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 Moro estará em Rio Preto 
no dia 1º de fevereiro
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Funfarme faz média de 960 testes 
por dia e HCM vai suspender visitas

PANDEMIA EM RIO PRETO

Somando os testes PCR 
realizados no drive e na Urgên-
cia Respiratória, o Complexo 
contabilizou 6.766 testes entre 
31/12 e 06/01, uma média 
de 966 por dia. Dentre esses 
testes, 2.145 foram positivos, 
o equivalente a 31,7% “Antes 
a taxa de positividade dos tes-
tes estava em torno de 5%”, 
afirmou o diretor da Funfarme, 
Jorge Fares. Já o Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM) 
de Rio Preto divulgou um comu-
nicado nas redes sociais infor-
mando a suspensão temporária 
de visitas a partir de segunda-
-feira (10).                Pág.A5

Atendimento 
Respiratório na 
Swift deve abrir 

na quarta
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Cláudia De 
Giuli destaca 

conquista 
do hospital 
veterinário

Pág. A3

Preso da Saidinha 
morre e polícia vai 
investigar a causa
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DOAÇÕES
Dois caminhões 
lotados com 14 

toneladas de 
roupas, água 

mineral, fraldas 
e alimentos. 

Esse é o saldo 
da primeira fase 

da campanha 
rio-pretense de 
doações em fa-
vor das vítimas 
das enchentes 

no sul da Bahia. 
O carregamento 
dos caminhões 
ocorreu na ma-
nhã desta sex-
ta-feira (7) na 

sede da 
Defesa Civil 

de Rio Preto.
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SEM FESTA
O Prefeito de 
Votuporanga, 

Jorge Seba, 
anunciou no 

início da tarde 
desta sexta-feira 

(7), através de 
uma live oficial, 
o cancelamen-
to do Carnaval 

Oba! Festival 
2022.
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Ética em tempos 
de tecnologia

Big data, Inteligência ar-
tificial, Webscrapping e Deep 
learning são palavras presentes 
na hype nos últimos tempos. 
Não é para menos: em diver-
sos filmes dos anos 80 e 90, 
o Século 21 era retratado com 
carros voadores e tecnologias 
muito avançadas. Exageros à 
parte, a sociedade conseguiu 
evoluir em muitos sentidos, tal 
como os veículos autônomos, 
reconhecimento facial, internet 
das coisas e um avanço nos 
sistemas e processamentos 
computacionais, que permitem 
coletar e analisar milhões de 
dados em nanosegundos, em 
processadores cada vez menores.

A análise quase instantânea de dados e informações são 
a força motriz de diversas novas tecnologias relacionadas a 
data analytics. Tal disponibilidade e o acesso a dados têm 
transformado a relação de trabalho de diversas profissões. 
Com a contabilidade, são inegáveis a agilidade e o dinamismo 
gerados por métodos e softwares cada vez mais responsivos 
e dinâmicos.

Na auditoria independente, se a empresa auditada apre-
sentar tecnologia compatível em ser utilizada pelo auditor, 
pode permitir que todos os dados sejam disponibilizados para 
análise. Assim, o trabalho pode basear-se na totalidade dos 
dados e não apenas em amostragem, e utilizar tecnologias 
como Big Data e ferramentas de data analytics para verificar 
indícios de distorções. Métodos avançados, como machine 
learning, geram resultados conforme o entendimento do pa-
drão dos dados inseridos, cuja análise pode apontar indícios 
de erros ou irregularidades.

Esses são exemplos sobre como a contabilidade e a 
auditoria podem usufruir da tecnologia para ganhar mais 
dinamismo, em um mundo de dados tão abundantes. É do 
interesse de toda a sociedade que esses dados se traduzam 
em informação válida e confiável. Conforme consta do código 
do IESBA (Conselho Internacional Emissor de Normas Éticas 
para Contadores), com tradução e convergência em nosso 
país realizadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 
parceria com o Ibracon, o profissional não deve visar apenas 
à satisfação de um cliente ou organização. Tem, também, a 
responsabilidade de agir em prol do interesse público.

A questão que se coloca é se a tecnologia teria algum 
impacto na conduta ética do profissional cuja inclusão seria 
imprescindível no código do IESBA. Cabe destacar que este nor-
teia-se por princípios e condutas abrangentes. Mesmo assim, 
na sua última revisão, que entrará em vigência em dezembro 
de 2021, o órgão objetivou promover a função e mentalidade 
esperadas dos profissionais de contabilidade. Os princípios 
fundamentais de ética permaneceram os mesmos: integridade, 
objetividade, competência e devido zelo, confidencialidade e 
comportamento profissional.

Porém, foram incluídas algumas relações com a tecnologia 
que poderiam influenciar esses princípios. No que se refere à 
objetividade, o órgão descreveu que este princípio não deve 
ser comprometido sob influência do uso de tecnologias: o pro-
fissional deve se manter objetivo e utilizar a tecnologia como 
sua aliada, mas com cuidado para que as novas tecnologias 
não gerem um viés e afetem seu julgamento. Ao exercer o 
julgamento profissional, é expresso no código que se deve 
evitar atuar sob influência ou dependência indevida de tec-
nologia, bem como de indivíduos e organizações. O ceticismo 
profissional continua sendo pilar fundamental e impossível de 
ser delegado a ferramentas automatizadas.

Outra inclusão na nova versão do código de ética refere-
-se à competência: é expresso o dever do profissional em se 
manter atualizado quanto ao uso de novas tecnologias, além 
dos desenvolvimentos técnicos e profissionais. Essa exigência 
do IESBA vem da necessidade de que não se pode basear a 
habilidade do auditor somente nos conhecimentos técnicos, 
estes indispensáveis, mas que devem ser associados ao co-
nhecimento de novas ferramentas e formas de trabalho.

Exemplo de como a tecnologia não pode substituir ava-
liações eminentemente humanas é o recrutamento feito por 
uma grande empresa, por meio de ferramenta de inteligência 
artificial. Como o sistema baseou os critérios de seleção em 
dados históricos, a relação dos candidatos selecionados 
apresentou discriminação de gênero. Uma publicação do 
ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales) sobre ética, novas tecnologias e contabilidade reporta 
o episódio como evidência de como os recursos tecnológicos 
podem refletir problemas e preconceitos humanos, se não 
forem bem arquitetados.

O código do IESBA, em sua nova versão revisada, deixa 
claro que mudanças de tecnologia e evolução dos mercados 
financeiros fazem com que seja inviável apresentar uma lista 
estanque de serviços de não asseguração que as firmas podem 
fornecer aos clientes de auditoria sem afetar sua independên-
cia. Aí, cabe às auditorias independentes e seus profissionais 
utilizarem o framework conceitual previsto no Código de Ética, 
inclusive em eventuais situações específicas não previstas no 
documento.

Os trabalhos dos órgãos normalizadores ainda estão em 
curso e assuntos relacionados à ética/tecnologia serão alvos 
de constantes discussões. Os auditores independentes, como 
contadores e relevantes asseguradores de informações, são 
agentes ativos desse processo, seja por compreenderem os 
limites e implicações do uso de ferramentas automatizadas ou 
por entenderem seu papel no processo. Manter-se atualizado 
não é só uma questão de sobrevivência, mas também de ética 
e responsabilidade com seu cliente e com o público que de-
posita a confiança em seus trabalhos, sempre pautados pela 
lisura que se espera desses profissionais.

* Valdir Coscodai é presidente do Ibracon -- Instituto 
de Auditoria Independente do Brasil.

ARTIGO Rio Preto envia 14 
toneladas em doações 
Dois caminhões lotados com 

14 toneladas de roupas, água 
mineral, fraldas e alimentos. 
Esse é o saldo da primeira fase 
da campanha rio-pretense de 
doações em favor das vítimas 
das enchentes no sul da Bahia. 
O carregamento dos caminhões 
ocorreu na manhã desta sexta-
-feira (7) na sede da Defesa Civil 
de Rio Preto.

A adesão superou as expec-
tativas das entidades organiza-
doras, que foram obrigadas a 
ampliar os pontos de arreca-
dação. “É uma alegria para a 
GCM receber em todas as suas 
bases as doações da população 
e contribuir com essa ação”, co-
mentou o diretor da Guarda Civil 
Municipal, Vitor Cornachioni.

No início da campanha, 
apenas a base da GCM no 
Parque do Rio Preto recebia os 
donativos, mas, como a adesão 
popular à campanha foi grande, 
o atendimento foi ampliado para 
toda a rede.

“Esse trabalho conjunto, que 
envolveu Guarda Civil Municipal, 
Fundo Social de Solidariedade e 
Defesa Civil, foi o que possibili-
tou despachar todo esse volume 
de doações em praticamente 
uma semana”, comentou o 
coordenador da Defesa Civil, 
coronel Carlos Lamin.

As doações carregadas em 
Rio Preto vão primeiro para 
São Paulo, de onde seguirão 
para as cidades do sul da Bahia 
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atingidas pelas enchentes. A 
principal beneficiada com as 
doações rio-pretenses será a 
população de Itamaraju – que 
fica a 1.493 quilômetros de Rio 
Preto e a 146 quilômetros de 
Porto Seguro (BA).

A estimativa é de que a che-
gada dos produtos ao destino 
ocorra na manhã da próxima 
terça-feira (11). “É um privilé-
gio poder colaborar com uma 
ação tão bonita e importante 
para as famílias atingidas pelas 
enchentes”, comentou Sandro 

Lourencini, proprietário da trans-
portadora que fará gratuitamen-
te o envio das doações.

Alerta
A Defesa Civil de Rio Preto, 

por orientação da Defesa Civil do 
Estado da Bahia, informou nesta 
sexta também que não é mais 
necessária a doação de roupas. 
No momento, as vítimas das 
enchentes estão precisando de 
alimentos não perecíveis, água 
mineral, além de produtos de 

higiene pessoal e limpeza.
A segunda fase de arreca-

dação já teve início, na qual 
a prioridade será a doação 
de água mineral; artigos para 
cama, mesa e banho; produtos 
de limpeza e de higiene pessoal, 
além de máscaras descartáveis 
e álcool gel. “Agora as famílias 
atingidas começam a reconstruir 
suas vidas e suas moradias, re-
cuperando a antiga rotina. Agora 
passamos para um segundo 
momento da nossa campanha”, 
explica Lamin.

