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As despesas de início de ano 
não são poucas. E quem tem 
filhos na escola tem uma conta 
a mais: a compra do material 
escolar. Segundo a Associação 
Brasileira de Fabricantes e Impor-
tadores de Artigos Escolares (AB-
FIAE), o aumento pode chegar a 
30%. “Temos reajustes elevados 
em todas as categorias de mate-
riais escolares, variando de 15% 
a 30%, em média”, afirmou o 
presidente executivo da ABFIAE, 
Sidnei Bergamaschi.    Pág.A2

Sancionada lei 
que cria Código 
de Proteção aos 

Animais do Estado
O governador em exercício 

Rodrigo Garcia (PSDB) sancio-
nou Lei que institui o Código 
de Proteção aos Animais do 
Estado, além de criar o Progra-
ma de Proteção e Bem-Estar 
dos Animais Domésticos. A 
proposta ainda cria o chama-
do Registro Único de Tutor, 
aumentando as penalidades 
para aqueles que cometem 
maus-tratos.          Pág.A3
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Bombeiros 
dão dicas para 
evitar riscos de 

afogamento
Ano novo é uma data em que 

as pessoas costumam viajar 
para ranchos, prainhas ou chá-
caras e, com isso, os acidentes 
em relação à água também 
estão propícios a aumentar. Por 
isso, o Corpo de Bombeiros dá 
dicas de como se comportar 
nestes locais, para que o risco 
seja mínim.   Pág.A4

Farmácia doa 5 mil 
fraldas geriátricas 
ao Fundo Social

 de Olímpia
A Rede Drogal inaugurou 

nesta segunda-feira (27) uma 
unidade em Olímpia doando 
5 mil fraldas geriátricas ao 
município. As doações foram 
entregues ao presidente do 
Fundo Social e secretário de 
Assistência Social, João Ba-
tista Dias Magalhães. Pág.A5

Janeiro terá ações de combate à hanseníase
Pág. A5

Ministério diz 
que vacinação 
em crianças 

deve começar 
em janeiro

Pág. A5

CBF divulga 
regulamento e 
calendário da 
Copa do Brasil 

para 2022
Pág. A6

OLÍMPIA
Megaestrutu-
ra para festas 
de fim de ano 
começa a ser 

montada na 
estância tu-

rística; grande 
atração da noi-
te de Réveillon 

será a dupla 
Cesar Menot-
ti e Fabiano.             

Pág.A2

REPRESA
Prefeitura 
confirmou 
queima de 
fogos no 
Réveillon 
na represa 
municipal 
sem estam-
pidos, mas 
orienta que 
a população 
evite aglome-
rações. Não 
haverá shows.             
Pág.A3

COPINHA
O estádio de Bál-
samo passou por 
melhorias no gra-
mado e pintura 
na arquibancada 
para receber a 
Copinha em ja-
neiro. Tanabi tam-
bém será sede da 
disputa na região. 
Pág.A6

estadio de balsamo 
(foto no corpo da 
materia
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Construção civil, 
flexionada em gênero, 

número e grau
Engenheiras, armadoras, 

soldadoras, pedreiras, carpin-
teiras, serralheiras, encarrega-
das de obras, operadoras de 
máquinas... Eis aqui uma lista 
de designações profissionais 
muito comuns no universo da 
construção civil, mas que até 
hoje nos soam estranhas quan-
do flexionadas no feminino, tão 
raras são as vezes que ouvimos 
(ou falamos) de mulheres que 
exercem esses ofícios.

Afinal, são funções histori-
camente associadas ao público 
masculino, a ponto de até nos 
despertar vieses conflitantes 
quando expressadas. Evidência clara de que a equidade de 
gênero, neste segmento, ainda é algo bastante distante da 
realidade.

As profissões mencionadas, aliás, só exemplificam um ce-
nário presente em centenas de outras atividades do ramo da 
Construção Civil - um setor essencialmente masculino, mesmo 
nas ocupações de chefia e nas funções que não requerem uso 
de força física para desempenhá-las.

O dado mais recente do Ministério da Economia (Rais 
2016) aponta que as mulheres representam apenas 9,9% 
dos profissionais do segmento.

Portanto, buscar o equilíbrio dessa proporção é um desafio 
ousado aos gestores de companhias que têm a agenda ESG 
entre suas diretrizes de governança.

Um desafio ousado, mas válido! – importante ressaltar. 
Não só pela questão da igualdade de oportunidades, tendo 
em vista que a construção civil é um dos setores que mais 
emprega no país e, neste momento de crise, pode servir de 
salvaguarda para milhões de chefes de família – homens ou 
mulheres. Mas, também, pelo entendimento de que a diver-
sidade contribui para o melhor desempenho das corporações 
- conforme já identificado por inúmeros estudos – e pode ser 
aplicada à Construção Civil. Por que não?

Como representante do setor há quase 20 anos e atual-
mente diretora-executiva da maior empresa da construção da 
América Latina, posso afirmar seguramente (e por experiência 
própria) o quanto a presença feminina tem impactado positiva-
mente as nossas operações. Ao passo que cresce a proporção 
de mulheres em nosso time, cresce também o desempenho 
dos negócios, seja em volume, seja em dividendos, seja em 
expansão. Os números de mercado são testemunhas disso 
e reforçam essa visão pragmática, que é acompanhada de 
resultados bastante positivos.

Em um esforço conjunto, conseguimos elevar a repre-
sentatividade feminina em quase 14%, de 2019 para 2020, 
em nossos quadros gerais. Alcançamos a marca de quatro 
mil mulheres, que hoje representam mais de 20% do total 
de funcionários da companhia – mais que o dobro da média 
verificada no setor.

O exemplo começou ‘de cima’, assim pode-se dizer. Ou 
seja, a partir dos cargos de liderança. Atualmente, 1/5 dessas 
posições são ocupadas por mulheres. Nos conselhos admi-
nistrativos das empresas que compõem nossa holding, essa 
proporção chega hoje a 37,5% - mais que o triplo da média 
verificada no Brasil, que é de 11%, segundo estudos divulgados 
pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).

Desta forma, podemos afirmar que flexionamos em gênero, 
número e grau a composição de nossos quadros profissionais, 
pois além de valorizar a presença feminina, houve aumento 
de contratação e de presença em postos-chaves. Hoje, as de-
signações citadas no início deste artigo já não soam mais tão 
estranhas a nós, pois estão ficando cada vez mais presentes 
no nosso dia a dia.

Esse esforço, inclusive, teve o reconhecimento da ONU 
Mulheres, que no último mês de novembro nos concedeu 
o selo Women on Board (WOB). Trata-se de um estímulo às 
empresas que valorizam a equidade de gênero - e que também 
serve de exemplo às demais.

No Brasil, pouco mais de 40 empresas conquistaram esse 
selo, desde 2020, quando foi lançado.  Número baixo, se leva-
do em conta que o principal critério exigido é ter, pelo menos, 
duas mulheres nos conselhos administrativos ou consultivos 
– ou seja, 20% de representatividade.

Nesse contexto, a Construção Civil mais uma vez se destaca 
na agenda ESG, ao reconhecer a necessidade de melhor es-
truturar suas relações sociais, em busca de um ambiente mais 
plural e diverso, mesmo com as aparentes inflexões de gênero 
que culturalmente ainda nos distanciam desse propósito.

Esse processo de disrupção, como se pode ver, já está em 
curso. Portanto, que venham muitas gesseiras, encanadoras, 
arquitetas, diretoras, conselheiras, supervisoras, executivas 
e todas as demais mulheres dispostas a transformar esse 
universo. Elas são bem-vindas e, sem dúvida, fazem toda a 
diferença.

* Junia Maria de Sousa Lima Galvao é diretora-exe-
cutiva de Administração e Desenvolvimento Humano da 
MRV e membro do conselho de administração da Urba, 
empresa subsidiária do Grupo MRV&CO 
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Material escolar pode 

ficar até 30% mais caro
Daqui a poucos dias 2022 

inicia e com ele todas as des-
pesas de começo do ano. E 
quem tem filhos na escola tem 
uma conta a mais: a compra 
do material escolar, que vai 
acompanhar a inflação e a alta 
do dólar. Segundo a Associação 
Brasileira de Fabricantes e Im-
portadores de Artigos Escolares 
(ABFIAE), o aumento pode 
chegar a 30%.

“Para 2022, temos reajus-
tes elevados em todas as cate-
gorias de materiais escolares, 
variando de 15% a 30%, em 
média”, afirmou o o presidente 
executivo da ABFIAE, Sidnei 
Bergamaschi.

De acordo com entidade, 
as indústrias e os importadores 
estão sofrendo esse ano um 
grande aumento de custos. 
“São aumentos elevados e 
frequentes nas diversas maté-
rias-primas como, por exem-
plo, papel, papelão, plástico, 
químicos, embalagem, etc. 
Para os produtos importados, 
os principais impactos são a 
variação do dólar no Brasil, os 
aumentos de custos na Ásia e 
a elevação dos preços de fretes 
internacionais, decorrente da 
falta de containers. Além disso, 
as medidas antidumping para 
importações de lápis da China, 
adotadas pelo governo brasi-
leiro este ano, aumentaram os 
custos na categoria de lápis”, 
observou Bergamaschi.

