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Emissão 
de título 
de eleitor 
cresce 30% 
em março
Os jovens estão atendendo 
às campanhas do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
e de veículos de comuni-
cação e tirando o título 
de eleitor para a eleição 
de outubro deste ano. 
Régis Gaide Pistori, chefe da 
268 Zona Eleitoral, mostra 
números que indicam que 
em Rio Preto a retirada do 
documento aumentou apro-
ximadamente 30% entre 
fevereiro e março de 2022. 
Ele ainda não tem os núme-

ros de abril Em fevereiro, 
jovens rio-pretenses com 16 
anos tiraram 269 títulos e 
os que têm 17 anos, 943. Os 
menores de 16 que vão com-
pletar 16 até 2 de outubro, 
dia da eleição, e que têm 
direto ao voto, foram 19. 
Em março, os números 
deram um salto. Quarenta 
e seis menores de 16 anos 
solicitaram o documento, 
413 com 16 anos e 1.171 que 
têm entre 17 e 18 anos. 
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             Estou bem an-
siosa, e me sinto mais 
integrada na socieda-
de. Fico contente de 
votar pela primeira 
vez, pois penso que é 
extremamente 
necessário
Julia Guiráo,
eleitora pela prieira vez

“

“

Rio Preto 
tem saldo 
positivo de 
641 CNPJs 
criados no 
trimestre

MERCADO
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JUSTIÇA

Violência 
doméstica 
cresce, dizem 
juiz e secretaria

Dados da Vara da Violên-
cia Doméstica e do mapa 
da Violência da prefeitura 
mostram avanço de casos 
nos últimos meses em Rio 
Preto. CIDADES  Pág.5

FUTEBOL

América estreia hoje na Bezinha

O América inicia sua campanha na Segunda Divisão do Campeonato Paulista (Bezi-
nha) neste domingo (24), às 10h, contra a Inter de Bebedouro. Diferentemente das 
duas últimas temporadas, o Rubro montou o elenco com recursos próprios, sem 
investidor externo. ESPORTES  Pág.6

CONTRA O HB

Pais pedem 
R$ 70 mil de 
indenização por 
erro em parto

DHoje 
entrevista 
grafiteiro 
de Rio Preto

Uma ação judicial por erro 
médico pede indenização 
de R$ 70 mil da Fundação 
Faculdade de Medicina 
(Funfarme). Foi protoco-
lada na Vara Cível de Rio 
Preto. Nela, os médicos são 
acusados de provocar uma 
lesão profunda, chegando 
à cartilagem, em uma das 
orelhas do bebê Y. R. D. S. 
Os advogados dizem que ele 
quase teve a orelha amputa-
da. O parto foi prematuro, 
dia 16 de janeiro deste ano, 
às 13h. CIDADES Pág.4

BOLSONARO:
NÃO, TEMER
O ex-presidente Michel 
Temer (MDB) defendeu a 
revogação pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (PL) do 
decreto que concedeu per-
dão ao deputado Daniel 
Silveira (PTB-RJ). Bolso-
naro reagiu e respondeu: 
“Não”. POLÍTICA  Pág.3
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Arquivo DHoje

Vinicius LIMA

Arquivo DHoje

Arquivo DHoje

Arquivo PESSOAL
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Contribuição paterna 
na qualidade
embrionária

O atual estágio de desen-
volvimento das técnicas de 
reprodução humana permite 
o controle das várias etapas 
envolvidas no processo, exce-
to a implantação do pré-em-
brião. Nesse sentido, vários 
são os fatores prognósticos 
estudados com o objetivo de 
melhorar a taxa de implan-
tação uterina e, conseqüen-
temente, a taxa de gestação.

A qualidade embrionária 
é tida como um dos fatores 
prognósticos relacionados à 
gravidez. A obtenção de um 
embrião de boa qualidade 
passa por várias fases, inician-
do pelo estímulo ovariano e 
terminando no laboratório de 
micromanipulação. Um fator 
limitante desse processo é o 
gameta masculino. Neste arti-
go, revisaremos os principais 
fatores relacionados ao esper-
matozóide que podem influir 
na qualidade embrionária.

Inicialmente, o papel do 
gameta masculino no proces-
so de fertilização do ovócito 
era definido pela capacidade, 
ou não, de fertilizá-lo. Com o 
advento da injeção intracito-
plasmática de espermatozói-
des (ICSI) esse problema foi, 
aparentemente, contornado. 
Esperava-se que a participa-
ção do espermatozóide no 
processo de divisão celular 
do embrião acontecesse em 
uma fase tardia, somente 
após a ativação gênica, porém, 
sabemos que o espermato-
zóide tem uma participação 
mais precoce nesse processo. 
A retomada da meiose pelo 
ovócito é um processo

mediado pelo influxo de 
cálcio para a célula que po-
tencialmente pode ter o es-
permatozóide como desenca-
deador do aumento do cálcio 
intracelular. Alterações logo 
nas primeiras fases da divisão