Rio Preto envia 14 toneladas em doações para o sul da Bahia

Prefeitura cancela Oba! em Votuporanga

O Prefeito de Votuporanga, 
Jorge Seba, anunciou no início 
da tarde desta sexta-feira (7), 
através de uma live oficial, 
o cancelamento do Carnaval 
Oba! Festival 2022, que seria 
realizado no final de fevereiro e 
completaria 15 anos.

Segundo o Prefeito, foi ana-
lisado sobre a realização ou não 
deste evento, há mais de três 
meses. “Acompanhamos de 
forma constante, para que to-
mássemos uma decisão segura 
para a população”, comenta 
Jorge.

“Passamos por momentos 
difíceis em Votuporanga, tendo 
que fazer hospital de campa-
nha, fechar lojas e comércios, 
além dos tantos óbitos, por 
isso, juntamente coma  Secre-
taria da Saúde, Vigilância Epi-
demiológica e Câmara Técnica, 
decidimos por cancelar o carna-
val de 2022, seja ele público ou 
privado”, falou o Prefeito.

Jorge ainda lamenta, que 
gostaria de estar, neste mo-

mento, anunciando notícias 
boas, mas, pelo contrário, os 
números são assustadores. “O 
que vale, o que prevalece, é a 
vida e vamos continuar agindo 
assim”, conclui.

A assessoria do Oba! Fes-
tival informou, por nota, que 
“estavam preparando uma 
edição especial dos 15 anos do 
Oba Festival, de acordo com as 
previsões do Plano São Paulo 
de retomada da economia 
que liberou grandes eventos, 
como os já realizados em todo 
o Estado”.

No início deste ano, a Pre-
feitura de Votuporanga ha-
via anunciado que divulgaria 
atualizações sobre o assunto 
no dia 14 de janeiro, a nota 
continua. “No entanto, hoje 
fomos surpreendidos com a an-
tecipação deste triste anúncio 
que proíbe o nosso evento para 
daqui há 50 dias na cidade. O 
Oba sempre esteve aberto ao 
diálogo com a Prefeitura, mas, 
infelizmente, não fomos con-
vidados a participar e debater 
sobre a antecipação desta nova 

Andressa ZAFALON

CARNAVAL

Santa Fé do Sul também recua e suspende festa 
No dia 1 de janeiro de 2022, 

a Prefeitura de Santa Fé do Sul 
anunciou o “maior carnaval de 
portões abertos do interior pau-
lista”, já divulgando como pri-
meira atração do evento a dupla 
sertaneja João Bosco & Vinícius. 
A festa seria realizada na Praça 
Sales Filho, entre os dias 26 e 
28 de fevereiro de 2022.

No entanto, quatro dias 
depois, ou seja, no dia 5 de 
janeiro, a Prefeitura emitiu uma 
nota oficial, anunciando agora, 
o cancelamento da festa car-
navalesca.

Segundo a nota, “diante do 
aumento dos casos de Covid-19 
em todo o país nesta sema-
na, a Prefeitura da Estância 

Turística de Santa Fé do Sul 
comunica o cancelamento do 
Carnaval 2022. No município, 
essa realidade também pode 
ser constatada nos dois últimos 
dias, com a confirmação de 41 
novos casos, totalizando 59 
positivos, mas nenhum paciente 
hospitalizado”.

A Prefeitura ainda destaca 
que “a preservação da vida é 
indiscutível e continuará traba-
lhando para assegurar a saúde 
da população” e reitera que 
“todas as medidas que auxiliam 
no enfrentamento da pandemia 
se fazem necessárias agora 
para que, posteriormente, não 
comprometa o funcionamento 
do comércio, das escolas, das 
empresas de Santa Fé”.

Por fim, consta na nota a im-

portância da vacinação contra 
a doença, sendo a forma mais 
eficaz para não ter o agrava-
mento da mesma, além do uso 
de máscara e higienização das 
mãos com frequência.

Outras cidades
Ao todo, já são mais de 70 

cidades do Estado de SP que 
cancelaram o carnaval de rua 
de 2022, entre elas, Catan-
duva, Votuporanga, Fernan-
dópolis, Jales, José Bonifácio, 
Ribeirão Preto, Uchoa, Urupês, 
Cedral, Potirendaba, Mirassol, 
Ibirá, Olímpia, Nova Granada e 
Novo Horizonte.

As cidades de São Paulo e 
Rio de Janeiro, que possuem 
os maiores carnaval do Estado, 

também anunciaram o cance-
lamento da festa. No caso de 
São Paulo, o anúncio foi feito 
nesta quinta-feira (6), onde o 
Prefeito Ricardo Nunes manteve 
o desfile no Sambódromo e in-
formou: “Em relação ao desfile 
das escolas de samba, nós 
vamos sentar com a Liga para 
combinar um protocolo para a 
realização dos desfiles no sam-
bódromo. Caso eles aceitem os 
protocolos, os desfiles serão 
mantidos”.

Já em relação à cidade 
do Rio de Janeiro, o Prefeito 
Eduardo Paes anunciou o can-
celamento na terça-feira (4) e 
disse que “o carnaval de rua 
está cancelado, porém, ainda 
não está definido sobre as apre-
sentações das agremiações”.

Andressa ZAFALON

decisão”.
O adiamento do carnaval em 

2021, por parte da organização, 
conta na nota, mostrou que a 
nossa prioridade sempre foi 
pela vida. “Para 2022, estáva-
mos prevendo realizar a edição 
seguindo todos os protocolos 
necessários e exigidos e defen-
dendo sempre a vacinação. Mas 
em respeito ao nosso público, 
lamentamos muito o anúncio 
realizado agora desta maneira, 
e com tamanha antecipação, e 
agradecemos a todos que con-
fiam, entendem e acreditam no 

trabalho do Oba Festival”.
E concluem: “Nos man-

temos confiantes e otimistas 
de que venceremos mais esse 
capítulo da nossa história e 
voltaremos ainda mais fortale-
cidos, e com muita saúde, para 
nos vermos em breve. Muito 
obrigado por fazerem parte da 
nossa história. Isso não é um 
Adeus, mas sim um até breve. 
Independente da realização do 
Oba, vacinem-se. Proteja quem 
você ama. Em breve, divulgare-
mos novas informações sobre 
os nossos próximos passos”.
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Defensora da causa animal, Cláudia de Giuli 
cita conquistas como futuro hospital veterinário

A causa animal ganhou 
força nos últimos anos. Se em 
um passado não muito distante 
problemas relacionados aos 
animais eram negligenciados, 
até mesmo pelas autoridades 
constituídas, presenciamos uma 
mudança radical de postura. 
Isso se deve ao aumento con-
siderável de pessoas, entidades 
e até da criação de leis e meca-
nismos que permitiram que os 
animais fossem preservados em 
relação a sua integridade física 
e bem-estar.

Em Rio Preto a Câmara Mu-
nicipal tem uma representante 
que tem nas mãos a bandeira da 
causa animal. Trata-se de Cláu-
dia de Giuli (MDB), eleita em 
2020 para mais um mandato a 
frente do Legislativo com 2.922 
votos, sendo a 12ª mais votada.

Cláudia nunca escondeu 
que deve sua votação em es-
pecial, aqueles que como ela 
defendem o aperfeiçoamento e 
maior fiscalização no combate 
a agressões e crueldade contra 
animais. É da vereadora, por 
exemplo, projeto aprovado que 
acabou com a tração por meio 
de animais, como cavalos e 
muares, no transporte urbano, 
as conhecidas “carroças”. A par-
lamentar também obteve, ainda 
no mandato anterior, pedido 
atendido pelo prefeito Edinho 
Araújo para criação da Diretoria 
do Bem-Estar Animal, vinculada 
a pasta da Saúde e que promo-
ve ações sobre o tema.

Confira a entrevista conce-
dida por Cláudia ao Dhoje In-
terior, dando sequencia a série 
com os vereadores de Rio Preto 
que estão apresentando espécie 
de balanço do primeiro ano de 
mandato em 2021.

Dhoje Interior: Se pudesse 
elencar dois grandes projetos 
de sua autoria aprovados 
durante o ano passado quais 
seriam e o por quê merecem 
destaque?

Cláudia de Giuli:  Primeiro é 
o Hospital Veterinário para São 
José do Rio Preto. Esse sonho 
já era planejado desde o meu 
primeiro mandato, no entanto 
grandes conquistas não ocorrem 
da noite para o dia, mas sim 
se realizam com resiliência e 
determinação. Em pouco tem-
po estaremos comemorando a 
inauguração desse marco para 
a nossa cidade.  Outro projeto 
que chamo a atenção é o “Pet 
Park Matheus Pinoti Massuca-
to”, o maior da América Latina. 
Além de ser um lugar fantástico 
para os amantes de animais, 
ali se concentrará grande parte 
das ações em prol da causa 
animal, como feira de doações 
e campanhas de castrações. 
Queria fazer a menção honrosa 
também a duas conquistas 
minhas, a primeira que se trata 
do trabalho do DIBEA – Diretoria 

do Bem-Estar Animal, o que hoje 
realiza um trabalho de castração 
fantástico, colocando-nos em 
referência nacional no trabalho 
realizado na causa animal. E 
também fazer menção ao canil 
que será construído no Centro 
de Progressão Penitenciário, que 
já está em andamento nos bas-
tidores políticos, outro espaço 
que, se tudo der certo, em breve 
também comemoraremos sua 
inauguração.

Dhoje Interior: Qual pro-
jeto acabou vetado pelo pre-
feito Edinho Araújo, mas que 
na sua visão deveria ter sido 
aprovado pela relevância e 
importância?