O executivo afirmou que 
nenhum produto escapará da 
alta de preços.  “Provavelmente 
todas as categorias de produtos 
sofrerão aumentos de preços”. 
E mesmo os produtos nacionais 
não terão tanta procura, por 
falta de opções. “Pode ocorrer 
alguma migração de volume 
de produtos importados para 
nacionais, mas em pequena 
escala. Para a maioria dos pro-
dutos atualmente importados, 
as opções de fornecimento 
nacional são pequenas”.

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br
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TURISMO

Olímpia inicia montagem da 
megaestrutura do Réveillon

Retomando as festividades 
de fim de ano, Olímpia se pre-
para para o Réveillon 2022. A 
festa da virada contará com 
uma programação especial e a 
estrutura do evento já começou 
a ser montada.

Organizado pela Prefeitura, 
por meio da secretaria de Turis-
mo e Cultura, o Réveillon será 
realizado na noite do dia 31 de 
dezembro, no estacionamento 
do parque aquático Thermas 
dos Laranjais. A programação 
terá abertura a partir das 22 ho-
ras com apresentação do cantor 
e sambista olimpiense, Boca 
Nervosa, trazendo grandes 
sucessos do samba nacional.

À meia noite, haverá a tra-
dicional contagem regressiva 
e, na sequência, o palco ficará 
por conta da grande atração da 
noite, a dupla César Menotti & 
Fabiano, que promete animar o 

público com canções da música 
sertaneja e viola caipira.

Assim como nas últimas 
edições, a entrada para o evento 
será solidária, com arrecada-
ção de alimentos para doação 
a entidades assistenciais do 
município. A troca antecipada 
está sendo feita na secretaria 
do parque (Avenida do Folclore, 
1543 – Jd. Santa Ifigênia), das 
8h às 16h. Os ingressos são 
limitados, respeitando a capaci-
dade do local, por isso, a troca 
na portaria do evento depende 
da disponibilidade de convites.

Para retirar o ingresso, serão 
aceitos alimentos que estão 
entre as principais necessidades 
das entidades beneficiadas, 
como arroz, feijão, café, óleo, 
açúcar e leite. Toda a arrecada-
ção será conferida e deve estar 
dentro do prazo de validade, 
com tempo hábil para doação às 
instituições. Para o morador da 
cidade, a troca é 1kg de alimen-

to por ingresso, apresentando o 
Cartão Cidadão Olimpiense. Já 
para os turistas, cada ingresso 
é trocado mediante a entrega 
de 2 kg de alimentos.

A orientação para os visitan-
tes é que a troca dos ingressos 
seja realizada antecipadamente 
pelos meios de hospedagens, 
agências de turismo e afins. Em 
caso de dúvida, os empreendi-
mentos do setor podem entrar 
em contato com a secretaria 
de Turismo pelo telefone (17) 
3280-6294.

Tendo em vista o momento 
de retomada pós-pandemia, o 
Réveillon será realizado seguindo 
medidas de proteção, como a 
necessidade de apresentação do 
passaporte da vacina ou testa-
gem negativa com, no máximo, 
48 horas de antecedência, na 
portaria da festa, conforme pre-
vê o decreto municipal.

O local terá estrutura com-
pleta com banheiros, seguran-

ça, estacionamento, praça de 
alimentação e barracas para 
comercialização de bebidas, 
sendo vedada a entrada com 
bebidas no evento. O estacio-
namento será coordenado pela 
Santa Casa de Misericórdia, 
com renda revertida para o 
hospital. Além disso, está sen-
do comercializado um espaço 
privativo open bar, “Camarote 
Menina Moça”, que foi licitado. 
Os interessados podem adquirir 
ingressos pelo link https://bit.ly/
CamaroteRéveillon.

Raphael FERRARI 

Este ano foi marcado por 
aulas híbridas em diversos 
estados, e com isso muitos 
estudantes reaproveitaram ma-
teriais escolares de 2020. Com 
o avanço da vacinação e a volta 
às aulas totalmente presencial, 
pelo menos na Educação Bási-
ca, a expectativa da entidade 
para 2022 é cautela.

“Acreditamos que a reto-
mada das aulas presenciais 
na maioria dos locais no final 
de 2021 movimentou o setor, 
mas sem atingir os patamares 
pré-pandemia. Nosso mercado 
foi um dos mais atingido duran-
te a pandemia, com escolas e 
comércio fechados, com uma 
queda no varejo de papelaria 
superior a 37%. Apesar de 
existir uma boa expectativa com 
o retorno das aulas presenciais 
em 2022, os comerciantes do 
setor de papelaria estão cau-
telosos, pois sofreram muito 

em 2021, quando não teve 
volta às aulas, muitas empresas 
estão em dificuldades finan-
ceiras e outras encerraram as 
suas atividades. Além disso, a 
degradação dos índices econô-
micos - dólar elevado, inflação 
em alta, desemprego e baixo 
crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB), põe em risco os re-
sultados para nosso segmento”, 
avalia o executivo.

Alternativas - E se 
os preços estarão nas alturas 
o jeito é buscar alternativas 
para economizar, explica o 
economista Sérgio Tavares. “Em 
primeiro lugar, é importante 
pesquisar bastante os preços, 
seja em lojas de rua, nos sho-
pping centers e lojas online. Os 
preços costumam oscilar muito 
e dado o volume de itens a 
serem comprados, a economia 
pode ser boa para quem tem 

organização e disciplina neste 
sentido”.

Para quem se organizou, 
pagar à vista, em dinheiro, pode 
render um bom desconto. “Uma 
segunda abordagem é a tentati-
va de desconto para pagamento 
à vista ou em dinheiro, por 
exemplo, caso a compra tenha 
valor relevante. O valor à vista 
nunca pode ser o mesmo do 
valor total parcelado. O cliente 
deve perguntar antes se o preço 
à vista e o mesmo do preço par-
celado, o  estabelecimento tem 
o dever de dar desconto para 
pagamento à vista”, orienta o 
diretor da STavares Consultoria 
Financeira.

Outra forma de economizar 
é conversar com outros pais, 
seja através de grupos e fazer 
compras conjuntas em livrarias, 
editoras e no atacado. Isso 
aumenta a probabilidade de 
conseguir preços menores.
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Cartórios vão ter que 
oferecer serviços online 

até janeiro de 2023

O governo federal publicou 
nesta terça-feira, 28, no “Diário 
Oficial da União” uma medida 
provisória (MP) que define que 
os cartórios de registro terão 
que digitalizar o próprio acervo 
e oferecer serviços pela internet.

Por se tratar de MP, o ato 
do governo já tem força de lei, 
mas precisa ser aprovado pelo 
Congresso Nacional em até 120 
dias para se tornar uma lei em 
definitivo. O prazo será contado 
quando o Poder Legislativo reto-
mar os trabalhos.

Entre outros pontos, a MP 
estabelece que os serviços terão 
que ser oferecidos pela internet 
até 31 de janeiro de 2023. O 
cronograma de implementação 
será estabelecido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo o governo, os car-
tórios físicos continuarão funcio-
nando normalmente e prestando 
serviços de forma presencial.

Digitalização - O prazo para 
a digitalização do acervo, contu-
do, ainda será definido, por meio 
de regulamentação.

A MP estabelece que os car-
tórios precisam ficar em posse 
dos livros físicos.

De acordo com o Ministério 
da Economia, os cartórios pode-
rão emitir certidões eletronica-
mente ainda que a digitalização 
do acervo não seja concluída até 
janeiro de 2023.

Sistema unificado
De acordo com o governo, os 

serviços deverão ser prestados 
por meio de um sistema unifi-
cado, o Sistema Eletrônico dos 
Registros Públicos (Serp), criado 
pela medida provisória.

A medida também estabelece 
que o sistema será desenvolvido 
e custeado pelos próprios cartó-
rios, sem recursos públicos.

Entre os serviços que pode-
rão ser feitos online, estão:

registros de imóveis;
certidão de nascimento;
certidão de casamento;
consultas unificadas nas 

bases de documentos de todos 
os cartórios (por meio de dados 
como CPF, CNPJ ou matrícula de 
imóveis).

Da REDAÇÃO

DIGITAL

ATIVIDADE DELEGADA

Prefeitura de Urupês quer aumentar 
policiamento na zona rural

O Prefeito de Urupês, Bica, 
juntamente com o Diretor de 
Meio Ambiente, Saneamento 
e Recursos Hídricos, Lauriston 
Isique, e com o Diretor Muni-
cipal de Trânsito, Sargento PM 
Adauto Pires Cardoso, esteve 
em visita nesta semana ao 
quartel da Polícia Militar Am-
biental, em Novo Horizonte.