celular são atribuídas a 
defeitos no centrossomo dos 
espermatozoides, que im-
pedem o correto pareamen-
todos cromossomos após a 
fertilização, resultando em 
ovócitos fertilizados, porém 
não segmentados. Alterações 
do DNA verificadas por mé-
todos que avaliam a taxa de 
fragmentação do DNA dos 
espermatozoides são rela-
cionadas às baixas taxas de 
fertilização e alterações na 
divisão do embrião. As alte-

rações tardias relacionadas 
ao DNA do espermatozóide 
foram demonstradas por 
Tesarik et al.7 (2004). Eles 
compararam um grupo de 
casais com repetidas falhas 
de tratamento (grupo de 
estudo) a um grupo-controle 
com casais na sua primei-
ra tentativa de engravidar. 
Ambos usavam ovócitos de 
doadoras. Observou-se que, 
no grupo de estudo, definido 
pelos portadores de altera-
ções tardias (> 50% de ovóci-
tos fertilizados com > 50% de 
embriões classificados como 
bons), não houve gestação, 
já, no grupo-controle, ocor-
reu 36% de taxa de gesta-
ção, havendo uma diferença 
significativamente maior no 
índice de fragmentação do 
DNA nos espermatozoides 
do grupo de estudo. Além de 
alterações intracelulares que 
interferem

na qualidade embrioná-
ria, alguns parâmetros dis-
poníveis na análise seminal 
podem ser relacionados às 
falhas na fertilização e ao 
desenvolvimento embrioná-
rio.Casais cujos homens são 
portadores de leucocitos-
permia terão menor taxa de 
fertilização após tratamento 
com ICSI8. Da mesma forma, 
um paciente portador de 
globozoospermia, uma alte-
ração morfológica sem causa 
específica e caracterizada 
pela ausência do acrossomo, 
apresentou 10% de taxa de 
fertilização após ICSI.

O local para obtenção dos 
espermatozóides também 
influi sobre a taxa de fertili-
zação e desenvolvimento em-
brionário. A taxa de embriões 
com defeitos de divisão e má 
qualidade aumenta quando 
comparamos a injeção de 
espermatozóides ejaculados 
com a de espermatozóides 
recuperados com técnicas 
cirúrgicas do epidídimo ou 
do testículo. Ampliando

a comparação entre es-
permatozóide epididimário 
e testicular, observamos a 
mesma diferença.

Vimos que o esperma-
tozóide pode influir negati-
vamente na qualidade em-
brionária em várias etapas, 
e diversos são os fatores 
analisados como prognóstico 
dessa interferência negativa. 
De forma ideal, para que o 
espermatozóide seja usado 
em técnica de reprodução 
humana, deve ser ejaculado 
em um sêmen sem leucóci-
tos, não possuir alteração 
morfológica e terseu DNA 
íntegro. 

Por Luiz Fernando Gon-
çalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, 
pós-graduado em Reprodu-
ção Humana

MAIS FÉRTIL

DR. LUIZ FERNANDO
BORGES
saúde@dhojeinterior.com.br

Jorge Luis Pedrassoli, natural de São 
José do Rio Preto-SP, faleceu aos 50 
anos de idade. Era divorciado e deixa 
a filha Laura Magro Pedrassoli. Será 
sepultado no dia 22/04/2022 às 17h, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemitério São 
João Batista. 

Antonio Carlos Montezani, natural 
de Arco Iris-SP, faleceu aos 65 anos 
de idade, era viúvo de Sra. Cleide 
Fernandes Montezani e deixa as fi-
lhas Daniela e Izabella. Será sepulta-

FALECIMENTOS E MISSAS

do no dia 22/04/2022 às 15h, saindo 
seu féretro do velório Capelas Pre-
ver Rio Preto para o Cemitério São 
João Batista.

Apparecida Storti Montelli, natural 
de São José do Rio Preto-SP, faleceu 
aos 91 anos de idade. Era viúvo de Sra. 
Fiori Montelli e deixa os filhos Celia 
Rosaria, Iracelis Aparecida, Nei Carlos 
e Rita Silene. Será sepultada no dia 
22/04/2022 às 16h, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério Parque Jardim da Paz.

A cultura ou o fomento 
dela é importante para qual-
quer pessoa, pois a cultura 
está relacionada a geração de 
conhecimento e a formação e 
ao exercício de pensamento 
que são os valores para o de-
senvolvimento da humanida-
de. A cultura é essencial para 
a formação pessoal, moral e 
intelectual no indivíduo na 
capacitação de nos relacio-

ARTIGO

A CULTURA EM NOSSAS VIDAS!

A cultura é essencial para a formação 
pessoal, moral e intelectual no indiví-
duo na capacitação de nos relacionar-
mos com o nosso próximo

narmos com o nosso próximo. 
Ela está em tudo na nossa fala, 
nosso estilo de vida, entende 
se por cultura tudo aquilo que 
é representado.

Está nos costumes dos po-
vos, hábitos, gosto musical e 
gastronômico, entendemos 
então que nossa formação 
cultural é o que nos define, 
assim como, nos alimentamos 
e nos suprimos fisicamente nos 
hábitos culturais nos preenche 
intelectualmente.