Cláudia de Giuli: O projeto 
vetado que discordo se trata do 
Projeto de Lei Complementar 
21/2021. Tal projeto previa que 
aquele autuado em maus-tratos 
não poderia ter outro animal no 
prazo de 5 anos e, caso fosse 
reincidente, perderia o direito 
de ter sob os seus cuidados 
um novo animal.  Essa lei foi 
realizada em razão da minha 
experiência nesses tipos de 
causa, pois, como já é de conhe-
cimento comum, atuo próximo 
com a Guarda Municipal e com 
a Diretoria do Bem-Estar Animal 
nos trabalhos realizados. Ou 
seja, vejo as dificuldades que 
eles passam e os problemas que 
acontecem. Logo, diante essa 
proximidade, pude perceber 
que os criminosos penalizados 
voltam a adquirir novos animais 
pouco tempo após a sua autua-
ção. Logo, inibir que isso ocorra 
se trata de um zelo aos animais, 
bem como uma forma de evitar 
novos gastos municipais, pois 
cada animal resgatado repre-
senta aos cofres públicos gastos 
com veterinário, ração, vacina-
ção, castração e alojamento.

Dhoje Interior: Em relação 
ao governo do prefeito Edinho 
Araújo, qual sua avaliação 
sobre as ações tomadas 
por ele ao longo deste ano? 
Houve algum erro político que 
poderia citar?

Cláudia de Giuli: Todo go-
verno é feito de decisões, de 
escolhas. Por exemplo, maior 
atenção para a saúde pode 
significar menos investimento 
em esportes, e quem tem que 
tomar tais decisões é o poder 
executivo com base nas infor-
mações que eles possuem.  O 
meu trabalho, como fiscaliza-
dora da lei e como membro do 
legislativo, é de acompanhar tais 
decisões, o que, ao meu ver, 
foram tomadas de forma correta 
em sua maioria. Atualmente o 
trabalho realizado na castração 
é gigantesco e movimenta toda 
a cidade. Lembro-me de como 
era até 5 anos atrás, que de-
pendia da fila do zoonoses para 
conseguir castrar, o que pode-
ria demorar anos. Hoje temos 
demanda livre de gatos para 

Raphael FERRARI
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castração, atendendo dezenas 
diariamente, e o agendamento 
da castração de cachorros. Tal 
realidade não seria possível se 
o prefeito fechasse a porta para 
essa vereadora, fato esse que 
nunca ocorreu. Logo, só tenho a 
agradecer ao Edinho por sempre 
abrir as portas para o meu traba-
lho e em prol da causa animal.

Dhoje Interior: Em relação 
ao projeto do prefeito que 
solicitava empréstimo de R$ 
300 milhões , aprovado pela 
Câmara. Defenda novamente 
seu voto e o por quê acredita 
(ou não) que o valor é ne-
cessário para o restante do 
mandato?

Cláudia de Giuli: Eu votei 
a favor do empréstimo de R$ 
300 milhões. Para a decisão 
desse voto participei de inú-
meras reuniões e estudei para 
o que se destinava tal quantia, 
existindo ali grande relevância 
municipal. Lógico que se trata 
de um empréstimo polêmico, em 
razão da quantia, mas para nos 
posicionarmos cada vez mais 
como referência do Noroeste 
Paulista devemos investir em 
nosso Município. Com grandes 
investimentos teremos grandes 
resultados, existindo, portan-
to, retorno desse empréstimo 
tanto em qualidade de vida aos 
munícipes, como em novos in-
vestidores para a cidade. Creio 
que assim como eu, o prefeito 
deseja colocar cada vez mais a 
nossa cidade entre as grandes 
do estado de São Paulo.

Dhoje Interior: Em relação 
a prorrogação do contrato do 
transporte coletivo, aprova-
do pela Câmara, novamente 
defende sua votação e o por 
quê acredita (ou não) que a 
prorrogação por mais 10 anos 

foi benéfica a população?

Cláudia de Giuli: Outra 
grande polêmica do ano de 
2021, que deu origem a reuni-
ões e debates de horas para a 
sua decisão. Além de audiências 
públicas, foram realizadas reuni-
ões e discussões para se esco-
lher o melhor para a cidade. Em 
que pese ser uma assunto que 
merece mais espaço e destaque 
para se debater e detalhar, irei 
resumir com a seguinte contex-
tualização: a Riopretrans, em-
presa responsável pelo contrato 
do transporte coletivo, já possui 
uma frota gigantesca alojada 
em nossa cidade, bem como já 
temos, contando com subsidio 
municipal, um dos valores mais 
baratos do estado para o trans-
porte público. Logo, trazer uma 
nova empresa, que necessaria-
mente iria ter que atender toda 
a cidade e investir grande valor 
econômico em automóveis, só 
representaria ao rio-pretense 
na majoração do valor da pas-
sagem. Portanto, apesar das 
inúmeras críticas e das inúmeras 
suposições feitas pelas pessoas 
contrárias, preferi me atentar 
aos fatos, o qual significa: uma 
nova licitação apenas significaria 
no aumento do valor da passa-
gem, o que prejudicaria apenas 
a aqueles mais necessitados.

Dhoje Interior: Sobre a 
possibilidade de o Legisla-
tivo ter o direito a emendas 
impositivas, com determina-
do valor fixo do orçamento 
municipal ser indicado por 
cada vereador em áreas pré-
-estabelecidas, qual é o seu 
entendimento? Favorável ou 
não, e o por quê?

Cláudia de Giuli: Sou a 
favor, desde que realizado e 
normatizado de forma correta. 

D
ivulgação

A emenda impositiva viabiliza ao 
vereador conseguir atender pon-
tuais situações com valores não 
previstos no planejamento do 
executivo. Acho complexo nós do 
Legislativo realizar emendas no 
orçamento do poder executivo 
que já existe um estudo prévio, 
pois, cada emenda realizada 
necessita remanejamento dos 
valores de forma geral.

Dhoje Interior: Se tivesse 
que dar uma nota de 0 a 10 
para o seu trabalho parlamen-
tar neste ano de 2021, qual 
seria a nota? E o por quê?

Cláudia de Giuli: Sabendo 
do meu trabalho e do trabalho 
do meu gabinete dou nota 10. 
Inicialmente gostaria de enfati-
zar que o trabalho em nenhum 
momento parou. Todo dia útil 
estou atuando lado a lado dos 
meus assessores no gabinete 
na câmara municipal, mantendo 
conversa e discussões cons-
tante junto ao executivo para 
realização de melhorias e novos 
investimentos. E durante final 
de semana e feriado continuo 
minha atuação na causa animal 
nas redes sociais, respondendo 
e auxiliando inúmeras pessoas 
com informações e com com-
partilhamentos.

Dhoje Interior: Como o 
senhor acredita que a popu-
lação de Rio Preto analisa o 
trabalho atual dos 17 vere-
adores?

Cláudia de Giuli: Acredito 
que, de forma geral, a população 
está cansada da política, o que 
só é um malefício à democracia. 
Em que pese existir inúmeras 
críticas a forma como a política 
municipal, estadual e nacional 
é conduzida, ainda existe nesse 
poder o caminho mais fácil de 

se fazer o bem, de transformar 
realidades. Portanto, necessário 
se faz a aproximação da popu-
lação com a política, para que 
assim cobre trabalho e conheça 
o que se realiza aqui na Câma-
ra Municipal. Logo, prefiro me 
aproveitar desse espaço para, 
em vez de supor o posiciona-
mento da população, colocar 
o meu gabinete a disposição 
para debates e discussões de 
qualquer pessoa interessada. 
Juntos somos mais fortes.

Dhoje Interior: Qual será 
o principal objetivo para o 
mandato em 2022?

Cláudia de Giuli: Dar con-
tinuidade as conquistas do ano 
de 2021 e cobrar do Executivo 
a fiscalização e eficácia das 
minhas leis realizadas.

Dhoje Interior: Como ana-
lisa o papel da imprensa da 
cidade na cobertura dos fa-
tos do Legislativo?

Cláudia de Giuli: Inicial-
mente, gostaria de enfatizar 
que a liberdade da imprensa é o 
berço de qualquer democracia, 
independente de discordar ou 
concordar com a informação 
que é destacada. Compreendo 
a necessidade da manchete, 
bem como sei que a reportagem 
negativa na questão política 
chama mais a atenção, no en-
tanto fico triste por inúmeras 
atitudes positivas serem es-
quecidas na hora de notícia. Tal 
distanciamento ocasionado pelo 
bombardeio de notícias ruins só 
acaba por gerar o afastamento 
da sociedade com a política, 
do qual o maior prejudicado é 
a população.

Dhoje Interior: Qual é a 
melhor virtude e o pior de-
feito de sua personalidade?

Cláudia de Giuli: Tanto na 
virtude como no defeito destaco 
a minha transparência como 
uma qualidade ambivalente, 
pois a depender do momento 
essa característica pode ser 
interpretada de distintas formas. 
Destaco como virtude a minha 
determinação e defeito o fato 
de ser muito explosiva.

Dhoje Interior: Por fim, 
deixe uma mensagem para 
os rio-pretenses sobre o que 
esperar em 2022 em relação 
aos trabalhos na Câmara da 
cidade.

Cláudia de Giuli: Pode 
esperar de mim a mesma de-
terminação e a mesma vontade 
de mudança que carrego desde 
o meu primeiro mandato. Já 
é conhecimento de todos que 
carrego comigo a bandeira da 
causa animal e irei continuar 
atuando cada dia mais para 
transformar São José do Rio 
Preto em referência nacional 
nesse quesito.

Eu votei a favor do 
empréstimo de R$ 
300 milhões. Para 
a decisão desse 
voto participei de 

inúmeras reuniões e 
estudei para o que se 
destinava tal quantia

“
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cita conquistas como futuro hospital veterinário
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Pré-candidato à presidên-
cia da República o ex-Ministro 
da Justiça e Segurança Públi-
ca, Sérgio Moro, estará em 
Rio Preto no próximo dia 1º 
de fevereiro. Na cidade Moro 
participa de encontro do LIDE 
Noroeste Paulista para abor-
dar o tema “Propostas para o 
Brasil acelerar”.