A visita teve o intuito de 
dialogar sobre ações de fisca-
lização ambiental, bem como 
sobre o planejamento de um 
convênio entre a Polícia Am-
biental e a Prefeitura, para o 
desenvolvimento da Atividade 
Delegada.

O objetivo é levar o poli-
ciamento ostensivo e preven-
tivo para as áreas rurais do 
município, oferecendo auxílio 
em ações de preservação am-
biental e mais segurança para 
famílias que vivem isoladas do 
centro urbano e, por vezes, 
possuem dificuldades de co-
municação.

O Sargento PM Leonardo 
Dantas de Araújo, Comandante 

da Base Operacional da Polícia 
Ambiental de Novo Horizonte, 
vê com expectativa a celebra-
ção deste convênio, para levar 
segurança e esclarecimentos a 
muitos proprietários rurais que 
ainda têm dúvidas no manu-
seio correto do solo e áreas de 
preservação ambiental. “Esta 
aproximação é salutar; ganham 
os proprietários rurais e o meio 
ambiente”, declarou o coman-
dante.

“A criminalidade não é um 
problema exclusivo da área 
urbana. Sabemos que há fur-
tos, roubos e ações ilegais que 
acontecem na zona rural. E é 
visando combater isso que es-
tamos buscando essa parceria 

Da REDAÇÃO

MAUS-TRATOS

SEM SHOWS

com a Polícia Ambiental: para 
prevenir crimes e trazer mais 
segurança ao morador de Uru-
pês”, declarou o prefeito Bica.

A Atividade Delegada é um 
convênio firmado entre o Estado 
e o Município, permitindo que 
policiais “vendam” parte de seu 
período de descanso e traba-
lhem em áreas de interesse do 
município, aumentando, assim, 
a quantidade de policiais em 
atuação. Atualmente, Urupês 
está no processo de implan-
tação de dois convênios da 
Atividade Delegada: um com 
a infantaria da Polícia Militar 
e, agora, este, com a Polícia 
Ambiental, cada qual com seus 
objetivos específicos.

Secretaria confirma 
queima de fogos na 
represa, mas orienta 
evitar aglomerações

Divulgação

Secretaria confirma queima de fogos na 
represa, mas orienta evitar aglomerações

A Prefeitura de Rio Pre-
to anunciou a programação 
para o Réveillon 2022 em 
Rio Preto. A cidade realizará 
a tradicional queima de fogos 
sem estampido na região da 
Represa Municipal, e não vai 
apresentar os shows tradicio-
nais da virada do ano. Mesmo 
com o número de imunizados 
na cidade, a Secretaria de 
Saúde orienta a população 
para evitar aglomerações.

“Ainda estamos em um 
momento de cautela por 
conta da pandemia, mas de-
cidimos realizar a queima de 
fogos para marcar a passa-
gem de 2021, desejando um 
2022 de renovação e retoma-
da”, destacou o secretário de 
Desenvolvimento Econômico 
Jorge Luis de Souza.

A montagem do local co-
meça na quinta-feira, 29/12, 

na Represa Municipal. Serão 
15 minutos de fogos sem 
estampidos, somente de efei-
tos visuais. Desde 2018, Rio 
Preto proíbe em recintos fe-
chados e ambientes abertos, 
a queima, soltura e manuseio 
de fogos de artifício e artefa-
tos pirotécnicos que causem 
poluição sonora como estouro 
e estampidos.

Para atender à demanda 
dos cidadãos que forem até 
a Represa Municipal no Ré-
veillon, todas as 80 linhas de 
ônibus do sistema do Trans-
porte Urbano disponibilizarão 
dois horários (0h30 e 0h50) 
para garantir o retorno, evitan-
do aglomeração.

A Guarda Civil Municipal 
e a Polícia Militar farão a 
segurança do local durante 
o evento.

Este é o primeiro ano que 
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico organiza a 
queima de fogos na Represa. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O evento era organizado ante-
riormente pela Secretaria de 
Cultura, que agora irá coorde-
nar o trabalho de uma equipe 
de segurança terceirizada na 
área do Anfiteatro Nelson 
Castro, para evitar as aglome-
rações. Todos usarão máscaras 
até para dar o exemplo para a 
população, uma vez que o uso 
está mantido inclusive em áre-
as livres por determinação do 
governo do Estado pelo menos 
até 31 de janeiro.

O Procon de Rio Preto 
informa que não haverá aten-
dimento presencial na próxima 
quinta-feira, 30. O motivo é a 
realização de dedetização no 
prédio que abriga o órgão.

O atendimento pelo What-
sApp (17) 99627-0528 será 
mantido e o atendimento 
presencial será retomado na 
segunda-feira, dia 3.

Procon 
fecha para 

atendimento 
presencial nesta 

quinta-feira 

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

Sancionada lei que cria Código de 
Proteção aos Animais do Estado

O governador em exercício 
Rodrigo Garcia (PSDB) sancio-
nou Lei aprovada na Assembleia 
Legislativa que institui o Código 
de Proteção aos Animais do Es-
tado, além de criar o Programa 
de Proteção e Bem-Estar dos 
Animais Domésticos. A proposta 
ainda cria o chamado Registro 
Único de Tutor, aumentando as 
penalidades para aqueles que 
cometem maus-tratos.

Com a lei o Poder Público 
fica obrigado a criar o Registro 
Único de Tutor (RUT) que é o 
instrumento de identificação e 
responsabilização dos tutores 
de cães e gatos a ser utilizado 
obrigatoriamente para a re-
gularização e manutenção da 
propriedade do animal.

Os dados e as informações 
coletados serão processados 
numa base única a ser cria-
da pelo Poder Executivo, de 
forma a garantir: a unicidade 
das informações cadastrais; a 
racionalização do processo de 
cadastramento pelos órgãos 
públicos.

Consta na lei que “será atri-
buído a cada indivíduo cadastra-
do um número de identificação 
ao qual será vinculado o número 
do Registro Geral Animal (RGA) 

ou número de cadastro equiva-
lente de cada animal sob a sua 
tutela. Apenas maiores de 18 
anos poderão ser registrados 
como tutores de cães e gatos.”

Em caso de comprovação de 
maus-tratos com o animal a lei 
prevê pagamento de  multa e 
das despesas com transporte, 
hospedagem, alimentação, 
serviços veterinários e demais 
despesas advindas do cuidado 
com o animal pelo órgão res-
ponsável,  perda da guarda, 
posse ou propriedade do ani-

Raphael FERRARI 

mal, se doméstico ou exótico e 
proibição de aquisição da tutela 
de animais pelo prazo de 5 (cin-
co) anos.

Nos casos de reincidência, 
caracterizados pelo cometimen-
to de nova infração da mesma 
natureza, a multa corresponderá 
ao dobro da anteriormente im-
posta, cumulativamente.

Os valores arrecadados com 
a aplicação das multas dispostas 
nesta lei “serão aplicados em 
políticas públicas voltadas para a 
proteção e o bem-estar animal.”

Divulgação
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Fundador da tradicional 
Porcada de Bady 

falece aos 85 anos
Quirino Freitas Pereira, co-

nhecido como “Quirino da Por-
cada”, faleceu nesta terça-feira 
(28), aos 85 anos, de morte 
natural. Quirino deixa a espo-
sa Maria Aparecida Pereira, 
cinco filhos, 12 netos e nove 
bisnetos.

Juntamente com o pai, 
Quirino foi o fundador da tradi-
cional Porcada de Bady Bassitt 
nos anos 70 e há 10 anos, 
mais ou menos, deixou o co-
mando nas mãos dos filhos que 
estão seguindo seu legado.

Quirino era referência para 
os filhos, o mais velho é José 
Carlos, depois João Luís, Antô-
nio Roberto, Maria de Fátima e 
o caçula Paulinho da Porcada, 
que lamentaram a morte do pai 
nas redes sociais. Paulinho da 
Porcada é presidente da Câ-
mara de Bady Bassitt, que pu-
blicou uma nota de pesar nas 
redes sociais oficiais também.

O sepultamento será nesta 
quarta-feira (29), a partir das 
12h, no velório municipal de 
Bady Bassitt seguindo para o 
cemitério da cidade.

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

LUTO

Divulgação

Quirino 
Freitas 
Pereira era  
conhecido 
como “Qui-
rino da 
Porcada”

SP-310 

Homem embriagado bate 
em caminhão na rodovia

Na madruga desta terça-
-feira (28), por volta da 1h, 
policiais rodoviários ouviram 
um barulho na rodovia SP 
310 e foram averiguar o que 
havia acontecido. Ao chega-
rem no local, viram um carro 
parado com o capô aberto, ao 
lado de um caminhão.

O motorista do carro infor-
mou aos policiais que estava 
dirigindo e o capô abriu, fa-
zendo com que ele perdesse 
o controle e colidisse na late-
ral do caminhão, porém, não 
houve danos no caminhão, 
situação essa confirmada 
pelo motorista.