Pela nossa cultura deixa-
mos um legado para as futuras 
gerações como nossos avos, 
bisavós e tataravós nos deixa-
ram, sabemos de onde viemos 
e podemos passar para nossos 

filhos e netos.
Mas a cultura não se limita 

a estas questões a Pesquisado-
ra Lúcia Santaella professora 
da PUC de São Paulo define 
cultura a partir de duas óti-
cas cultura erudita e cultura 
popular. 

A erudita é a cultura com 
referenciada perla classes 
cultas e a cultura popular é 
referenciada pelas classes 
subalternas. Até certo ponto 
essa visão de cultura prevalece 
ainda nos dias de hoje. Mas 
com menos força, devido ao 
avanço da tecnologia e com o 
crescimento das mídias sociais 
e o surgimento da WEB que 
dissolveu as fronteiras, dando 

acessibilidade a todos ou quase 
todos que tivessem acesso à 
internet.

Possibilitando o contato 
com todo tipo de produto 
cultural que antes estaria ao 
alcance somente das pessoas 
privilegiadas por suas classes 
sociais. O acesso a obras de 
artes, a shows musicais, espe-
táculos, apresentações árticas 
entre outros fomentos cultu-
rais. Como vemos a cultura 
tem suas varias representações 
e significados para cada indi-
víduo na formação de nossas 
vidas, pois é a partir dela que 
o mundo que vivemos passa 
a ter sentido as comunidades 
e povos seja local ou global, a 
cultura esta em tudo e falta de 
conhecimento ou de informa-
ções que definem quem somos 
pode trazer grandes prejuízos 
a sociedade em que vivemos. 

Caren Fagundes, fotogra-
fa - Líder Comitê de Cultura 
– Grupo Mulheres do Brasil 
Núcleo São José do Rio Preto. 
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Divulgação

 Divulgação

Só há uma resposta para a 
dificuldade: suplantá-la sobrancei-
ramente. O que nos faz vencedores 
ou derrotados é o nosso estado 
de espírito. Quantas cadeias e 
torturas sofreram os adeptos de 
Jesus, marcantemente no início do 
Cristianismo!... No entanto, com 
isso, salvo as exceções de praxe, 
eles cada vez mais se fortaleciam.

A História registra: Benito 
Juárez (1806-1872), um dos per-
sonagens centrais na unificação 
mexicana, lutou para integrar a 

ARTIGO

Superar crises
população indígena e mestiça à vida 
nacional e defendeu os interesses 
das classes pobres. A fim de motivar 
o povo contra as tropas francesas de 
Napoleão III (1808-1873) — manda-
das em apoio ao monarca do segundo 
Império do México, Maximiliano I 
(1832-1867) —, que pretendiam o 
domínio total do seu país, declarou 
aquele que seria o primeiro indígena a 
presidi-lo: “Por causa da nossa teimo-
sia em não nos deixar subjugar, eles 
lutam sem futuro, sem esperança de 
vencer… Aquele que não espera vencer 
já está derrotado”.

Vale aqui oportuna reflexão do 

respeitado clínico e político brasi-
leiro dr. Adolfo Bezerra de Menezes 
Cavalcanti (Espírito), que no dia 
11 de abril completa 122 anos na 
Pátria Espiritual: “Os celeiros dos 
seres de Boa Vontade são abasteci-
dos em plenitude pelo processo de 
ligação íntima das criaturas com o 
Criador, sobretudo pela Oração e 
pela Vigilância. Portanto, quanto 
mais proclamarmos o Reino de 
Deus, certamente os silos da Eter-
nidade socorrerão as despensas do 
Espírito encarnado. A Lei de Causa 
e Efeito permanece sempre em ple-
na atividade, apesar da distração 

humana quanto à Perfeita Justiça 
das Leis Divinas. Pensemos e re-
pensemos constantemente sobre a 
Estratégia de Deus acerca de nossas 
vidas. Todo esforço empreendido, 
decerto, tem a sua útil peleja em 
prol da vitória”.

Exato, dr. Bezerra! De pleno 
acordo com o ínclito Benfeitor 
Espiritual, que ainda hoje é ca-
rinhosamente chamado de “o 
Médico dos Pobres”.

José de Paiva Netto ― Jorna-
lista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com

No ano de 1953, os cientistas Ja-
mes Watson, Francis Crick, Maurice 
Wilkins, Rosalind Franklin e outros 

ARTIGO

Dia Mundial do DNA: o que a data re-
presenta para a medicina? 

colegas publicaram artigos na revista 
Nature com o objetivo de desvendar 
a estrutura da molécula de DNA. A 
descoberta foi especificamente no 
dia 25 de abril, e desde então a data 
é lembrada mundialmente como 
o Dia do DNA. Neste ano, um dos 
principais marcos para a ciência e 
medicina completa 69 anos. 

Por coincidência, ou não, re-
centemente cientistas conseguiram 
sequenciar de forma completa o 
DNA humano por meio do Projeto 
Genoma Humano, iniciado na dé-
cada de 90. Em 2003, o programa 
já tinha conseguido sequenciar 
92% do genoma humano e neste 
ano chegou-se aos 100%. Com o se-
quenciamento completo é esperado 
revelar caminhos para novos conhe-
cimentos sobre a saúde, o que torna 
a espécie humana única. Os 8% que 
faltavam agora ajudaram a entender 
mais ainda sobre o funcionamento 
do genoma, doenças genéticas e 
a diversidade humana. É como se 
estivéssemos vendo o genoma com 
um novo par de óculos, conseguimos 
agora ter uma visão do cenário todo, 
de todas as variações do DNA.