No final do ano passado 
encontro parecido aconteceu 
em torno do ex-presidente 
da República Michel Temer 
(MDB). Agora será a vez de 
Moro apresentar suas propos-
tas e ideias para um futuro 
governo a grupo de empre-
sários do Noroeste Paulista.

“Vamos dar início a uma 
série de encontros com os 
presidenciáveis nos quais 

os filiados poderão tirar suas 
dúvidas e conhecer os projetos 
de governos”, afirma Marcos 
Scaldelai, presidente do LIDE 
Noroeste Paulista. “A aproxi-
mação dos empresários com 
o poder público é uma pauta 
constante do LIDE.”

Moro ganhou projeção 
nacional por ter sido o juiz 
federal responsável pela con-
dução das investigações que 
culminara na prisão do ex-pre-
sidente Lula, no famoso caso 
do tríplex do Guarujá.

Jurista, ex-magistrado e 
professor de Direito brasileiro, 
Moro foi juiz federal e Ministro 
da Justiça e Segurança Pública 
do Brasil durante o governo 
do atual presidente Jair Bol-
sonaro, cargo que ocupou até 
abril de 2020, após renunciar 
criticando o presidente por 

Raphael FERRARI ingerência dentro da pasta.
Especialista em crimes 

financeiros, Moro tornou-se 
juiz federal em 1996. Nessa 
função, atuou em casos como 
o escândalo do Banestado e 
a Operação Farol da Colina. 
Já no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), auxiliou a ministra 
Rosa Weber no julgamento 
de crimes relacionados ao 
escândalo do Mensalão.

Além da condenação de 
Lula, entre março de 2014 
e novembro de 2018, Moro 
analisou o julgamento em 
primeira instância dos crimes 
identificados na Operação 
Lava Jato, o maior caso de 
corrupção e lavagem de di-
nheiro de todos os tempos 
calculado no Brasil, de acor-
do com o Ministério Público 
Federal.

Moro participa de encontro em Rio Preto 
ingerência dentro da pasta.

Especialista em crimes 
financeiros, Moro tornou-se 
juiz federal em 1996. Nessa 
função, atuou em casos como 
o escândalo do Banestado e 
a Operação Farol da Colina. 
Já no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), auxiliou a ministra 
Rosa Weber no julgamento 
de crimes relacionados ao 
escândalo do Mensalão.

Além da condenação de 
Lula, entre março de 2014 
e novembro de 2018, Moro 
analisou o julgamento em 
primeira instância dos crimes 
identificados na Operação 
Lava Jato, o maior caso de 
corrupção e lavagem de di-
nheiro de todos os tempos 
calculado no Brasil, de acor-
do com o Ministério Público 
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DENÚNCIA

BAEP prende traficante 
e um foragido do CPP

Na tarde desta quinta-
-feira, 6, policiais do BAEP 
estavam em patrulhamento, 
nas imediações de uma loja 
de roupas, na área central 
de Rio Preto, quando uma 
mulher denunciou que dois 
homens estavam traficando 
drogas embaixo do Viaduto 
Jordão Reis.

Os pms foram até o local 
e viram os suspeitos, sendo 
que um deles saiu correndo, 
mas foi detido. Com ele foram 
encontradas uma pequena 
porção esfarelada de crack e 
R$ 408. O outro homem afir-
mou que estava comprando 

entorpecente para consumo 
próprio.

Com ajuda da cadela Rayka 
os policiais encontraram mais 
uma porção esfarelada da 
mesma droga.

Na delegacia, foi constata-
do que o usuário estava sendo 
procurado pela Justiça, sendo 
foragido do CPP de Rio Preto, 
tendo sido comunicada a sua 
recaptura e encaminhado à 
carceragem local.

Após ser autuado por trá-
fico, o indiciado também per-
maneceu preso, aguardando 
julgamento.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

INSEGURANÇA

Bandidos invadem casa de 
reciclador e furtam cabos e fios

Uma residência, na Vila 
Zilda, em Rio Preto, foi furtada 
na madrugada desta sexta-fei-
ra,7. A vítima é um reciclador, 
de 64 anos, que contou à po-
lícia que os bandidos aprovei-
taram que estava trabalhando 
para entrarem no imóvel pelo 

telhado.
Foram levados pelos la-

drões cabos e fios da instala-
ção elétrica da residência. A 
quantidade não foi divulgada.

O caso, registrado como 
furto, segue sendo investigado 
pela Polícia Civil. Não há pistas 
até o momento. (Colaborou – 
Sarah BELLINE) 

Da REDAÇÃO

INTERNET

Músico cai em golpe do falso 
leilão e perde R$ 1,2 mil

Um músico, de 60 anos, 
morador da Vila Diniz, em Rio 
Preto, caiu em um golpe ao 
tentar comprar um carro, de 
um suposto leilão, e perdeu 
R$ 1.250, na tarde desta 
quinta-feira, 6.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o idoso negociou um 
veículo através de um site e fez 
um PIX para a conta indicada 
por golpistas.

A vítima estranhou ao fazer 

a transferência e aparecer o 
nome da correntista como 
pessoa física e não jurídica, 
mesmo assim concluiu a 
operação.

Após fazer a transação 
financeira o suposto leiloeiro 
bloqueou o idoso, fazendo-o 
perceber que havia sido lesado 
por criminosos.

O caso será investigado 
como estelionato pelo 4 DP 
de Rio Preto.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

Preso da Saidinha morre 
e polícia investiga causa

O 4º DP de Rio Preto vai 
investigar a causa da morte 
de um preso, de 30 anos, 
beneficiado com a saidinha 
temporária de Natal. A sus-
peita é que ele tenha vindo 
a óbito por causa de uma 
tuberculose.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o irmão da ví-
tima esteve no Plantão na 
noite de quinta-feira, 6, 
para registrar o caso.

O declarante disse que 

o familiar passou mal de 
manhã e foi até a UPA Santo 
Antônio, na Região Norte da 
cidade, para receber aten-
dimento médico, onde seu 
estado se agravou e acabou 
morrendo.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO   
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O preso passou 
mal de manhã 
e foi até a UPA 
Santo Antônio

ANUNCIO CLONADO Cabeleireira perde 
R$ 5,9 mil

Uma cabeleireira, de 25 
anos, caiu em um golpe de 
estelionato na tarde desta 
quinta-feira, 6, após ver o 
anúncio da venda de um carro 
no Facebook.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima entrou em 
contato com o golpista, sendo 
informada que o veículo esta-

va na casa de um primo e que 
ele lhe devia dinheiro, por isso 
não deveria ser comentado o 
valor negociado.

A jovem disse à polícia 
que foi até a residência onde 
estava o automóvel, no Bom 
Jardim, gostou do que viu e 
fez três transferências, sendo 
uma de R$ 2.950, uma de R$ 
2.000 e a última de R$ 950.

Após realizar as transa-
ções, a vítima foi conversar 
com o homem, momento em 
que descobriu que havia sido 
enganada.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO

Cabeleireira 
perde 
R$ 5,9 mil

62 ANOS
Idoso vítima de 

acidente de moto morre 
no HB em Rio Preto

Jaime Alves Lima, de 62 
anos, morreu na manhã desta 
quinta-feira, 6, em Rio Preto, 
no Hospital de Base após 
ser internado devido a um 
acidente de trânsito. Ele foi 
encontrado desacordado ao 
lado de sua moto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o paciente deu 
entrada na última quarta-feira, 
5, com traumatismo craniano.

O corpo do idoso foi enca-
minhado ao Instituto Médico 

Legal (IML), onde passou por 
exame necroscópico.

A polícia investiga as cau-
sas do acidente.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO

Idoso vítima 
de acidente 
de moto morre 
no HB em Rio 
Preto

Arquivo DHOJE

VIOLÊNCIA Mãe apanha do filho e 
adolescente é agredida pela 

cunhada em Engenheiro Schmitt

Uma mulher, de 57 anos, 
foi agredida pelo próprio 
filho, de 21 anos, na tarde 
desta quinta-feira, 6, em En-
genheiro Schmitt. A filha da 
vítima, de 14 anos, também 
apanhou da cunhada.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, há aproxima-
damente 15 dias, o acusado 
e sua namorada foram até 
a residência da família, dis-
seram que estavam desem-
pregados e pediram ajuda e 
moradia.

A dona de casa disse à 

polícia que à tarde o casal 
começou a discutir e a jovem 
pegou o prato de comida e 
jogou no chão. A vítima falou 
para ela limpar a sujeira, 
momento em o suspeito deu 
socos e pontapés na mãe.

Ao mesmo tempo a na-
morada começou a agredir 
a adolescente, com socos e 
puxões de cabelo. O outro ir-
mão do agressor, de 12 anos, 
tentou interferir e também foi 
agredido.

O casal fugiu assim que 
os familiares ligaram para a 
polícia. A vítima mais velha 
solicitou medida protetiva 
contra o filho e a companhei-
ra dele.

Mãe e os dois filhos me-
nores receberam atendimen-
to médico na UPA da Vila 
Toninho. O caso de violência 
doméstica será investigado 
pelo 4º DP de Rio Preto.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

Da REDAÇÃO

Mãe apanha do 
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cunhada em En-
genheiro Schmitt
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O poder que tem o aumento 
de massa muscular na 

prevenção de doenças como 
diabetes e hipertensão

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

O treino típico para hipertrofia muscular vem acompanha-
do de inúmeros outros ganhos, as adaptações que adqui-
rimos são muito mais complexas do que o ganho estético, 
que representa apenas uma evidência de que muitos outros 
benefícios foram conquistados.

Na prática, se um atleta treina hipertrofiar o corpo vai 
sentir grande diferença positiva na pratica de outros esportes. 
As novas descobertas científicas nos informam inclusive, que 
há vários subtipos de fibras contráteis, fibras musculares. E 
o treino de hipertrofia produz subtipos com maior poder con-
trátil, o que pode se traduzir em maior potência no esporte. 