Visivelmente embriagado, 
os policiais pediram que o 
motorista do carro fizesse o 
teste do bafômetro e foi cons-
tatado alteração com valor de 
0,47 mg de álcool por litro, ou 
seja, acima do permitido. Pe-

rante o resultado, o motorista 
do veículo foi levado à central 
de flagrantes, juntamente 
com outro homem que estava 
no banco de passageiro.

Na delegacia o motorista 
autorizou a retirada de san-
gue para confrontar o bafô-
metro e foi liberado. O outro 
homem que estava como 
passageiro, informou à polícia 
que era detento e estava de 
saidinha e os dois estavam 
a caminho da zona para se 
“divertirem”. No entanto, 
após consulta feita pelo de-
legado, o prazo de retorno 
ainda não havia expirado, não 
sendo considerado o homem 
como procurado e também 
liberado.

O veículo não tinha restri-
ções, mas estava com o li-
cenciamento vencido, porém, 
por falta de vaga no pátio, 
o delegado de plantão não 
apreendeu o veículo.

Andressa ZAFALON 
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Motorista de aplicativo é vítima de 
agressão após acidente de trânsito 

Uma mulher de 41 anos, 
motorista de aplicativo em 
Rio Preto, procurou a central 
de flagrantes na noite desta 
segunda-feira (27), para re-
gistrar um Boletim de Ocor-
rências (BO) contra um casal 
que teria agredido ela e seu 
esposo após um acidente de 
trânsito no bairro Parque da 
Liberdade.

Segundo o BO, a mulher 
teria sido fechada por um 
homem dirigindo um Xsara 
Picasso, na cor prata, e que, 
mesmo o homem estando 
errado, começou a ofendê-la 
com palavras de baixa ca-
lão, quando a mulher achou 
melhor acelerar o carro e ir 

embora temendo por sua in-
tegridade física.

Nesse momento, o homem 
começou a segui-la e a vítima 
ligou para o marido avisando 
o que estava acontecido. 

veículo para não provocar novo 
acidente.

O homem desceu do carro 
dele e começou a discutir com 
a mulher, que ficou dentro do 
carro. O homem foi detido 
pelos populares e o marido, 
que estava acompanhando 
em tempo real a localização, 
chegou e foi saber o que 
estava acontecendo, quando 
foi agredido pelo homem com 
socos e pontapés.

A mulher desceu do carro 
também para conversar e foi 
agredida pela esposa do autor. 
Mais uma vez os autores foram 
detidos por populares. As víti-
mas procuraram a delegacia e 
registraram o BO, sendo avisa-
dos do prazo para representar 
no judiciário.

Andressa ZAFALON 

Compartilhou a localização 
em tempo real e em deter-
minado momento se deparou 
com funcionários do Semae 
trabalhando em uma rua e 
teve que frear bruscamente o 
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Mulher de detento é 
presa em flagrante por 

tráfico de drogas

O caso aconteceu pró-
ximo ao Hospital Bezerra 
de Menezes, em Rio Preto, 
nesta segunda-feira (27), 
quando policiais faziam 
patrulhamento de rotina e 
foram abordados por um ho-
mem que disse ser usuário 
de drogas e que a mulher 
de um presidiário estaria 
vendendo drogas em sua 
casa. O homem forneceu o 
endereço, os policiais foram 
até o local e encontraram a 
mulher, que tem 24 anos.

Inicialmente a mulher 
negou a existência de dro-
gas, mas permitiu a entrada 
dos policiais na casa. Em 
revista, os policiais encon-
traram, dentro do guarda-
-roupas e em um edredom, 
três tijolos de maconha e 
oito porções de cocaína.

A mulher disse que es-
tava apenas “guardando” a 
droga por um outro homem 
e que receberia R$ 1 mil 
por isso e já teria, inclusive, 
recebido metade do paga-
mento. No entanto, não 
forneceu mais informações 
sobre o possível dono das 
drogas e os policiais não 
encontraram dinheiro na 
residência. Ela foi levada à 
central de flagrantes.

Na delegacia, a mulher 
confirmou a versão dos 
policiais e disse que usaria 
o dinheiro para pagar ad-
vogado para o marido que 
está preso por tráfico de 
drogas. Segundo o delegado 
de plantão, os indícios de 
tráfico, por parte da mulher, 
eram fortes, determinando 
assim prisão em flagrante.

A mulher permanece de-
tida à disposição da justiça.

Andressa ZAFALON 

DICAS DE SEGURANÇA

Bombeiros orientam sobre riscos 
de afogamentos neste fim de ano

Ano novo é uma data em que 
as pessoas costumam viajar para 
ranchos, prainhas ou chácaras 
e, com isso, os acidentes em 
relação à água também estão 
propícios a aumentar. Por isso, o 
Corpo de Bombeiros dá dicas de 
como se comportar nestes locais, 
para que o risco seja mínimo.

Afogamentos são caracteriza-
dos pela asfixia gerada por aspira-
ção de líquido de qualquer natu-
reza (por submersão ou imersão), 
que venha a inundar o aparelho 
respiratório. Haverá suspensão da 
troca de ar pelo organismo, o que 
levará o indivíduo à morte.

“Nossa região é banhada por 
inúmeros rios e lagos, e consi-
derando as altas temperaturas 
registradas no verão, temos uma 
vasta área para o lazer de nossa 
comunidade, determinando que 
sejam necessários alguns cui-
dados básicos para que o lazer 
não se transforme em tragédia”, 
explica o setor de comunicação 

do Corpo de Bombeiros.
Em Rio Preto foram registra-

dos três mortes em 2019 por 
afogamento e sete afogamentos 
em curso com salvamentos feitos 
pelos Bombeiros. Em 2020 foram 
cinco e dois salvamentos e em 
2021 uma morte e dois salva-
mentos de afogamentos.

Já na região de Rio Preto que 
envolve também todo o redor 
das cidades de Santa Fé do Sul 
e Catanduva, foram 11 vítimas 
em 2019 e mais 11 afogamen-
tos; em 2020 15 mortes por 
afogamento e cinco salvamentos 
e em 2021 17 mortes e 12 sal-
vamentos.

SIGA AS ORIENTAÇÕES

- Andar de barco, caiaque 
ou lancha: respeite a capacida-
de de carga da embarcação e 
sempre use coletes flutuadores 
certificados e adequados ao ta-
manho e peso do usuário, pois, 
se o barco virar, você não corre 
o risco de se afogar;

Andressa ZAFALON 
- Nunca entre na água logo 

após as refeições: opte por ali-
mentos mais leves e aguarde a 
digestão;

- Nunca mergulhe em águas 
desconhecidas: você não co-
nhece a profundidade, irregula-
ridades do terreno, nem o que 
está submerso (tronco de árvore, 
enrosco, pedras, etc);

- Crianças: não permita de 
forma alguma que as crianças 
permaneçam sem supervisão 
de um adulto quando estiverem 
próximas a ambientes aquáticos 
(praia, rios, lagos ou piscinas);

- Coletes e boias: sempre 
colocar colete flutuador ou boias 
de braços em crianças pequenas 
ou naquelas que não sabem 
nadar;

- Piscinas: em piscinas exis-
tentes nas residências, instalar 
gradil de proteção e nos mo-

mentos em que não tiver um 
adulto na supervisão, não deixar 
crianças sozinhas, mantendo o 
portão fechado com cadeado;

- Sinalização: obedeça a 
sinalização de advertência dis-
posta nos locais de banho e 
lembre-se que lagoas, rios e 
represas não são os locais mais 
adequados para a prática de 
natação, dando preferência ao 
uso de piscinas dos clubes que 
disponham de guarda-vidas;

- Guarda-vidas: os guarda-
-vidas trabalham para garantir 
a sua segurança, portanto de-
vemos acatar suas orientações 
e advertências, caso contrário, 
muitas pessoas continuarão a 
morrer afogadas;

- Evitar águas profundas: 
mantenha a água no máximo 
na linha da cintura, e lembre-se 
sempre de um velho ditado: 
“água acima do umbigo é sinal 
de perigo”.

RIO PRETO 

Idosa desaparecida é 
encontrada sem vida em 
área de terraplanagem

Na manhã desta segunda-
-feira (27), uma idosa de 69 
anos desapareceu enquanto 
passeava com os cachorros 
no bairro Set Valley 1, em Rio 
Preto.

Após muita procura, o filho 
da Dona Maria Antônia Santa-
na, conhecida como Toninha, 
informou ao DHoje que ela foi 
encontrada sem vida próximo 
a uma terraplanagem.

O filho Fabiano ainda infor-
mou que quem a encontrou 
foi um funcionário de uma 
empresa que trabalha no local.

Toninha tinha começo de 
esquizofrenia e fazia o trata-
mento com medicação, porém, 
tinha tomado os remédios pela 

última vez antes de sair de casa 
e, desde então, estava sem as 
medicações.