É importante mencionar que 
antes da publicação de Watson e 
Crick, em 1953, houveram vários 
outros pesquisadores que contribu-
íram para elucidação da estrutura 
da Molécula, em 1944 três pesqui-
sadores publicaram pesquisas que 
demonstravam que as informações 
genéticas de um ser vivo estão reu-
nidas no DNA.  

Mas a data de 25 de abril de 
1953 é significativa pois representa 
a abertura de uma grande janela na 
pesquisa científica com o forneci-
mento das bases para a Genética 

Molecular, Biologia Molecular e 
Biotecnologia. Estas áreas estão em 
constante crescimento e contribuem 
com diferentes setores, tais como 
saúde, bem-estar e longevidade em 
humanos, agricultura, pecuária e 
muitas outras. 

O DNA é formado por nucleotí-
deos compostos por bases nitroge-
nadas, que são representadas pelas 
letas: A, C, G e T (respectivamente 
adenina, citosina, guanina e timina). 
Quando analisamos a estrutura da 
molécula do DNA, existem surpresas 
muito interessantes. Por exemplo, 
dentro do núcleo da maioria de 
nossas células são diplóides, onde o 
DNA está organizado em 23 pares 
de cromossomos. 

No núcleo de cada uma de nos-
sas células diplóides temos o DNA 
formado por 6 bilhões de pares de 
bases, e cada par de bases tem cerca 
de 0,34 nanômetros de comprimen-
to (um nanômetro é um bilionésimo 
de um metro), cada célula diplóide 
contém cerca de 2 metros de DNA, 
segundo o artigo publicado pela 
Nature Education, DNA Packaging: 
Nucleosomes and Chromatin. 

O corpo humano contém apro-
ximadamente 50 trilhões de células 
– o equivalente a 100 trilhões de 
metros de DNA em cada corpo 
humano. Isso significa que cada 
um de nós tem DNA suficiente para 
ir daqui até o Sol e voltar mais de 
300 vezes, ou ao redor do equador 
da Terra por 2,5 milhões de vezes. 
Mas, por que estes dados técnicos 
são importantes, afinal? Porquê as 
informações para constituir e regular 
as funções de todas as células estão 
em nosso DNA. 

O Projeto Genoma Humano 
proporcionou um grande avanço 

no entendimento de como o código 
genético influencia nossas vidas. Por 
conta desta conquista, hoje sabemos 
que a alteração de apenas uma, entre 
as 6 bilhões de bases de um genoma, 
podem tornar uma pessoa imune ao 
HIV ou até mesmo aumentar a pos-
sibilidade de doenças como o câncer 
de mama, por exemplo.

Hoje existem inúmeros testes 
genéticos diagnósticos com função 
preditiva, que conseguem identificar 
a possibilidade de uma doença se ma-
nifestar, de acordo com predisposições 
encontradas no DNA do paciente. Isso 
permite que ele tenha a chance de se 
prevenir antes mesmo dos primeiros 
sintomas surgirem. Um destes exames 
identifica mutações nos genes BRCA1 
e BRCA2, que podem trazer tumores 
nos ovários e mama. Uma vez que 
mais pessoas conseguem prevenir o 
surgimento de doenças genéticas, os 
sistemas de saúde conseguem otimi-
zar seu trabalho. 

Portanto, a medicina genômica 
irá transformar o sistema de saúde 
e a economia com maior precisão 
na identificação de riscos, medidas 
preventivas e monitoramento mais 
eficazes, reduzindo custos para o 
indivíduo e para o setor médico, 
evitando reações adversas e trata-
mentos desnecessários.

*Euclides Matheucci Jr. é co-
-fundador e diretor científico da 
empresa de biotecnologia DNA 
Consult, além de professor e 
orientador no Programa de 
Pós-Graduação em Biotecnolo-
gia na Universidade Federal de 
São Carlos. Euclides também é 
criador do teste #SalvaVidas-
Covid que contribui com a tes-
tagem que utiliza a autocoleta 
por meio da saliva
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Política Samba e política
O governador Rodrigo Garcia (PSDB) 
abriu na noite desta sexta-feira (22) os 
desfiles das escolas do grupo Especial

Caso Covaxin
A ministra Rosa Weber atendeu a novo 
pedido da PGR arquivou inquérito de 
prevaricação contra Bolsonaro

Cresce 30% emissão de título eleitoral 
para jovens entre 16 e 18 anos

EM RIO PRETO

Os jovens entre 16 e 18 
anos estão atendendo às vá-
rias campanhas do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e de 
veículos de comunicação e 
tirando o título de eleitor para 
a eleição de outubro deste ano. 
Régis Gaide Pistori, chefe da 
268 Zona Eleitoral, mostra 
números que indicam que em 
Rio Preto a retirada do docu-