Um quadro importante para a saúde geral, sobre o treino 
resistido, e a  adaptação interna é a sensibilidade celular aos 
diversos agentes. As células musculares se tornam muito 
mais sensíveis aos diversos hormônios e mensageiros bioquí-
micos, o que significa que o metabolismo local é acelerado 
em muitas vezes e com isso haverá uma melhor resposta 
em todos os estímulos dados ao organismo em atividade.

Um exemplo disso é a glicose sanguínea de quem treina 
para hipertrofia, vai conseguir entrar na célula muscular para 
reconstruir o glicogênio muscular sem a presença de insulina, 
este é um exemplo claro de tamanha é a sensibilidade ganha 
com esse tipo de treino.

Esses são apenas alguns exemplos e são fatos já con-
cretos para a fisiologia humana. 

O treino típico voltado à hipertrofia é bem diferente daque-
le voltado apenas para ganho de força muscular, pois, quando 
o metabolismo está ativado acontece a hipertrofia de forma 
simples e rápida sem precisar de treinos “mirabolantes”. 

O corpo consegue inúmeras outras adaptações internas 
adquiridas com esse tipo de treino

Por trazer tantos benefícios, o treino de hipertrofia não é 
indicado apenas para quem busca estar mais forte. 

Atletas de outras modalidades se beneficiam com os 
ganhos físicos e metabólicos adquiridos pelos treinos dire-
cionados a hipertrofia muscular.

Ao praticar os treinos típicos da hipertrofia não estarão 
limitando seu organismo, muito pelo contrário, estarão abrin-
do um caminho com várias possibilidades, pois o corpo se 
prepara e responde mais rápido aos estímulos oferecidos. 

Todo treino para hipertrofia máxima precisa passar por 
um processo que explore o catabolismo muscular, sabemos 
que alguns nutrientes como o glicogênio muscular ajuda na 
lipólise, ou seja, na queima de gordura durante a prática de 
exercício físico; também favorece o anabolismo muscular, 
que é a construção do tecido muscular; e evita o catabo-
lismo muscular, que é o uso das fibras musculares para a 
obtenção de energia.

O glicogênio muscular é o elemento que permite o bom 
funcionamento do corpo humano. Originado em moléculas 
de glicose, ele armazena a energia do músculo e tem como 
função central atuar como uma reserva energética.

Além de ser importante para a distribuição de energia, o 
glicogênio também atua como uma proteção para a massa 
muscular, já que evita a degradação da mesma.

Uma boa nutrição caracterizada por uma combinação rica 
e estruturada de proteínas e carboidratos é a forma mais 
eficiente de fazer com que a reposição dos estoques desse 
glicogênio seja suficiente — dentro das suas necessidades.

A falta de glicogênio causa Fraqueza, cansaço extremo 
e falta de energia durante a atividade física, por isso seus 
hábitos alimentares estão diretamente ligados ao desempe-
nho no seu treino, especialmente a alimentação pós treino.

Agradeço ao professor,
Georges Bezas 
Professor de educação física e fisiologista que por meio 

de uma entrevista, trouxe a explicação sobre a fisiologia da 
hipertrofia muscular.

*Dra Sílvia Batista - fisioterapeuta , educadora 
física, pós graduada em doenças da coluna ,mestre 
em nutrição internacional pela Espanha. Gestora da 
Escola da vida natural, criadora do projeto 3DNano de 
automassagem. @Drasilviabatista / e-mail silviafisio-
terapia@icloud.com

Divulgação

Divulgação

Na semana, Funfarme realiza 6.766 
testes PCR para detectar Covid-19 

A Funfarme retomou no 
dia 31 de dezembro a realiza-
ção do drive-thru para coleta 
de exames que detectam a 
Covid-19. No entanto, a de-
manda na primeira semana 
do ano acabou sendo acima 
do esperado. Somando os 
testes PCR realizados no drive 
e na Urgência Respiratória, o 
Complexo contabilizou 6.766 
testes entre 31/12 e 06/01, 
uma média de 966 por dia. 
Dentre esses testes, 2.145 
foram positivos, o equivalente 
a 31,7% dos testes.

Considerando apenas o 
drive-thru, onde foram re-
alizados testes PCR e antí-
geno, são 1.375 exames, 
com 459 tendo o resultado 
positivo (33,3%). “Foi uma 
coisa inesperada, pois os 
casos estavam diminuindo e 
depois do Natal dispararam. 
Antes a taxa de positividade 
dos testes estava em torno 
de 5%”, afirmou o diretor da 
Funfarme, Jorge Fares.

Ainda segundo o diretor, 
a Funfarme está com cerca 
de 150 colaboradores afas-

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br

PANDEMIA

tados por síndromes gripais. 
Ele também revelou que ape-
sar do aumento de casos, 
as internações permanecem 
estáveis no Hospital de Base.

“Tivemos um aumento 
de 10% nas internações na 
enfermaria, mas as UTIs não 
sofreram mudança. Hoje te-
mos cinco ou seis pacientes 
graves. Apesar disso, esse 
aumento de casos provocado 
pelas festas de fim de ano 
é preocupante”, comentou 
Fares.

A partir dessa sexta-feira 
(7), o drive-thru da Funfarme 
realizará apenas o teste antí-
geno, devido a maior procura 
por esse tipo de exame em 
relação ao PCR. Com isso, a 
expectativa da Fundação é de 
que o tempo de espera e de 
realização para a coleta do 
exame seja menor.

O teste antígeno tem a 
sensibilidade menor, 95,08%, 
porém mais rápido. Ele é con-
siderado o ideal para pessoas 
com sintomas e com forte sus-

peita de Covid-19. Tem como 
vantagem principal o tempo 
para resultado, de aproxima-
damente uma hora, e o valor 
do exame, além de uma taxa 
maior de falso negativo.

O drive-thru funciona no 
Centro de Convenções da 
Famerp, com entrada pela 
Rua Manoel Pina, na lateral 
do HB. Os atendimentos são 
de segunda à sexta, das 12h 
às 17h, e aos sábados das 8h 
às 12h. O valor do teste é de 
R$ 100.

HCM avisa que vai suspender 
visitas a partir de segunda-feira

O Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) de Rio 
Preto divulgou um comu-
nicado nas redes sociais 
nesta sexta-feira (7)  infor-
mando a suspensão tem-
porária de visitas a partir de 
segunda-feira (10).

“Informamos que as visi-
tas aos pacientes pediátri-
cos e obstétricos internados 
no HCM estarão suspensas, 
temporariamente, a partir 
de segunda-feira (10/01). A 
entrada de acompanhantes 
continua liberada, com duas 
trocas por dia: das 6h às 

7h e das 18h às 19h”, diz o 
comunicado.

Nesta sexta-feira (7), 
o HCM está com 60% de 
ocupação nas enfermarias 
e 100% de ocupação nas 
UTIs. Desde novembro, o 
hospital tem enfrentado lo-
tação por conta do aumento 
de casos de influenza em 
crianças.

“Fizemos alguns ajustes 
e conseguimos ampliar mais 
cinco leitos no hospital. No 
entanto, seguimos em uma 
situação complicada com 
várias internações”, comen-
tou o diretor da Funfarme, 
Jorge Fares.

Vinicius LIMA Divulgação 

Centro Respiratório abre quarta

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto informou que o 
Centro de Atendimento Res-
piratório, que será ativado 
no Complexo da Swift, tem 
previsão para funcionamen-
to na próxima quarta-feira 
(12/01). A infraestrutura 
necessária estará concluída 
na segunda-feira (10/01).

A contratação dos pro-
fissionais continua em an-
damento e a previsão é que 
esteja encerrada na terça-
-feira (11/01). O serviço será 

diário (inclusive sábados e 
domingos) com horário de 
funcionamento das 7h à 
meia-noite.

O Centro de Atendimento 
Respiratório da Swift vai am-
pliar o atendimento das UBSs 
e UPAs para síndromes res-
piratórias e casos de covid, 
que continuarão funcionando 
normalmente.  Na primeira 
etapa de funcionamento, o 
Centro de Atendimento da 
Swift terá equipes de médi-
cos, enfermeiros, atendentes 
e apoio, num total de 40 
profissionais.

Da REDAÇÃODivulgação 

UBS Cohab II em Mirassol reabre sala 
de vacinação na próxima semana

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio do Departamento Munici-
pal de Saúde (DMS), informou 
que vai voltar a ampliar o aten-
dimento para quem necessita 
receber a dose da vacina contra 
a Covid-19. Além do Centro 
de Saúde, também conhecido 
como Postão, partir desta se-
gunda-feira (10), a vacinação 
acontece na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Cohab II. O horário 
de atendimento dos dois locais 
é das 8 às 16 horas.

Mirassol segue vacinando 
adolescentes de 12 a 17 anos, 
com a primeira e segunda do-
ses, e adultos, acima de 18 
anos, com a primeira, segunda 
e dose de reforço (desde que 
faça quatro meses de inter-
valo que recebeu a segunda 
dose). “Importante ressaltar 

que a vacina é destinada para 
os moradores de Mirassol, ou 
seja, quando for se vacinar é 
importante levar o documento 
de identidade com foto e com-
provante de residência. Se for 
receber a segunda ou dose de 
reforço, leve a carteira de vaci-
nação”, disse o diretor do DMS, 
Frank Hulder de Oliveira.

Síndrome Gripal
O Postão de Mirassol tam-

bém está atendendo exclusiva-
mente pessoas com sintomas 
gripais leves e moderados, de 
segunda à sexta-feira, no horário 
das 7 às 16 horas. A medida visa 
desafogar a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de Mirassol.

