiras completas, encontram-se, a sua disposição na sede da Empresa
2019-R$
2018-R$
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro
2019-R$ 2018-R$ Passivo e Patriimônio Líquido
446.108,16
370.153,76
Ativo / Circulante
2.585,45
4.288,11 Circulante
445.509,36
369.581,36
Caixa e equivalentes de caixa
2.585,45
4.288,11 Outras Contas a Pagar
Imposto e Contribuições a Pagar
598,80
572,40
Total do Ativo
2.585,45
4.288,11 Patrimônio Líquido
(443.522,71)
(365.865,65)
10.000,00
10.000,00
Demonstração do Fluxo de Caixa-Método Direto 2019-R$
2018-R$ Capital Social
(453.522,71)
(375.865,65)
Total Fluxos de Caixa - Atividades Operacionais (41.702,66) (40.443,19) Reserva de Lucro/ Prejuízo
2.585,45
4.288,11
Total Fluxos de Caixa - Atividades Investimentos
40.000,00 36.400,00 Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa (1.702,66) (4.043,19) Demonstração do Resultado do Exercício
2019-R$
2018-R$
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período 4.288,11
8.331,30 Receita (Despesa) Operacional
(77.657,06)
(72.797,39)
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período 2.585,45
4.288,11 Despesas Administrativas
Variação das Contas Caixa/ Bancos/ Equivalentes (1.702,66) (4.043,19) Lucro/Prejuízo do exercício
(77.657,06)
(72.797,39)

Demonstração das Mutações
Lucro
do Patrimônio Líquido Capital
Reserva (Prejuízo)
Social de Lucros Acumulado
Total
31/12/2017
10.000,00 (303.068,26)
0,00 (293.068,26)
Lucro Líquido/prejuízo
0,00
0,00 (72.797,39) (72.797,39)
Retenção de Lucro/Prejuízo 0,00 (72.797,39)
72.797,39
0,00
31/12/2018
10.000,00 (375.865,65)
0,00 (365.865,65)
Lucro Líquido/prejuízo
0,00
(77.657,06) (77.657,06)
Retenção de Lucro/Prejuízo 0,00 (77.657,06)
77.657,06
0,00
31/12/2019
10.000,00 (453.522,71)
0,00 (443.522,71)
Fernandópolis, SP, 31 de Dezembro de 2019
DIRETORIA
José Luis Arakaki
Luis Antonio Arakaki
Renato Henrique Yashima Brogio - CRC 1SP268527/O-9
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Casos de coronavírus
voltam a disparar nesta semana
Houve aumento em todos os índices.
Veja os números da região
 GUSTAVO JESUS

O

gustavojesus@oextra.net

s casos de
coronavírus
voltaram a
subir consideravelmente nesta
semana na região noro-

este do Estado de São Paulo.
Na última semana os casos,
óbitos e internações subiram,
o que quase levou – além da
ocupação de UTIs – a região
pro vermelho.
Centro de região, São José
do Rio Preto concentra a

maior quantidade de casos.
São 9.021 casos positivos.
Outros 28.783 testes deram
negativo. O município teve
240 óbitos e 6.277 pacientes
curados da doença até esta
sexta-feira, 17.
Fernandópolis confirmou

nesta sexta, 31, mais 48 casos
da doença, na comparação
com quinta, e passou dos
1,2 mil infectados (1.229).
Destes, 850 estão curados
da doença. O último boletim
ainda informa que são 2.851
testes negativos e 18 óbitos.

Votuporanga teve um salto
nesta semana, chegando aos
1.606 casos positivos. São 3.365
testes negativos e 43 óbitos.
Santa Fé do Sul, que tomou
medidas drásticas contra a
doença, termina a semana
com 430 casos positivos e

18 óbitos, e Jales com
605 testes e com oito
mortes pela doença.
Estrela d’Oeste conteve o aumento de casos e
tem, até essa sexta-feira
244 testes positivos,
com 10 óbitos.

seu direito advogados