Na tarde de segunda-feira 
(27), por volta das 17h30, os 
cachorros voltaram sozinhos 
para a casa.

Ainda não há informações 
das causas da morte nem do 
velório. A polícia investigará o 
caso.

Andressa ZAFALON 
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Em 25 de dezembro de 2020, vivíamos uma 
fase de extrema apreensão e desespero. As 
mortes pela Covid-19 eram incontáveis, a vaci-
na para este terrível mal ainda era incipiente e 
as perspectivas para o ano de 2021 não eram 
animadoras. 

Um ano se passou e estamos aqui tentando 
organizar nossas vidas, superar perdas irrepará-
veis (especialmente vidas de amigos e pessoas 
queridas) e pensando sobre como agir em mais 
um final de ano.

Os casos de coronavírus e o número de 
mortes diminuíram de forma importante, os 
hospitais conseguiram tomar um fôlego, os 
profissionais de saúde conseguiram ter direito 
a um certo descanso. No entanto, como todos 
estão acompanhando nos noticiários, estamos 
enfrentando algumas variantes do Coronavírus - 
a Ômicron - e uma nova fase da gripe Influenza. 

Eu posso testemunhar acerca desta gripe 
Influenza, a qual tem provocado um aumento 
significativo da ocupação hospitalar. Há cerca 
de uma semana, talvez por estresse acumu-
lado, fui contaminado por este vírus e fiquei 
muito debilitado. A sensação é de ausência de 
forças, muita prostração, febre e muitas dores 
musculares generalizadas.

Neste Natal, precisamos dar valor máximo 
a vida. Não podemos descuidar dos princípios 
gerais, relativos a uma boa alimentação, a um 
descanso adequado e a uma convivência fami-
liar saudável. 

Devemos refletir mais antes de tomar qual-
quer atitude, antes de qualquer julgamento, an-
tes de qualquer tentativa soberba de achar que 
temos o controle da situação em nossas mãos.

Desta forma, qual seria então a palavra-cha-
ve neste Natal de 2021? Basta ouvir a sábia 
opinião de quem tem bastante experiência de 
vida, de quem já viveu muitas coisas ao longo do 
tempo, de quem já chorou e sorriu mais vezes 
que você. Estas pessoas mais experientes iriam 
profetizar que a palavra-chave é precaução. Para 
fortalecer o poder desta palavra-chave, eu tomo 
a liberdade de incorporar a prudência. 

E, assim, deixo aqui para todos vocês esta 
mensagem de Natal: que ao invés de buscarmos 
uma palavra-chave para representar este atual 
momento, que nosso foco esteja totalmente 
concentrado no binômio precaução-prudência. 
Precisamos ainda vencer a batalha por completo 
e nada melhor que ostentar este binômio em 
nossos pensamentos e nossas atitudes.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardio-
logista com especialização em Cirurgia 
Cardiovascular, orientador de Nutrologia e 
Longevidade e coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago - www.coracaomo-
derno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Qual a palavra-chave 

do Natal de 2021?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIOA campanha Janeiro Roxo 
tem o objetivo de chamar a 
atenção para o tema ‘hanse-
níase’ e esclarecer a popula-
ção sobre sintomas, preven-
ção e tratamento. A doença 
pode causar incapacidades 
físicas, principalmente nas 
mãos, pés e olhos. O Bra-
sil ocupa a 2ª posição no 
mundo em maior número 
de casos entre os países 
que diagnosticam a doença, 
ficando atrás somente da 
Índia.

Devido ao mês de com-
bate da doença, o Com-
plexo de Doenças Crônicas 
Transmissíveis de São José 
do Rio Preto irá realizar 
algumas ações de busca 
ativa de sintomático neu-
rodermatológico em pontos 
estratégicos do município, 
com o caminhão itinerante 
CTA móvel em parceria com 
algumas Unidades Básicas.

Os principais sintomas 
da doença são: surgimen-
to de manchas brancas 
ou avermelhadas na pele; 

Saúde prepara ações de 
combate à hanseníase

sensação de formigamento 
nas extremidades; caroços e 
placas em qualquer local do 
corpo e diminuição da força 
muscular.

Ainda de acordo com a 
Secretaria de Saúde, outra 
ação planejada para o Janeiro 

Da REPORTAGEM         
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JANEIRO ROXO

Roxo é a intensificação de 
busca ativa de sintomático 
neurodermatológico de casa 
a casa. Para isso, a pasta 
está programando uma ca-
pacitação com os agentes 
comunitários de saúde de 
todas Unidades Básicas do 

município no intuito de sa-
nar dúvidas e traçar metas 
de ação durante o mês de 
janeiro.

Essa primeira reunião com 
os agentes de saúde será 
feita de forma virtual no dia 
29/12, das 14h às 16h.

Divulgação

OLÍMPIA COVID

A Rede Drogal inaugurou 
nesta segunda-feira (27) uma 
unidade em Olímpia doando 
5 mil fraldas geriátricas ao 
município. As doações foram 
entregues ao presidente do 
Fundo Social e secretário de 
Assistência Social, João Ba-
tista Dias Magalhães, na filial 
localizada no Residencial Viva 
Olímpia (avenida Alberto Oberg, 
780).

Colocando em prática seu 
plano de expansão em várias 
regiões do estado de São 
Paulo, para a abertura, a Rede 
Drogal investiu mais de R$ 1 
milhão e possibilitou a aber-
tura de 15 novos postos de 
trabalho entre atendentes e 
farmacêuticos.

A contribuição ao Fundo 
Social, conforme explica o 
diretor administrativo da Rede 
Drogal, Marcelo Cançado, é 
uma forma demonstrar as 
expectativas positivas para 
esta nova unidade e, também, 
auxiliar o município.

“Estamos na área da saúde 
e sabemos das dificuldades 
em atender as famílias em 
vulnerabilidade. A Rede Drogal, 
desde sua fundação, mantém 
parcerias sociais. A chegada 
em Olímpia leva uma nova op-
ção aos moradores e, também, 
este auxílio ao Fundo Social”.

Com farmacêutico em tem-
po integral, estacionamento 
próprio, climatização, mix com-
pleto de medicamentos, ener-
géticos, produtos de higiene, 
beleza, infantil, dermocosméti-
cos e suplementos, a unidade 
terá funcionamento diário das 
7 às 23 horas, inclusive domin-
gos e feriados.

Rede de 
farmácias doa 
5 mil fraldas 

geriátricas ao 
Fundo Social

Da REPORTAGEM

Ministério diz que vacinação de 5 
a 11 anos começa em janeiro

O Ministério da Saúde in-
formou nesta segunda-feira, 
27, que a vacinação de crian-
ças de 5 a 11 anos contra a 
covid-19 deve começar em 
janeiro de 2022. Em nota, a 
pasta declarou que a reco-
mendação é para inclusão da 
faixa etária no Plano Nacional 
de Imunização.

Segundo o ministério, a 
posição favorável à vacina-
ção poderá ser formalizada 
no dia 5 de janeiro, após 
o fim do prazo da consulta 
pública aberta para tratar da 
questão, se a recomendação 
for mantida.

“A recomendação do Mi-
nistério da Saúde é pela in-
clusão das crianças de 5 a 11 
anos na Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacina-

ção contra a Covid-19 (PNO), 
conforme posicionamento 
oficial da pasta declarado 
em consulta pública no dia 
23 de dezembro e reforçado 
pelo ministro da Saúde em 
manifestações públicas”, diz 
a nota.

No dia 16 de dezembro, a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) aprovou 
o uso da vacinaproduzida 
pelo consórcio Pfizer-BioN-
Tech em crianças com idade 
de 5 a 11 anos.

Em seguida, partidos 
de oposição recorreram ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para obrigar a inclusão 
imediata da faixa etária no 
programa de imunização. 
Ao analisar a petição, o mi-
nistro Ricardo Lewandowski 
determinou que o governo 
se manifeste até 5 de janeiro 

sobre a ação.

Médicos a favor 

Em nota, a Associação 
Médica Brasileira (AMB) 
defendeu a vacinação de 
crianças. Segundo a entida-
de, a autorização da Anvisa 
segue os mesmos critérios 
de segurança e eficácia para 
as demais faixas etárias. 
Além disso, a medida reduz 
a transmissão do vírus.

“Enfatizamos que crian-
ças podem também serem 
acometidas pela Síndrome 
Inflamatória Multissistêmica 
associada ao SARS-Cov-2; 
desenvolverem sequelas 
e covid longa. Portanto, a 
vacinação é essencial para 
reduzir/evitar sofrimento, 
hospitalizações e mortes”, 
declarou a AMB.

Da REPORTAGEM

SÃO PAULO

Governo divulga carteirinha para 
vacinação de crianças

O Governo de São Paulo 
está pronto para começar a 
imunização de crianças de 5 
a 11 anos contra a Covid-19. 
A Secretaria de Comuni-
cação já elaborou o layout 
que será usado em cerca de 
4,5 milhões de carteiras de 
vacinação destinadas exclu-
sivamente ao público infantil.