Serviço:
Postão
Local: rua Prudente de Mo-

Da REDAÇÃO

raes, nº 2386, Centro

Horário: 8 às 16 horas (sala 
de vacinação) e das 7 às 16 
horas (atendimento)

UBS Cohab II

Local: rua João Batista Pos-
sebom, 3727 Cohab II

Horário: 8 às 16 horas (sala 
de vacinação) e das 7 às 16 
horas (atendimento)

Divulgação 
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Mirassol e Sport se enfrentam 
hoje pela liderança do grupo

Já classificado para 
a próxima fase, o 
Mirassol faz o últi-
mo jogo da fase de 

grupos neste sábado (8) em 
Bálsamo. O confronto será 
contra o Sport Recife, em jogo 
valendo a liderança da chave. 
A equipe que terminar em 
primeiro, permanece jogando 
em Bálsamo.

Os dois times estão empa-
tados com seis pontos, mas 
o Mirassol leva vantagem no 
saldo de gols, graças a gole-
ada de 7 a 0 aplicada contra 
o Confiança-SE. Com isso, a 
equipe da região pode jogar 
por um empate para se manter 
em primeiro.

Autor de três gols na parti-
da, o lateral-esquerdo Moreira 
falou sobre a atuação no últi-
mo jogo. “Muito feliz e nesse 
momento é só alegria, mas 
agora é manter o foco que é só 
o começo. Eu acho que o jogo 
contra o Confiança foi duro 
desde o começo, mas a gente 
conseguiu criar essa vanta-

gem, botando a bola no chão 
e fazendo o que a gente vem 
trabalhando desde o Paulista , 
independente de com quem a 
gente está jogando”, afirmou.

Segundo o regulamento, 
o grupo 3 do Mirassol fará 
cruzamento com o grupo 4, 
de Lins, no mata-mata. Os 
possíveis adversários do Leão 
são o Atlético-MG, Linense 
e o Desportivo Aliança-AL (o 
Andirá-AC já está eliminado).

Antes da bola rolar para 
Mirassol e Sport, haverá o 
jogo entre Taguatinga e Con-
fiança às 11h, que vai definir 
o terceiro lugar na chave. A 
entrada no estádio é gratuita, 
mas é necessário apresentar 
o comprovante de vacinação.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

MIRASSOL X SPORT
COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL 
JÚNIOR

DIA: 08/01
HORÁRIO: 13H15
LOCAL: ESTÁDIO MANOEL 
FRANCISCO FERREIRA (BÁL-
SAMO)
TRANSMISSÃO: YOUTUBE

Ficha técnica

Leo ROVERONI

POTI OPEN

Santos vence 
Rondoniense e 

avança; veja outros 
resultados

O Santos confirmou a 
classificação para 
a segunda fase da 

Copa São Paulo de Futebol 
Júnior ao fazer 3 a 0 no Ron-
doniense, em Araraquara, 
pela segunda rodada nesta 
quinta-feira (6). De quebra, a 
Ferroviária também avançou.

O time paulista chegou 
aos seis pontos, na liderança 
do Grupo 8. A Ferroviária, que 
bateu o Operário-PR, por 2 a 
0, também tem seis. Tanto o 
Rondoniense, quanto o time 
paranaense não pontuaram 
até o momento.

Santos e Rondoniense 
fizeram um duelo equilibra-
do com boas oportunidades 
para ambos os lados. O time 
paulista chegou a marcar com 
Rwan Seco, mas o árbitro as-
sinalou impedimento e anulou 
o lance.

A partida foi ganhar em 
emoção no segundo tempo. 
Wesley Patati fez fila na defesa 
adversária e rolou para Rwan 
Seco fazer 1 a 0.

O segundo foi logo em 
seguida. Rwan Seco cruzou 
na cabeça de Wesley Patati, 
que fez o segundo. O mesmo 
Patati deu números finais ao 
embate ao marcar um golaço, 
no ângulo do goleiro Caio.

Confira os resultados 
de quinta-feira:

União São João-SP 3 x 0 
Taquarussú-TO

Comercial-SP 1 x 1 Cha-
padinha-MA

Taubaté-SP 1 x 1 Apareci-
dense-GO

União Iacanga-SP 1 x 2 
União ABC-MS

Velo Clube-SP 0 x 1 Athle-
tico-PR

Petrolina-PE 1 x 0 Bota-
fogo-RJ

Novorizontino-SP 2 x 1 
Santa Cruz-PE

Nova Iguaçu-RJ 1 x 0 Cri-
ciúma-SC

São-Carlense-SP 1 x 1 
Falcon-SE

XV de Jaú-SP 0 x 0 Mix-
to-MT

São Carlos-SP 0 x 0 Amé-
rica-MG

Castanhal-PA 0 x 2 Grê-
mio-RS

Ferroviária-SP 2 x 0 Ope-
rário-PR

Rondoniense-RO 0x3 San-
tos

Da REDAÇÃO

Pedro GUERRA

Tanabi vence a primeira na Copinha

O Tanabi conquistou 
sua primeira vitória 
na Copa São Paulo 

de Futebol Júnior nesta sex-
ta-feira (7) ao bater o Aqui-
dauanense-MS por dois a zero. 
Com a vitória do Guarani por 
3 a 2 diante do Vila Nova no 
outro jogo da chave, o Índio da 
Noroeste assumiu a liderança 
com quatro pontos, mesmo 
número do Bugre, mas levando 
vantagem no saldo de gols.

A equipe da casa começou 
criando as melhores chances 
do jogo. Aos 12 minutos, Ga-
briel recebeu na entrada área e 
finalizou forte, obrigando Elias 
a fazer boa defesa. Três minu-
tos depois, o Índio da Noroeste 
roubou a bola no campo de 
ataque e Rhurick finalizou com 
perigo para fora.

O primeiro gol saiu aos 22 
minutos. Após o lançamento 
para a área, Rhurick cabeceou 
e Elias espalmou. No rebote, 
Rhurick rolou para trás e Men-

des fuzilou de perna esquerda 
para abrir o placar. Dois minu-
tos depois, Diogo Gomes foi 
derrubado na área e o árbitro 
marcou pênalti para o Tanabi. 
Na cobrança, Samuel Macau 
chutou rasteiro e a bola bateu 
no goleiro antes de entrar len-
tamente no gol.

No segundo tempo, o Aqui-
dauanense foi para o ataque e 
acertou a trave logo aos dois 
minutos em chute de Pedrinho. 
Antônio respondeu fazendo boa 
jogada pela esquerda e chu-
tando para Elias espalmar para 
escanteio. Depois disso, o Ta-
nabi criou boas oportunidades 
para ampliar, mas esbarrou nas 
defesas do goleiro adversário e 
o placar ficou em dois a zero.

“Fizemos um primeiro tem-
po muito bom e com bastante 
intensidade. Já no segundo 
tempo, apesar de cair um 
pouco nossa intensidade de 
jogo, conseguimos suportar 
a pressão do adversário e no 
final saímos com a vitória que 
nos coloca em uma condição 

muito boa rumo a classificação 
pra próxima fase”, afirmou o 
técnico interino do Tanabi Ro-
gério Fernandes, que substituiu 
o técnico Welington Oliveira.

O Tanabi volta a campo 
na segunda-feira (10) contra 
o Vila Nova às 15h15.  Um 

pouco antes, às 13h, o Aqui-
dauanense enfrenta o Guarani. 
A equipe da região precisa de 
apenas um empate para se 
classificar. Dependendo do 
resultado do Guarani, será 
necessário vencer para manter 
a liderança.

Vinicius LIMA Renan CONTRERA

Competição de futevôlei acontece em 
Potirendaba neste fim de semana

Atletas do município e de 
diversas partes do país parti-
cipam neste fim de semana, 
em Potirendaba, do Poti Open 
de Futevôlei. A competição 
acontece no sábado (8) e 
domingo (9), quando as du-
plas se apresentam a partir 
das 9h.

A competição é aberta 
ao público e acontecerá em 
uma estrutura que está sendo 
montada na praça do Jardim 
. do Bosque I, com duas 
quadras, portal de entrada, 
arquibancadas e ponto de hi-
dratação, para que a popula-
ção de nossa cidade prestigie 
grandes jogos gratuitamente.

“Aos poucos, os eventos 
esportivos estão voltando a 
ser promovidos e apoiados 
pela Prefeitura de Potirenda-
ba. Agora o futevôlei também 
faz parte do calendário espor-
tivo do município”, destacou 
a prefeita Gi Franzotti. “Tenho 
certeza que o Poti Open será 
um sucesso, porque o es-
porte vem crescendo muito, 
temos muitos atletas e jovens 
interessados na modalidade”, 
acrescentou.

O evento realizado pela 
Coordenadoria de Esportes 
do município e conta com 88 
duplas inscritas nas catego-
rias Misto, Iniciante, Amador 
C e Amador B.

Seguindo o protocolo de 
prevenção à Covid-19, todos 
os atletas e organizadores do 
evento passarão por testes 
antes do início das atividades. 
A equipe da Saúde estará 
presente no evento, disponi-
bilizando máscaras e álcool 
em gel.

Da REDAÇÃO

Competição de fu-
tevôlei acontece em 
Potirendaba neste 
fim de semana

Leo ROVERONI
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Fica revertido para o patrimônio da associação Clube Monte Líbano 
de São José do Rio Preto, nos termos que dispõe o artigo 112 do Estatuto 
Social, os títulos abaixo relacionados de titulares inadimplentes, que contém 
mais de um ano de passivo e que seu saldo devedor contabilize valor 
superior a 50% (cinquenta por cento) do valor nominal do título 
patrimonial. 

 
Os títulos patrimoniais abaixo relacionados, seus titulares e ou 

sucessores, tem 15 (quinze) dias para liquidação do débito, sendo que 
após esse prazo referidos títulos passarão a ser livremente comercializados 
pelo Clube Monte Líbano. São os seguintes títulos: 

 
Série A: 
 

 

0042 0053 0066 0082 0240 0449 0466 0581 0813 0936 0963 0993 1469 1568 1803 1827 1873 

1899 
 

1957 2031 2272 2280 2371 2519 2543 2570 2587 2711 2774 3009 3080 3199 3392 3511 

3580 3667 3763 3832 3888 4032 4129 4191          
                     

                 

 
Série B: 
 
 

0048 0098 0170 0197 0336 0388 0401 0454 0545 0807 0990 1116 1194 1195 1245 1282 1301 
 

1544 1583 1594 1649 1798 1820 1925 1967 1979 2320 2374 2408 2439 2455    
 
 

 
  São José do Rio Preto, 21 de dezembro de 2.021. 