Os números saltaram 
entre fevereiro e mar-
ço após campanhas
 na mídia

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Para Julia Guiráo de Lima, 16, o voto é um fator determinante para mudar o cenário político atual do Brasil

Régis Gaide disse 
que essa corrida ao 
documento é resul-
tado de campanhas 
que o Superior Tri-
bunal Eleitoral 
vem fazendo

Arquivo DHoje

Projeto de lei prevê a isen-
ção temporária do pagamento 
da tarifa do transporte coletivo 
às mulheres vítimas de violên-
cia em Rio Preto. Apresentado 
pela vereadora Jéssica Oliveira 
(Psol) que ocupou a cadeira 
no Legislativo durante o mês 
de março, em substituição 
ao vereador João Paulo Rillo 
(Psol), o projeto estabelece 
que terá o direito a isenção a 
mulher vítima de violência a 
quem seja concedida medida 
protetiva, conforme disposto 

PROJETO

Ônibus gratuito para mulheres vítimas de agressão
no artigo 18, da Lei Federal nº 
11.340/2006, conhecida como 
Lei Maria da Penha. 

Legalidade
O projeto será analisado 

quanto a legalidade, ou seja, 
em primeiro turno. A proposta 
especifica ainda que a isenção 
momentânea poderá ser con-
cedida a mulher “que esteja em 
processo de acompanhamento 
em espaços especializados de 
atendimento à mulher, previs-
tos pela mesma lei federal, isto 
para que estas vítimas tenham 
acesso facilitado aos órgãos 
de proteção, às delegacias, ao 
judiciário, à fuga do ambiente 

que ocasionalmente possa di-
vidir com o agressor e afins.”

Caberá à Secretaria Mu-
nicipal de Direitos Humanos 
o cadastramento da mulher 
vítima de violência que neces-
site da gratuidade no sistema 
de transporte instituída por 
esta lei. 

Um ano
“O prazo do benefício insti-

tuído por esta Lei terá duração 
mínima de 1 ano, podendo ser 
prorrogado por igual prazo em 
conformidade com a duração 
das medidas protetivas e de 
acompanhamento. A gratuida-
de será concedida em todos os 

dias e horários da semana, sem 
limitação diária de viagens”, 
estabelece. 

Jéssica justifica a apre-
sentação do projeto alegando 
que historicamente cabe as 
mulheres o “protagonismo” no 
processo de gestação. “Assim, 
um acompanhamento médico 
aos companheiros das gestan-
tes é essencial para a vida dos 
envolvidos e para a diminuição 
da sobrecarga das pessoas que 
gestam. Este projeto reforça, 
assim, o papel dos companhei-
ros e esposos, auxiliando-os 
em sua saúde e prevenindo 
quaisquer problemas de saúde 
ao feto”, declara.

Arquivo DHoje

Projeto concede ônibus gratuito para mulheres vítimas de agressão

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Doria diz que gesto de Eduardo Leite 
‘é prova de coerência e bom senso’

O ex-governador de São 
Paulo João Doria (PSDB) 
emitiu nesta sexta-feira, 22, 
comunicado em que comenta 
a carta na qual o ex-gover-
nador do Rio Grande do Sul 
Eduardo Leite afirma que vai 
acatar o resultado das prévias 
tucanas do ano passado que 
credenciou Doria para ser o 
candidato do PSDB à presi-
dência. Para Doria, o gesto do 
gaúcho é “prova de coerência 
e bom senso” e mostra que as 

divergências internas “foram 
superadas”. 

“É com otimismo que rece-
bo a manifestação pública do 
ex-governador do Rio Grande 

do Sul, Eduardo Leite, uma 
expressiva liderança do nosso 
partido”, afirmou Doria, tam-
bém em carta. 

O gesto de reconhecimento 

de Eduardo, do resultado das 
prévias e pela candidatura 
única do PSDB para a presi-
dência da república é prova 
de coerência e bom senso. 
Finalmente, foram superadas 
todas as divergências internas, 
corroborando com o resultado 
e a legitimidade das prévias 
que mobilizaram mais de 44 
mil eleitores tucanos. É um 
gesto honrado, democrático e 
elogiável.” 

Em baixa nas pesquisas de 
intenção de votos o PSDB ava-
lia como melhorar a imagem 
de Doria. O ex-governador 
fez, de forma tímida, viagem 
a Salvador na última semana.

NINHO TUCANO

Doria: ‘Gesto de Eduardo Leite é prova de coerência e bom senso’

Divulgação
Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O ex-presidente Michel 
Temer (MDB) defendeu 
em nota divulgada nesta 
sexta-feira (22) a revoga-
ção pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL) do decreto 
que concedeu perdão ao 
deputado bolsonarista Da-
niel Silveira (PTB-RJ). Bol-
sonaro reagiu ao pedido de 
Temer e, nas redes sociais, 
respondeu: “Não”. Segun-
do Temer, a medida evita-
ria uma “crise institucional 
entre os poderes”. “Este ato 
poderá pacificar as relações 
institucionais e estabelecer 
um ambiente de tranquili-
dade na nossa sociedade”, 
escreveu. Nesta quarta 
(20), Daniel Silveira foi 
condenado pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
a oito anos e nove meses de 
prisão por estímulo a atos 
antidemocráticos.