O documento para con-
trole das doses aplicadas 
em crianças será usado em 
todos os locais de vacina-
ção contra o coronavírus. O 
design privilegia o topo do 
documento na cor amarela 
e a hashtag #VacinaJá em 
letras coloridas.

A antecipação de etapas 
administrativas é considera-
da fundamental para agilizar 
a aplicação em crianças, 
medida que já foi autorizada 
pela Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária).

Pesquisa recente da Fio-
cruz aponta que a vacinação 
do público entre 5 e 11 anos 
é determinante para aumen-

tar a cobertura de imuniza-
ção contra a Covid-19 em 
todo o Brasil.

São Paulo também aguar-

da resposta da Anvisa a novo 
pedido do Instituto Butantan 
para uso da Coronavac na 
imunização infantil.

Da REPORTAGEM Divulgação
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COPINHA 2022

Tanabi e Bálsamo se preparam para 
a Copa São Paulo de Futebol Júnior

Maior competição 
de futebol de base 
do Brasil, a Copa 
São Paulo de Fu-

tebol Júnior terá duas sedes na 
região de Rio Preto: Tanabi e 
Bálsamo. Os jogos ocorrerão, 
respectivamente, nos estádios 
Alberto Victolo e Manuel Fran-
cisco Ferreira.

Segundo o secretário de 
esportes de Tanabi, Francis 
Henrique Medeiros, a Prefeitura 
irá fornecer alimentação para os 
três times que vão visitar a cida-
de, enquanto o Tanabi Esporte 
Clube cuidará da hospedagem 
e transporte. “O clube da cidade 
correu atrás de ser sede e nós 
estamos apoiando. Em 2020 
tivemos muito movimento na ci-
dade, chegando a lotar o estádio 
no jogo entre Tanabi e Joinville. 
Acreditamos que participar desse 
tipo de evento ajuda a levar o 
nome da cidade na mídia e tor-
na-la mais conhecida”, afirmou.

Já o secretário de esportes 
de Bálsamo, Marcelo de Car-
valho, afirmou que receber a 
Copinha é uma boa forma de 
enternecimento para a popula-
ção. “Se for olhar pela questão 
financeira, não é interessante, 
mas como o prefeito frisou muito 
bem, ser sede do campeonato 

permite que a gente faça parte 
do sonho da molecada de se tor-
nar jogador de futebol”, explicou.

A Prefeitura de Bálsamo ban-
cará hospedagem, alimentação 
e transportes de três times no 
grupo, com exceção do Mirassol. 
O estádio também passou por 
melhorias no gramado e pintura 
na arquibancada com ajuda de 
patrocinadores.

Bálsamo contará com as 
equipes do grupo 3: Mirassol, 
Sport Recife, Taguatinga-DF e 
Confiança-SE. O primeiro jogo 
da competição será entre Mi-
rassol e Taguatinga no dia 2 de 
janeiro, às 13h45. Às 16h, no 
mesmo dia, o Sport enfrenta o 
Confiança.

Em Tanabi estão os times do 
grupo 2: Tanabi, Vila Nova-GO, 
Guarani e Aquidauanense-MS. 
O primeiro jogo será no dia 4 de 
janeiro às 13h entre Tanabi e 
Guarani. Às 15h15, o Vila Nova 
enfrenta o Aquidauanense no 
mesmo dia.

A entrada para os jogos da 
Copinha é gratuita, porém é 
necessário apresentar o com-
provante de vacinação com 
duas doses ou dose única ou 
comprovante de primeira dose 
e um teste de antígeno de até 
24 horas. Os não vacinados de-
vem apresentar um exame PCR 
negativo de até 48 horas.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

Estádio de Bálsamo passou 
por pintura recentemente

Divulgação
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CBF divulga regulamento e 
calendário da Copa do Brasil

A Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) 
divulgou o regula-

mento e o calendário da Copa 
do Brasil de 2022. A entidade 
reservou os dias 23 e 24 de 
fevereiro para início da com-
petição. A partida de volta da 
final será em 19 de outubro. O 
campeão se garante na edição 
de 2023 da Libertadores.

Os confrontos das duas 
fases iniciais serão disputados 
em jogo único. Na primeira, 
que reunirá 80 clubes, o 
time pior colocado no ranking 
da CBF será o anfitrião, en-
quanto a equipe mais bem 
posicionada terá a vantagem 
do empate. Na segunda, os 
desempates serão nos pênal-
tis. A partir da terceira fase, os 
duelos terão partidas de ida e 
volta, também com decisão 
por penalidades em caso de 
igualdade no placar agregado.

Doze clubes serão so-
mados aos 20 que alcança-
rem a terceira fase: os nove 
representantes do país na 
Libertadores deste ano (Atlé-
tico-MG, Palmeiras, Flamengo, 
Fortaleza, Corinthians, Red 
Bull Bragantino, Fluminense, 
América-MG e Athletico-PR), 
os campeões das Copas Verde 
(Remo) e do Nordeste (Bahia) 
e o vencedor da última Série 
B (Botafogo).

Os 26 estados brasileiros 
e o Distrito Federal estarão 

presentes, com as vagas distri-
buídas conforme a posição no 
ranking da CBF. As federações 
de São Paulo e Rio de Janeiro, 
que encabeçam a lista, terão 
cinco representantes cada. Os 
clubes têm até 4 de janeiro 
para confirmarem participação 
no torneio.

A Copa do Brasil é realizada 
desde 1989 e tem o Cruzeiro 
como maior vencedor, com 
seis títulos. O Atlético-MG é 
o atual campeão, com vitó-
ria sobre o Athletico-PR na 
final de 2021. Os valores de 
premiação da próxima edição 
do torneio ainda não foram 
divulgados.

Datas da Copa 
do Brasil:

Primeira fase: 23/02, 
24/02, 02/03 e 03/03

Segunda fase: 09/03, 
10/03, 16/03 e 17/03

Terceira fase: 20/04 e 
21/04; 11/05 e 12/05

Oitavas de final: 22/06, 
23/06, 13/07 e 14/07

Quartas de final: 27/07, 
28/07 e 17/08 e 18/08

Semifinais:  24/08 e 
14/09

Final: 12/10 e 19/10

Agência BRASIL
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DE VOLTA

Artilheira do últ imo 
Campeonato Brasilei-
ro Feminino e eleita 

a craque da competição, Bia 
Zaneratto está de volta ao 
Palmeiras. A atacante de 28 
anos foi anunciada nesta se-
gunda-feira (27) como reforço 
das Palestrinas para 2022. 
Após duas passagens por em-
préstimo, cedida pelo Wuhan 
Xinjiyuan (China), a jogadora, 
desta vez, foi contratada em 
definitivo.

A primeira passagem de 
Bia foi em 2020, cedida pelo 
Wuhan devido à paralisação 
das competições na China, em 
decorrência da pandemia de 
covid-19. A Imperatriz conse-
guiu atuar apenas duas vezes, 
marcando dois gols, antes da 
interrupção do Brasileiro, tam-
bém devido à crise sanitária.

Ela retornou em 2021 e par-
ticipou de 15 jogos na tempo-
rada, fazendo 13 gols e dando 
oito assistências. Apesar de ter 
voltado à Ásia após a Olimpía-
da de Tóquio (Japão) e antes 
do mata-mata do Brasileiro, a 
atacante terminou a competi-
ção nacional como artilheira e 

melhor jogadora. O clube alvi-
verde concluiu o torneio como 
vice-campeão, superado pelo 
Corinthians na final.

“Estou muito motivada e 
feliz por retornar. Agradeço 
todo o carinho da torcida nas 
redes sociais. O meu objetivo 
é retornar ao Palmeiras e con-

Duda e as atacantes Ottilia e 
Chú estão confirmadas no time 
de 2022. Na semana passada, 
o clube acertou a permanência 
da zagueira e capitã Agustina 
Barroso, da goleira Awanny, da 
zagueira Carolzinha, da lateral 
Manuela, da meia Ana Clara e 
da atacante Giovana.

Agência BRASIL

quistar títulos junto às minhas 
companheiras”, disse Bia, em 
entrevista ao site do Verdão.

Também nesta segunda, o 
Palmeiras anunciou a renova-
ção do contrato de oito jogado-
ras: a zagueira Thais, as laterais 
Bruna Calderan e Katrine, as 
meias Ary Borges, Camilinha e 
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Artilheira do Brasileiro Feminino, 
Bia Zaneratto retorna ao Palmeiras

DANÇA DOS TÉCNICOS
Alegando questões familiares, Cuca 

deixa o comando do Atlético-MG

O Atlético-MG informou nes-
ta terça-feira (28) pela manhã 
a saída de Cuca. Campeão 
mineiro, Brasileiro e da Copa 
do Brasil a frente do Galo, o 
técnico se reuniu com dirigen-
tes do clube na segunda-feira 
(27) à tarde, de forma virtual, 
e alegou “motivos pessoais, de 
ordem familiar” para deixar o 
comando da equipe, segundo 
a nota oficial divulgada pelo 
Alvinegro.