 
 
 

José Nadim Cury    Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
      Presidente                     Diretor Secretário 

 
 

Paulo Cesar Caetano Castro  Manoel Francisco da Silveira 
Diretor de Assuntos Jurídicos          Diretor Financeiro 

 

  

  EDITAL DE REVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 
15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, comunica a 
quem possa interessar, que em 24/01/2022, segunda-feira, às 17:00 horas, na sede 
social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo leilão 
dos títulos patrimoniais, série A, a seguir especificados: 

 
Títulos objeto do art. 15º, parágrafos 1º e 2º, e art. 112, parágrafo único: 
 

1465 1549 1710 1730 2198 2253 2304 2380 2475 2505 

2521 2539 2551 2610 2798 2910 2934 3085 3104 3182 

3215 3233 3234 3270 3302 3317 3378 3387 3406 3507 

 
Os interessados na compra deverão apresentar proposta, por escrito, em 

envelope lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do remetente, até o 
dia 24/01/2022, às 17:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, 
nº 2943, centro, ou através do e-mail: secretaria@montelibanoriopreto.com.br, que 
serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), à vista, já incluso o valor da taxa estatutária de transferência. Será adotado 
critério de sorteio para desempate, ficando a cargo do comprador o pagamento da taxa 
de custeio e outras contribuições devidas ao clube a partir de 01 de fevereiro de 2.022, 
independente da aprovação da proposta de associado pela Diretoria, com vencimento 
no dia 10/02/2.022. 

 
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º do Estatuto Social, não 

serão aceitas propostas de pessoas que tenham passivo com a associação. 
 
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que não consultem os 

seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 20 de dezembro de 2021. 

 
 

José Nadim Cury      Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
     Presidente                        Diretor Secretário 
 
 
Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira 
 Diretor de Assuntos Jurídicos               Diretor Financeiro 

CONVOCAÇÃO 
 

Credenciamentos 003/2021, 004/2021, 005/2021, 006/201, 007/2021 e 008/2021 
 
 

A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP convoca os interessados, abaixo 
relacionados, para apresentarem a documentação exigida nos respectivos editais 
para efeitos de assinatura de contrato. 

Destacamos que os referidos documentos, caso tenham sido apresentados 
junto aos documentos de habilitação, não serão considerados, devendo o licitante 
apresentá-los a partir desta convocação, conforme estabelece o edital. 

Os documentos deverão ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura 
Municipal a partir de 10 de janeiro de 2022. 
 
CRED. PROFISSIONAL/EMPRESA CPF/CNPJ 
003/2021 CLÁUDIA CRISTINA PERPÉTUO PAPPI 267.572.988-48 
003/2021 LILIANA VOLPINI VITERÁ 268.144.798-42 
003/2021 MARIA JOSÉ DA CRUZ PAIVA 317.317.258-25 
003/2021 PÂMELA RIBEIRO CATARUCI 369.994.448-46 
003/2021 LUCAS DA CRUZ PAIVA 421.156.868-02 
003/2021 DANIELLY MURAMATSU 394.978.338-57 
003/2021 MARTA SOARES SIMON 158.133.118-58 
003/2021 MILIANY BITELI RODRIGUES 457.088.778-39 
003/2021 LEIDIANE DE FATIMA RALHO 348.175.478-71 
003/2021 LUCINEI HELIAS DA COSTA 212.969.298-25 
003/2021 CARLA CRISTINA TEODORO 348.020.208-05 
003/2021 ROSEMEIRE MARIA ALVES GARCIA 288.137.608-84 
003/2021 ANA PAULA MARQUES 230.321.048-82 
004/2021 JULIANA MEDEIROS REZENTTI 350.752.358-24 
004/2021 MARIANA BAALBAKI LEAL  406.556.218-19 
004/2021 MIRELA FERREIRA BERNADO 338.874.678-84 
005/2021 WALDEMAR GIANPIETRO JUNIOR 304.846.528-69 
005/2021 DANILO HENRIQUE LIBERT 344.350.828-61 
005/2021 EDERTON LUCAS SANCHES VILELA 465.296.798-55 
005/2021 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA 238.218.898-70 
005/2021 LUCAS BEATO RIBEIRO 213.656.638-50 
006/2021 GISLAINE CRISTINA RODRIGUES PANZA 217.419.128-81 
006/2021 LUCIANA DOS SANTOS MOUREIRA 260.990.498-35 
007/2021 REGIANE GRASIELE SECATO 358.631.548-10 
007/2021 RENY HEINE DOS SANTOS 393.838.258-98 
007/2021 LETICIA FERNANDA DE OLIVEIRA 442.398.838-06 
008/2021 ANA PAULA PRADELA 278.757.648-66 
 

Bady Bassitt – SP, 07 de janeiro de 2022. 
 

Luiz Antonio Tobardini 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 
 
Termo de Fomento no: 03/2021 
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT  
Proponente: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA MAMÃE IDALINA – AMAI 
Valor: R$22.337,82 
Vigência: A vigência fica prorrogada até 28 de fevereiro de 2022. 
Objeto: Acolhimento de crianças e adolescentes buscando garantir a proteção integral visando 
contribuir em situações de negligências, violência e ruptura de vínculos familiares e sociais. 
Data da assinatura: 23/12/2021 
 
LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI 
Prefeito Municipal  
 

CONVOCAÇÃO 
 

Credenciamentos 003/2021, 004/2021, 005/2021, 006/201, 007/2021 e 008/2021 
 
 

A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP convoca os interessados, abaixo 
relacionados, para apresentarem a documentação exigida nos respectivos editais 
para efeitos de assinatura de contrato. 

Destacamos que os referidos documentos, caso tenham sido apresentados 
junto aos documentos de habilitação, não serão considerados, devendo o licitante 
apresentá-los a partir desta convocação, conforme estabelece o edital. 

Os documentos deverão ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura 
Municipal a partir de 10 de janeiro de 2022. 
 
CRED. PROFISSIONAL/EMPRESA CPF/CNPJ 
003/2021 CLÁUDIA CRISTINA PERPÉTUO PAPPI 267.572.988-48 
003/2021 LILIANA VOLPINI VITERÁ 268.144.798-42 
003/2021 MARIA JOSÉ DA CRUZ PAIVA 317.317.258-25 
003/2021 PÂMELA RIBEIRO CATARUCI 369.994.448-46 
003/2021 LUCAS DA CRUZ PAIVA 421.156.868-02 
003/2021 DANIELLY MURAMATSU 394.978.338-57 
003/2021 MARTA SOARES SIMON 158.133.118-58 
003/2021 MILIANY BITELI RODRIGUES 457.088.778-39 
003/2021 LEIDIANE DE FATIMA RALHO 348.175.478-71 
003/2021 LUCINEI HELIAS DA COSTA 212.969.298-25 
003/2021 CARLA CRISTINA TEODORO 348.020.208-05 
003/2021 ROSEMEIRE MARIA ALVES GARCIA 288.137.608-84 
003/2021 ANA PAULA MARQUES 230.321.048-82 
004/2021 JULIANA MEDEIROS REZENTTI 350.752.358-24 
004/2021 MARIANA BAALBAKI LEAL  406.556.218-19 
004/2021 MIRELA FERREIRA BERNADO 338.874.678-84 
005/2021 WALDEMAR GIANPIETRO JUNIOR 304.846.528-69 
005/2021 DANILO HENRIQUE LIBERT 344.350.828-61 
005/2021 EDERTON LUCAS SANCHES VILELA 465.296.798-55 
005/2021 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA 238.218.898-70 
005/2021 LUCAS BEATO RIBEIRO 213.656.638-50 
006/2021 GISLAINE CRISTINA RODRIGUES PANZA 217.419.128-81 
006/2021 LUCIANA DOS SANTOS MOUREIRA 260.990.498-35 
007/2021 REGIANE GRASIELE SECATO 358.631.548-10 
007/2021 RENY HEINE DOS SANTOS 393.838.258-98 
007/2021 LETICIA FERNANDA DE OLIVEIRA 442.398.838-06 
008/2021 ANA PAULA PRADELA 278.757.648-66 
 

Bady Bassitt – SP, 07 de janeiro de 2022. 
 

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

1. JOÃO FABIANO ALVES BESSA e ADRIANA DE-
LAMURA RODRIGUES, sendo ELE fi lho de JOÃO ALVES 
BESSA e de MARIA HELENA FARIA BESSA e ELA fi lha de 
JOSÉ RODRIGUES MONTERVÃO e de MARIA LUIZA DE-
LAMURA RODRIGUES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 07/01/2022.
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São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

AGENDA POSITIVA. Quem 
sabe não vem aí a primeira 
variante do chamado “novo 
normal”.

 
SAÚDE E BOA SORTE. 

Amanhã, domingo, estaremos 
de volta a televisão para apre-
sentar o SAUDCAP com uma 
premiação de meio milhão de 
reais, no prêmio maior. Ajude 
você também o Hospital de 
Câncer de Barretos. 

RONNIE VON está nego-
ciando sua volta a TV com a 
Band, tendo como padrinho 
aliado agora na emissora 
Fausto Silva, amigo de longa 
data do também cantor. Em 
2020 fora da TV ele abriu um 
canal do YouTube, onde en-
trevista celebridades, dá dicas 
de bebidas (principalmente 
vinhos), cuidados com fl ores 
e até canta e tem pouco mais 
de 90 mil inscritos. 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

PromoLovers
O Iguatemi São José do 
Rio Preto apresenta uma 
seleção de marcas presentes 
no shopping oferecendo 
descontos de até 50%. A 
tradicional “PromoLovers” 
acontece de 10 a 23 de janeiro 
e traz itens em promoção de 
diversas categorias como moda 
feminina, masculina, praia, 
infantil, brinquedos, calçados, 
per fumar ia,  in formát ica, 
eletrônicos, mesa & banho 
e decoração. A campanha 
c o n v i d a  a  t o d o s  p a r a 
aproveitarem as vantagens 
especiais ao longo de 13 dias 
de liquidação.