Bolsonaro
A 1ª Seção do Superior 

Tribunal de Justiça vai ana-
lisar a possibilidade de in-
deferimento do pedido de 
seguro-desemprego quando 
apresentado fora do prazo 
de 120 dias fixado na Reso-
lução 467/2005 do Conse-
lho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(Codefat), diante da ausência 
de previsão de prazos na Lei 
7.998/1990. Por envolver 
verba de natureza alimentí-
cia, o colegiado determinou 
somente a suspensão do 
processamento dos recur-
sos especiais e agravos em 
recurso especial que versem 
sobre a mesma matéria, no 
segundo grau de jurisdição 
ou que estejam em tramita-
ção no STJ. A relatoria dos 
quatro recursos repetitivo 
coube à ministra Regina 
Helena Costa.

Justiça

mento aumentou aproxima-
damente 30% entre fevereiro 
e março de 2022. Ele ainda 
não tem os números de abril. 
 
Em fevereiro, jovens rio-pre-
tenses com 16 anos tiraram 

269 títulos e os que têm 17 
anos, 943. Os menores de 16 
que vão completar 16 até 2 de 
outubro, dia da eleição, e que 
têm direto ao voto, foram 19. 
Em março, os números deram 
um salto. Quarenta e seis me-
nores de 16 anos solicitaram o 
documento, 413 com 16 anos 
e 1.171 que têm entre 17 e 18 
anos. 

Régis Gaide disse que essa 
corrida ao documento é re-
sultado de campanhas que o 
Superior Tribunal Eleitoral 
vem fazendo, assim como 
veículos de comunicação. Re-
velou que o ponta pé para essa 
corrida foi o Festiva de Música 
Lollapalooza, quando artista 
influenciadores pediram para 
que os jovens tirem o docu-

mento e votem em outubro. 
Existem ouras iniciativas iso-
ladas. Em uma delas, escolas 
estaduais na capital e em ci-
dades do estado colocaram 
um terminal de computação 
para a retirada do documento. 
Aqui em Rio Preto, o DHoje 
não conseguiu contato com a 
Divisão Regional de Educação. 

Uma escola estadual de 

ensino médio consultada in-
formou que só colocaria o 
terminal com pedido ou auto-
rização da Divisão de Regional 
de Educação, o que não acon-
teceu até o momento. 

O título pode ser solici-
tado no endereço eletrônico 
https://www.justicaeleitoral.
jus.br/titulo-eleitoral/retira-
do, na Internet e é expedido 

na hora.
Desde então, há uma cor-

rida pelo documento. Ainda 
assim, o total de títulos entre 
jovens de 16 a 18 anos em todo 
país é menor do que há 3 anos. 
Para retirar o documento, bas-
ta foto da identidade frente e 
verso, foto do comprovante de 
endereço e uma self.

Para Julia Guiráo de Lima, 
16, o voto é um fator determi-
nante para mudar o cenário 
político atual do Brasil. “Eu 
estou bem ansiosa, e me sinto 
mais integrada na sociedade. 
Fico contente de votar pela 
primeira vez, pois penso que 
é extremamente necessário”, 
avalia. 

Com esperança em mu-
danças e presença garantida, 
Júlia ainda dá um chamado 
para os amigos de sua faixa 
etária. “Espero a participação 
de todos nas urnas, uma cons-
ciência dos jovens e um futuro 
melhor”

EM MARÇO

1.171
JOVENS ENTRE  17 E 
18 anos procuraram 
o cartório eleitoral de 
Rio Preto para retirada 
do documento
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CIDADES No Solo Sagrado
Uma denúncia anônima levou policiais 
do Baep a prenderem em flagrante, 
por tráfico de drogas, um homem.

Golpe no aplicativo
Um vendedor de roupas foi enganado 
por golpistas ao aceitar indicações de 
fornecedores no aplicativo TikTok

Uma ação judicial por erro 
médico pede indenização de 
R$ 70 mil da Fundação Facul-
dade de Medicina (Funfarme). 
Foi protocolada na Vara Cível 
de Rio Preto. Nela, os médicos 
são acusados de provocar uma 
lesão profunda, chegando 
à cartilagem, em uma das 
orelhas do bebê Y. R. D. S. 
Os advogados dizem que ele 
quase teve a orelha amputada. 
O parto foi prematuro, dia 16 
de janeiro deste ano, às 13h. 
Foram necessários 15 pontos 
para recolocar a orelha na 
posição correta. 

Os advogados Caio de Pau-
la Nunes e Guilherme Ehrhar-
dt Julio Drago relatam que a 
mãe, J. A. D. S. e o pai R. S. 
S., foram impedidos de ter 
contato com o bebê após o 
parto. Ele foi encaminhado 
para a UTI neonatal. O casal 
ficou extremamente desespe-
rado. No momento dos fatos, 
o hospital não forneceu qual-
quer explicação. Os pais só 
tomaram conhecimento após 
forte exigência. 