Conforme o comunicado, 
o Atlético lamentou a decisão, 
pois “contava com o treinador 
no seu planejamento para o 
próximo ano”. A nota destaca, 
ainda, que o técnico afirmou 
que “não iria trabalhar em 
nenhum outro clube em 2022, 

para se dedicar unicamente às 
questões familiares”.

Cuca finalizou a segunda 
passagem pelo Atlético com 
74,17% de aproveitamento. 
Contratado em março para 
substituir Jorge Sampaoli, que 
foi para o Olympique de Mar-
selha (França), o técnico co-
mandou o Galo em 71 partidas, 
com 48 vitórias, 14 empates e 
nove derrotas. Na primeira vez 
que dirigiu o Alvinegro, entre 
agosto de 2011 e dezembro de 
2013, o treinador levou o clube 
ao título da Libertadores.

Jesus livre no mercado
Simultaneamente à saída 

de Cuca, o Benfica (Portugal) 
anunciou a rescisão de con-
trato com Jorge Jesus “por 

mútuo acordo”. O técnico - que 
fica disponível no mercado, 
inclusive na mira do próprio 
Atlético - estava em baixa no 
clube português, apesar da 
classificação às oitavas de final 
da Liga dos Campeões, com a 
demissão pedida por parte da 
torcida, insatisfeita com o nível 
de atuação, especialmente nos 
jogos contra Sporting e Porto.

Jesus era o principal alvo do 
Flamengo desde que Renato 
Portaluppi deixou a Gávea, em 
novembro, após perder a Li-
bertadores para o Palmeiras. O 
Rubro-Negro enviou dirigentes a 
Portugal para negociar o retorno 
do técnico campeão nacional 
e da América em 2019, mas 
a intenção - publicamente, ao 
menos - do treinador de cumprir 

o contrato com o Benfica e da 
equipe encarnada de mantê-lo, 
apesar das críticas, fez com que 
os cariocas procurassem outro 
comandante português: Paulo 
Sousa, atualmente à frente da 
seleção da Polônia.

Luxa fora do Cruzeiro
Outra agremiação a comu-

nicar mudanças na comissão 
técnica nesta terça foi o Cru-
zeiro, que demitiu Vanderlei 
Luxemburgo. Em nota oficial, 
a Raposa justificou a decisão 
“para adequar as contas à rea-
lidade orçamentária do clube”, 
que vive uma transição após o 
ex-atacante Ronaldo Fenôme-
no adquirir 90% das ações da 
Sociedade Anônima do Futebol 
(SAF) celeste.

Agência O GLOBO
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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 

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17) 3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

LUIZ DANILO DOS SANTOS e LUIZA ONORATO DA SIL-
VA. Ele, de nacionalidade brasileira, atendente, solteiro, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de outubro de 
2002, fi lho de LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS e de MARLY 
CALISTO DE PAULA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, nascida em Orlândia, SP, no 
dia 07 de maio de 2003, fi lha de JOSÉ CRUZ DA SILVA e de 
ANA BEATRIZ  MARTINS ONORATO. 

VINÍCIUS SERIBELLI e JULIANA CHALELA AYUB. Ele, 
de nacionalidade brasileira, representante comercial, soltei-
ro, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia 22 de setembro 
de 1991, fi lho de SEBASTIÃO ROBERTO SERIBELLI e de 
SÔNIA MARIA FALSARELLO SERIBELLI. Ela, de naciona-
lidade brasileira, médica, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 09 de março de 1991, fi lha de NAZIR 
ELIAS AYUB e de SANDRA REGINA CHALELA AYUB. 

RENATO RODRIGUES SCHIAVETTI e DAIANE DIAS RA-
MOS CATALANI. Ele, de nacionalidade brasileira, músico, 

solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 25 de julho de 
1985, fi lho de ORLANDO SCHIAVETTI e de TEREZINHA 
RODRIGUES DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
farmacêutica, solteira, nascida em José Bonifácio, SP, no dia 
19 de julho de 1987, fi lha de ANTONIO CATALANI FILHO e 
de EDINAMAR DIAS RAMOS. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. LEANDRO RODRIGUES DE JESUS e RUTH 
CAMPOS BARATA, sendo ELE fi lho de JOSÉ ALBERTO DE 
JESUS e de MARIA LUIZA RODRIGUES DE JESUS e ELA 
fi lha de FRANCISCO DE ALENCAR DOS SANTOS BARATA 
e de MARIA JUCIREMA CAMPOS BARATA;

2. ALEXANDRE MARINHO PULEGIO e MARJORIE 
JULIANE MATHIAS DE PAULA, sendo ELE fi lho de LAÉR-
CIO PULEGIO e de IRENE MARINHO PULEGIO e ELA fi lha 
de JOÃO FERREIRA DE PAULA e de MALVINA MATHIAS 
DE PAULA;

3. HELDER HENRIQUE DA SILVA e RAPHAELA 
CRISTINA CAMILO SANTANA, sendo ELE fi lho de LUCIA-
NO RICARDO DA SILVA e de LOIDE RODRIGUES DE SOU-
ZA SILVA e ELA fi lha de ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA 
SANTANA e de ROSELI CALDEIRA CAMILO;

4. JEAN RALPH PAGANIN e JESSICA FERREIRA 
DE SOUZA, sendo ELE fi lho de ROSIMEIRE APARECIDA 
PAGANIN e ELA fi lha de WAGNER LUIZ GONÇALVES DE 
SOUZA e de OZANIR FERREIRA MENDES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 28/12/2021.
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DE ARROMBA  

Fora dos campos por causa de 
uma lesão, Neymar prepara 
uma festa de arromba em 
sua casa de Mangarat iba 
(RJ) para este réveillon. Os 
testes de som e iluminação, 
que ocorreram na noite de 
quinta-feira e madrugada de 
sexta-feira, levaram os vizinhos 
do condomínio Portobello à 
loucura. É, a propósito, o mesmo 
condomínio que Sergio Cabral 
tinha sua mansão e que hoje 
outros jogadores, como Thiago 
Silva e Gabriel Jesus, possuem 
suas casas de praia. E o mesmo 
também onde Neymar armou 
uma festança de cinco dias na 
última semana de 2020.

     O ator Marcelo Serrado 
contou em seu perfil pessoal 
no Instagram que testou 
positivo para Covid-19, na 
quarta-feira, um dia após ter 
tomado a terceira dose da 
vacina contra o vírus.
 
      O empresário Sinvalzinho 
Célico, dono da Levare, botou 
a família numa van e saiu 
comemorando o Natal pelas 
cidades e vielas de Portugal.

     A exuberante Soraya 
Bassitt comemorou seu 
aniversário dia 21 reunindo os 
íntimos de oliveira na pizzaria 
Calui.

    O casal Michel Jorge 
Ghantous- leia-se Lojas 
Turcão- e Camila Caracanha 
Ghantous segue em janeiro 
com o filho Ravi Michel, 
para férias na Riviera de São 
Lourenço.

     Paulinho Rossi comandou 
o jantar de despedida do ano 
com seu grupo de amigos no 
Automóvel Clube. No cardápio, 
uma deliciosa rabada com 
polenta e agrião.

      Florêncio Batista foi com a 
família, passar o Natal com os 
filhos em Gramado.

     Agradeço os votos de 
Boas Festas que me enviaram 
Nelson Washington Pereira, 
Mariza Barbosa Pereira, Márcio 
Marcassa Junior (Rio Port).

     O faturamento de Natal dos 
shopping centers cresceu 58% 
em relação ao ano passado.

     É esperado para o dia 
4 de janeiro vindouro, o 
nascimento de Felipe, primeiro 
filho do casal Kelvin Kaiser, 
presidente da Acirp e Thaisa 
Bassitt Kaiser, que vem fazer 
companhia para o irmãozinho 
Pedro Bassitt Del’Arco.

     Caetano Veloso testou 
positivo para Covid-19, apesar 
de todos os cuidados neste 
período de pandemia.  A 
empresária Paula Lavigne 
também testou positivo. 

    Os médicos Carlos Eduardo 
e Fabiana Funes Cury foram 
com os filhos passar as festas 
de fim de ano em Portugal 
Nelsinho Loes Oureiro, 
presidente da Casa da España, 
passou o Natal em Pontal do 
Paraná com filhos, noras e 
netos.

     Contradição: Tem pessoas 
que se protegem com 
máscaras em todos os lugares 
públicos, mas não dispensam 
um cigarro eletrônico.

      As inscrições para o 
Festival Internacional de 
Teatro de Rio Preto, que será 
realizado de 21 a 30 de julho 
de 2022, abrem-se dia 8 de 
janeiro. E a seleção, entre 7 e 
25 de janeiro. O FIT voltará a 
ser realizado após dois anos.
José Roberto e Madu Polotto 
reúnem amigos para um 
réveillon em sua casa na 
Enseada Azul.