Tel. (17) 3233-4888

Saco sem fundo
A Casa Branca, residência e 
local de trabalho do presidente 
do Estados Unidos, Joe Biden, 
emprega 560 pessoas na 
estrutura de cargos da casa 
mais famosa do planeta. 
No Brasil, existem 3.246 
servidores vinculados ao Palácio 
do Planalto. Se entrassem 
na conta a Vice-presidência, 
a  Agênc ia  Bras i le i ra  de 
Inteligência e a Advocacia Geral 
da União, subordinados ao 
Planalto, o total de servidores 
da Presidência chegaria a 
17.627. Quanta mordomia!

DiáriodoBob
Girassóis do Jô. O primitivista que pinta o campo e traça os contornos férteis do imaginário 

popular, fez chover em plena manhã de sol no dia de Santos Reis. Entrevistado no Show do 
Roberto, programa de rádio deste colunista e apresentador na Interativa FM, Jocelino Soares 
contou “contos populares”, guardados em seu “baú caipira”, originários de uma infância bem 
vivida, na aconchegante Neves Paulista. O diretor da Casa de Cultura de Rio Preto, além de 
pintor primitivista é poeta de origem regionalista. Falamos sobre as tradições dos Santos Reis, 
na quarta-feira. Com aquele “jeitão” do caipira, pira, pora, Jô é de laço e de nó dessa vida 
cumprida a sol”. Apaixonado pelo rádio, o pintor dos Girassois, voltou a realizar seu sonho, 
falar no rádio, tarefa conquistada depois de passar num concurso para novos locutores no auge 
da Rádio Independência, a mais eclética emissora de rádio, atração na sobre loja da Galeria 
Bassitt, no centro de Rio Preto. O peso da mala. A aliança perversa de 2016 entre empresas 
aéreas e Anac, “agência reguladora” que controlam, criando cobrança para o transporte de malas, 
perpetrou seu golpe final. Agora, o que se paga pela mala não é mais “taxa extra” e nem muito 
menos tem valor fixo. Agora vigora uma vigarice denominada “passagem da mala”, com direito 
até a “tarifa dinâmica”. Assim, um passageiro pode pagar até três vezes mais que outro para 
despachar mala idêntica, no mesmo voo, mesma empresa. Intervenção já! Precisa ser muito 
escroto para ganhar dinheiro com a pandemia: tem laboratório cobrando exageradamente um 
exame rápido de covid e influenza com coleta em domicílio. Só vendo o constrangimento dos 
pobres coletores de amostras na hora da cobrança. Eles precisam depor em caráter de urgência. 
Rede de balanço. Não me lembro de ter anunciado aqui, alguma vez, que o prefeito Edinho 
tirou férias. Mas, quem quiser ou precisar falar com ele tem que correr porque na sexta feira 
que vem ele zarpa para lugar incerto e não sabido, acompanhado de sua inseparável Maria Elza. 
Pra ficar para história, Orlando Bolçone, o vice, assume o cargo, mas não se sabe até agora se 
ele vai ocupar o gabinete oficial. Não é de praxe! A Vênus despencou. A Globo registrou 10,4 
pontos de audiência média em dezembro, um dos piores resultados mensais de sua história. 
Julgamento no Tribunal. Os Deuses do TST, a instância mais elevada de julgamento para temas 
que envolvem o direito do trabalho no Brasil decidiu: Assessor de imprensa não exerce e nem 
desempenha atividades de jornalista. O entendimento é que o mero repasse de informações 
jornalísticas para órgãos de comunicação não caracteriza a atividade intelectual exercida pelo 
jornalista. Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclusividade para o jornal DHOJE 
às terças, quintas e sábados) Ponto e basta!

henriforne@gmail.com

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
A VIDA É COMO UMA CANA: SÓ DÁ ACÚCAR DEPOIS DE PASSAR POR 
GRANDES APERTOS. Sorria, beba muita água e seja feliz!

Festona prolongada
Foi em um bonito Rancho em 
Fronteira, do empresário Carlos 
Alberto Faria e Marilene Tomáz 
Faria, da sociedade de Frutal, 
que o também empresário 
rio-pretense, Alaércio Bellon 
festejou seu aniversário, no dia 
02 de janeiro de 2022, domingo, 
ainda em clima de Réveillon e 
Ano Novo. Com farta mesa de 
delícias e bebidas importadas, 
vinhos do sul pais, que sua 
esposa, a dermatologista Dra. 
Miriam Delbem Bellon, trouxe 
em viagem de férias em Bento 
Gonçalves. Entre os familiares 
estavam; seu filho, o advogado, 
Dr. Gabriel Delbem Bellon e 
esposa, a psicóloga, Karla Tomáz 
Faria Bellon, que residem em 
São Paulo, Léo e Tati.

FESTA SURPRESA. Os irmãos e empresários, Elaine, 
Carol, Rui Lucato, Luis Otávio (Tavinho) Sartarelli, a 
neta Júlia Lucato Fonte, futura médica, prepararam 

festa com big almoço para a matriarca Regina Lucato, 
em comemoração aos 25 anos de sucesso de sua 

empresa Fumeta, no Buffet Santíssimo. Foto Luizinho 
Bueno

Fiel escudeiro
O jornalista Alexandre Garcia 
está bem cotado para comandar 
a comunicação da campanha 
eleitoral de Jair Bolsonaro.

Kamila e Thiago Semionovas celebram o sucesso do 
Cheirin Bão no Praça Shopping

Tarde animadíssima
Os i rmãos, empresár ios, 
Elaine, Carol, Rui Lucato e 
Luis Otávio (Tavinho) Sartarelli 
e a neta Júlia Lucato Fonte, 
futura médica, prepararam 
festa surpresa com big almoço 
para a matriarca Regina Lucato, 
em comemoração aos 25 anos 
de sucesso de sua empresa 
Fumeta, com direito show de 
passistas, escola de samba 
e DJ no Buffet Santísssimo. 
Foi uma tarde muito divertida.  
Entre os convidados estavam: 
o cantor Seu Moço (Ricardinho 
Vançan), Fred Tonelli, Antonella 
Teixeira, este colunista social.  

Fique sabendo...
Hot Beach Parque & Resorts, 
em Olímpia, comunica que o 
show do Grupo Envolvência 
que estava programado para 
ontem, sexta-feira, no parque 
aquático Hot Beach foi adiado. 
Visando maior segurança e 
melhor entrega do espetáculo, 
foi transferido para o dia 01 de 
abril. Quem já havia comprado 
ingresso poderá guardá-lo para 
usar em abril ou solicitar o 
reembolso do valor na Central 
de Reservas pelo telefone (17) 
3279-1009.

Fique por Dentro
A Altitude Escalada de Rio Preto promove no próximo dia 30 de 
janeiro, às 10 horas, com o paulista Felipe Ho Foganholo, 22 anos, 
um treino master para os amantes do esporte radical. Ele é 13 
vezes campeão brasileiro e atleta da seleção brasileira. No treino 
com o atleta, os escaladores têm a oportunidade de uma troca de 
experiências e uma forma de compartilhar as técnicas e treinos 
utilizados por ele. As inscrições para a aula master já estão abertas. 
A taxa é de R$ 70,00. A Altitude Escalada funciona de segunda 
a sábado e está aberta para atletas amadores e profissionais. 
Informações e Inscrições pelo telefone (17) 3216-2738.

Em Rio Preto
Marcos Scaldelai, presidente do LIDE Noroeste Paulista, manda 
avisar que o ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública e pré-
candidato à Presidência da República Sérgio Moro participa em 
Rio Preto, no próximo dia 1º de fevereiro de um encontro especial 
do LIDE Noroeste Paulista para abordar o tema “Propostas para o 
Brasil acelerar”. Durante o encontro, exclusivo para filiados LIDE 
Noroeste Paulista, Moro vai apresentar suas ideias de governo para 
os empresários e conhecer as demandas do Noroeste Paulista.

 

Vista cansada
Hoje, 90% da população brasileira exposta as telas de equipamentos 
eletrônicos têm algum tipo de queixa relacionada à visão como 
olhos cansados, dor de cabeça, vermelhidão, coceira, entre outros, 
de acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Fique de 
olho. Esse problema ganha ainda mais relevância diante do dado 
de que 34% dos brasileiros nunca foram a um oftalmologista.

Lugar aconchegante
Vale à pena conhecer o lindo espaço Bodega Km 06 - Empório 
& Hortifruti, na vicinal de Eng. Schmitt, onde você encontra uma 
variedade de produtos e frutas, legumes. No mesmo local, um 
bonito Espaço Café com muitas delícias! Além de peças de mesa 
posta, para decoração, porcelanas. No comando da elegante 
empresária Elisangela Rocha.  

Isso é uma vergonha!
Atualmente, cerca de 133 mil servidores federais têm direito a 
45 dias de férias por ano. Vinte estados ainda concedem licença-
prêmio para os servidores. A cada cinco anos trabalhados, os 
servidores têm direito de ficar três meses sem trabalhar, mas 
recebendo normalmente seus vencimentos. E ninguém sabe 
porque isso acontece. Não precisa explicar! 

Só faltava essa
A aliança perversa de 2016 entre empresas aéreas e Anac, 
“agência reguladora” que controlam, criando cobrança para o 
transporte de malas, perpetrou seu golpe final. Agora, o que se 
paga pela mala não é mais “taxa extra” e nem muito menos tem 
valor fixo. Agora vigora uma vigarice denominada “passagem da 
mala”, com direito até a “tarifa dinâmica”. Assim, um passageiro 
pode pagar até três vezes mais que outro para despachar mala 
idêntica, no mesmo voo, mesma empresa. Fique de olho!