O médico que deu as infor-
mações disse que o ferimento 
foi provocado por uma tesoura 
cirúrgica e que a cartilagem da 
orelha ficou à mostra. Os pais 
só tiveram acesso ao prontu-
ário do bebê após uma ação 
extrajudicial. O prontuário 
indica que a mãe fez uma cesa-
riana, uma vez que o parto foi 
prematuro, e que ela precisava 
ser medicada com antibióticos 
antes do procedimento, para 
evitar infecções. O que não 
aconteceu. O bebê teve con-
juntivite. 

Segundo os advogados, a 

Pais pedem R$ 70 mil de indenização ao 
HB por corte em orelha de bebê no parto

JUSTIÇA
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acessórios 
é furtada 
no centro

ação indenizatória é por danos 
morais dos pais e dano moral e 
estético do bebê. A mãe relata 
extremo sofrimento. Além do 
sofrimento do bebê, os pais 
foram “lesados” ao serem 
impedidos de ter contato com 
o recém-nascido e ele não 
pode ser amamentado com 
leite materno nesse período de 
recuperação na UTI neonatal. 
O prontuário indica ainda, 
segundo a ação, “calvário dos 
pais” para ter acesso às infor-
mações do estado de saúde 
do filho. 

Os advogados dizem que 
a Funfarme tem capacidade 
financeira para arcar com o 
valor pedido. A composição 
do valor de R$ 70 mil é nas 

seguintes alegações: R$ 40 
mil por dano moral ao bebê 
pelo grave ferimento, privação 
da amamentação materna, do 
contato com os pais e ausência 
de profilaxia. 

Outros R$ 10 mil por danos 
morais aos país pela privação 
do primeiro contato com o fi-

Ladrões furtaram celu-
lares e acessórios de uma 
loja, localizada na área cen-
tral de Rio Preto. O valor do 
prejuízo não foi divulgado. 
À Polícia Civil, a vítima 
disse que descobriu o cri-
me assim que chegou para 
abrir o estabelecimento, 
na manhã desta sexta-fei-
ra, 22. 

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, os ban-
didos escalaram o muro, 
quebraram um vidro, ser-
raram uma grade e conse-
guiram acessar o imóvel. 

Após quebrarem armá-
rios, os marginais levaram 
nove celulares e diver-
sos acessórios. A perícia 
esteve no local e o furto 
será investigado pelo 1º 
DP. Colaborou – Sarah 
BELLINE

A Funfarme, mantenedora do Hospi-
tal de Base, informa que ainda não foi 
citada para os termos do processo 
judicial e que, assim que ocorrer, apre-
sentará sua defesa no processo. 

Advogados alegam que o bebê quase teve a orelha decepada por uma tesoura cirúrgica

Arquivo DHoje

lho, sofrimento e angústia pela 
falta de informações do motivo 
do bebê ter sido encaminhado 
à UTI, impossibilidade da 
amamentação e falta da com-
panhia dos genitores. Outros 
R$ 5 mil pela permanência na 
UTI neonatal pela quase am-
putação integral destinado ao 

bebê pela mácula (cicatriz) na 
sua orelha pelo erro médico. 

A ação tem anexado o pron-
tuário médico do bebê e fotos 
do ferimento suturado na 
orelha de Y. R. D. S. 

O outro lado 
A Funfarme, mantenedora 

do Hospital de Base e Hospital 
da Criança e Maternidade de 
São José do Rio Preto informa 
que ainda não foi citada para 
os termos do processo judicial 
e que, assim que ocorrer, apre-
sentará sua defesa no proces-
so. A Funfarme não comenta 
processos que impliquem na 
divulgação de dados sigilosos 
contidos no prontuário médi-
co-hospitalar do paciente.

Motorista bêbado mata jovem e fere outro com gravidade
O motorista de um Che-

vrolet Corsa, de cor cinza, foi 
preso em flagrante pela Polícia 
Militar, por homicídio culposo 
e lesão corporal na direção de 
veículo automotor, na ma-
drugada deste sábado, 23, no 
Jardim Seixas, em Rio Preto. 

Prensados
Quando a viatura chegou 

no local encontrou dois jovens 

em estado grave, caídos no 
chão, após terem sido atrope-
lados pelo suspeito. 

O carro foi cercado por 
populares e o motorista estava 
em estado de choque. Uma 
equipe do Resgate foi acionada 
e durante o socorro constatou 
que Lucas Matheus Nascimen-
to de Andrade, 20 anos, não 
resistiu aos ferimentos e veio 
a óbito. 

Para a PM, o condutor 
alegou que deu ré para sair da 
Represa Municipal e seguiu 
no sentido dos condomínios 
Damha, quando decidiu fazer 
um retorno, perdeu o controle 
do automóvel, vindo a atrope-
lar e prensar os dois rapazes 
que estavam na calçada. 

Embriaguez
Foi realizado o teste de 

embriaguez, que confirmou a 
ingestão de bebida alcoólica. 
O motorista confessou ter to-
mado um copo de vodka antes 
do acidente. 

A segunda vítima, de 21 
anos, foi levada gravemente 
ferida para o Hospital de Base. 