      Thomas e Fernanda 
Bassitt foram passar o réveillon 
em Fernando de Noronha. 

CAMPANHA
Uma campanha começa a 
tomar corpo nas redes sociais, 
contra essa prática do uso do 
cardápio de bares e restaurantes 
apenas através do QR Code. 
Para  os  p ropr ie tá r ios  de 
estabelecimentos comerciais, é 
uma comodidade, mas precisam 
rever essa prática de abolir 
cardápio impresso. Primeiro 
que constrange e afasta os 
mais velhos de sua clientela, 
porque têm dificuldade de lidar 
com o sistema e são obrigados 
a esperar a boa vontade dos 
garçons, para ajudá-los, hoje em 
dia, em número menor do que o 
necessário para cada casa. Se 
é por uma questão de higiene 
e de prevenção sanitária, que 
se faça a higienização através 
de cardápios descartáveis, em 
papel inferior, ou que se limpe 
o cardápio com álcool como 
se limpa os pratos e talheres e 
copos depois de serem lavados. 

DOSE DUPLA
Em janeiro Rio Preto ganha dois 
complexos de bar e restaurante. 
Um deles, já anunciado aqui, o 
D. Maria, de Waldyr Faria, numa 
esquina da Avenida Jk. O outro, 
do chef Alexandre Badaró, na 
esquina da Rua Penita com 
Benjamin Constant, dedicado à 
gastronomia brasileira, chamado 
Oiti. O nome é inspirado numa 
planta nordestina, cujos frutos 
não podem ser consumidos 
in natura, mas podem ser 
usados na preparação de bolos 
e farofas.

CHIC, NON?
Rio Preto anda muito chic. A 
ser verdadeira a notícia do site 
de meu amigo Amaury Jr, o 
cantor Julio Iglesias pediu ao 
empresário artístico Manoel 
Poladian que ele procurasse por 
uma fazenda na região de Rio 
Preto, pois quer adquiri-la para 
praticar a pecuária.

BODAS DE OURO  

Para comemorar suas Bodas de Ouro, Paulo e Adelaide Orozimbo 
vão levar a família inteira para um finde num resort em Poços 
de Caldas, cidade onde passaram a lua de mel, de 7 a 9 de 
janeiro. Com eles, também, vão os casais Ita e Bel Silva, Jorge 
e Mazé Cury, Castor e Fátima Verdi, Sidney e Mazinha Vernucci.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

ESTACIONAMENTO 

Aos 8 anos de vida,o shopping Iguatemi Rio Preto, passará a 
cobrar pelo estacionamento de veículos a partir de 10 de janeiro.
São R$ 6,00 com direito a 4 horas e após esse período R$ 2,00. 
Motos R$ 5,00 e valet R$15,00 por hora + R$7,00 por fração. 
Mensalistas R$ 150,00 e desconto de R$ 50% para lojistas e 
funcionários. Quem esfrega as mãozinhas de contentamento são 
os outros shoppings que não cobram nada. O Riopreto Shopping 
Center, por exemplo, às vésperas de comemorar 34 anos, não 
cobra nadica de nada.

CHUVEIRO 
O chuveiro da Havan implantado 
na praia de Canasvieiras,em 
Florianópolis(SC) é sucesso 
absoluto.O equipamento foi 
instalado dia 20, e estará à 
disposição dos banhistas para 
uso gratuito durante 30 dias.

BABY
Nasceu dia 13 de dezembro em 
Seattle,Washington, o sétimo 
neto de Agnello e Fátima Haikel 
de Oliveira, que recebeu o nome 
de  Asher. É filho do irlandês 
Michael Knick e da rio-pretense 
Flávia Haikel de Oliveira Knik 
que já tinham dois filhos Jack 
e Anna.

MENSAGEM

“Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias,a que se deu o 
nome de ano,foi um indivíduo genial.Industrializou a esperança, 
fazendo-a funcionar no limite da exaustão.Doze meses dão para 
qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos.Aí entra o 
milagre da renovação:tudo começa outra vez. Com outro número e 
outra vontade de acreditar que daqui prá diante vai ser diferente”.

Carlos Drummond de Andrade.

PRÉ-ESTRÉIA
O longa “O Festival do Amor”, 
novo filme de Woody Allen, terá 
pré-estreias a partir de amanhã 
nos cinemas brasileiros e
estreia em todo o Brasil no dia 
6 de janeiro.O 50º longa da 
carreira do diretor, que tem o 
roteiro também assinado por 
ele, homenageia suas maiores 
inspirações e relembra obras 
de grandes cineastas europeus, 
como Jean-Luc Godard, François 
Truffaut, Federico Fellini, Ingmar 
Bergman e Luis Buñuel. O filme 
foi rodado na cidade espanhola 
de San Sebastián, que sedia 
um dos principais festivais de 
cinema na Europa.

O casal de médicos Ivo e 
Patrícia Cêntola Crosera 

está curtindo diazinhos na 
Suiça onde passaram o 

Natal. Na foto, Patrícia em 
Beau-Rivage, e Genève.
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Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 
NATAL ENCANTADOR I

Já disse várias vezes e não me canso de repetir: tenho uma crise 
de abstinência pela paisagem da estância da família Bassitt, cuja 
história alberga parte da minha história e esbanja encantadores 
sentimentos. O aconchego silvestre que enche minha retina de 
prazer, expressa sua magia através de um verde exuberante. Em 
contraste com o céu de azul intenso que nossa cidade tem, essa 
paz e placidez predominantemente rurais que a estância oferece, 
são mais brasileiras que a jabuticaba. E sem exagero, incorporam-
se como altar dos meus hormônios. 
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NATAL ENCANTADOR II

A cena é profundamente verdadeira para a minha alma de pés 
calejados. E foi naquele cenário deslumbrante que tive o prazer de 
desfrutar de uma encantadora ceia de Natal e de um não menos 
encantador, almoço no dia seguinte, orquestrado e regido por 
Carmen Lúcia Bassitt e seus irmãos Cristina, Cláudia, Cinthia e 
Allim. Aliás, de todas as ceias que durante vários anos, participei 
ininterruptamente naquele paraíso,esta foi uma das melhores. 

NATAL ENCANTADOR III

Além daquele visual de sonhos fluindo pelos olhos e invadindo a 
alma com o mesmo prazer que a obra de Paul Cèsanne e Claude 
Monet pelas retinas, as festas na estância da família Bassitt são 
sempre uma experiência intensa, principalmente pela refinada 
gastronomia. Na véspera do Natal a lua se fazia soberana, 
poderosa e linda num céu sem nuvens.

NATAL ENCANTADOR IV

Os anfitriões mimaram seus convidados em tudo: decoração, 
cardápio, música,serviço,além de uma atmosfera caudalosa em 
alegria e animação. O menu distribuía pérolas entre o champagne, 
os bons vinhos, o scotch e o Aperol. Do hipnótico desfile de haute 
cuisine, merecem menção o generoso cocktail de camarão, o 
molho de maçãs verdes, a terrine de foie gras, o saumon fumé 
aux fines herbes, o presunto cru espanhol Pata Negra, o tender 
com fios de ovos e frutas em marasquino, a dinde com molho 
de ameixa e champignons, mousse de marron glacê e farofa de 
frutas, os frutos do mar à provençal, o arroz com amêndoas, o 
leitão rôti com farofa picante, pêssegos melba e abacaxi grelhado, 
farofa doce e a farofa apimentada, arroz branco com lâminas de 
amêndoas sautés. 

NATAL ENCANTADOR V

Embora apenas para os familiares mais próximos e um ou outro 
convidado, sempre uma cornucópia de delícias aterrissa à mesa. 
Os pratos estavam todos irretocáveis As sobremesas, depois desse 
tsunami de delícias, acabam sendo vistas com desdém, apesar 
do elenco de perfumadas frutas e doces de pâtisserie exemplar. A 
vilã foi a temperatura que ousou despencar a partir de meia-noite 
causando desconforto nos mais friorentos. Mas nada que uma 
pashmina ou uma cashmere não resolvesse. Ou os hits românticos 
de Sinatra, Boublé, Roberto Carlos, Beatles. 

NATAL ENCANTADOR VI

O desfile continuou no almoço do dia seguinte, com uma costela 
no chão, cordeiro assado, parrillas portenhas preparado por um 
buffet  de churrascos e um festival de saladas homemade. Carmen 
Lúcia no fogão é um capricho só. Quando faz um leitão, deixa-o 
com a pele estaladiça, brilhante como se fosse vitrificada igual 
aos patos laqueados de Pequim. Mas seus irmãos não ficam 
atrás: Cristina, Cláudia e Allim também dão show na cozinha. Ao 
final, me senti como dizia Ernest Hemingway, quando acabava de 
escrever um conto: dominado por um vazio, feliz, como se tivesse 
acabado de me entregar ao amor físico. 