Motos
Dois motociclistas ficaram 

gravemente feridos em um aci-

ATROPELAMENTO NA REPRESA

dente ocorrido na tarde desta 
sexta-feira, 22, no cruzamento 
das avenidas Antônio Marques 
dos Santos com a Philadelpho 
Gouvea Neto. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, quando a Polícia 
Militar chegou ao local os pi-
lotos estavam sendo atendidos 
pela equipe do Samu. 

As motos foram achadas 
caídas no meio-fio. Os pms 

INSEGURANÇA

Ladrões furtam carro, 
revólver e ouro

Uma jovem, de 30 anos, 
procurou a Central de Flagran-
tes na tarde desta sexta-feira, 
22, após ter sua residência 
furtada no Jardim Arroyo, em 
Rio Preto. 

Ela disse à polícia que che-
gou em sua casa, por volta das 
14h, e constatou que ladrões 
haviam invadido o imóvel e 
levado uma TV Smart, celular, 
um notebook, VW Polo, um re-
vólver, de calibre 38, da marca 

Taurus, com cinco munições, 
e cerca de 20 gramas de ouro. 

Segundo a vítima, os margi-
nais entraram pelo portão e que-
braram um vidro da cozinha. 
O caso será investigado pelo 4º 
DP rio-pretense.

Assalto
Um homem, de 50 anos, foi 

assaltado na noite desta quin-
ta-feira, 21, quando caminhava 
em direção a casa de seu pai, 
no Brejo Alegre, em Rio Preto. 
ele teve celular levado.

Da REDAÇÃO

não conseguiram falar com 
nenhuma das vítimas sobre as 
causas da colisão. 

Hospital
Ambos os motociclistas 

foram internados no Hospital 
de Base. O acidente segue 
sendo investigado pelo 3º DP. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Da REDAÇÃO

FOI DORMIR

Caminhoneiro tem carga 
roubada em posto

Um caminhoneiro, de 53 
anos, esteve na delegacia de 
plantão de Rio Preto, na ma-
nhã desta sexta-feira, 22, para 
denunciar que foi assaltado 
em um posto de combustíveis, 
perto de Bady Bassitt, na BR-
153, na noite anterior. 

Segundo ele, o roubo ocor-
reu por volta das 23h30 quan-
do parou no local para tomar 
banho e dormir. 

Três marginais, um deles 

armado com revólver, rende-
ram a vítima que foi obrigada 
a entrar no caminhão, sendo 
abandonada cerca de sete qui-
lômetros adiante, às margens 
da rodovia. 

Pertences
Além do veículo e da carga, 

os criminosos fugiram com R$ 
1 mil, aliança, relógio e CNH 
do motorista. O 3º DP rio-pre-
tense ficou encarregado das 
investigações.  Colaborou 
– Sarah BELLINE 

Da REDAÇÃO 

CRIMINALIDADE

Mulher perde R$ 9,6 mil 
em golpe do cartão

Uma dona de casa, de 58 
anos, teve um prejuízo de mais 
de R$ 9,6 mil, após ir até sua 
agência bancária no Jardim 
Santa Catarina, em Rio Preto. 

Caixa
Segundo ela, ao usar um 

caixa eletrônico percebeu que 
estava fora do ar e foi olhar o 
terminal ao lado, instante em 
que um marginal trocou seu 
cartão sem que percebesse e 

saiu rapidamente do local. 
Ao notar que seu cartão 

havia sido furtado a mulher foi 
conferir sua conta e percebeu 
que o ladrão havia feito quatro 
transferências, nos valores de 
R$ 259, R$ 4,5 mil, R$ 3,9 mil 
e R$ 1 mil. 

Bloqueio
A vítima imediantamente 

solicitou o bloqueio de seu 
cartão. O caso será investigado 
pelo 5º DP rio-pretense. Cola-
borou – Sarah BELLINE

Da REDAÇÃO
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A violência doméstica em Rio 
Preto cresceu nos últimos dias, 
segundo o juiz da Vara da Vio-
lência Doméstica e Familiar, 
Alceu Correia Júnior. Os pe-
didos de medida protetiva va-
riam, hoje, entre 7 a 12 ao dia. 
Em média, entre 154 e 264, so-
mados os dias úteis. Há pouco 
tempo, elas estavam na casa de 
6 a 10. São contra mulheres, 
crianças e idosos. 
Alceu disse, no entanto, que 
nem todos os pedidos se trans-
formam em processos. Muitas 
mulheres não dão continuida-
de nas ações e, algumas vezes, 
o Ministério Público não con-
segue reunir provas para pro-
por os processos criminais. 
Parte das mulheres agredi-
das são levadas à Casa Abri-
go, mantida pela Secretaria da 
Mulher. No entanto, na maio-
ria das vezes, em 99% dos ca-
sos, a convivência se torna im-
possível e o agressor é afastado 
da residência, da mulher e dos 
filhos, e tem que manter uma 
distância determinada pelo 
juiz. Alceu afirma que os casos 
também são de filhos que agri-
dem as mães e até as avós. 

   Mapa 
Entre janeiro e março de 2022, 
Mapa da Violência da Secre-
taria da Saúde de Rio Preto, 

mostra que 617 pessoas foram 
agredidas. Vão desde a agres-
são psicológica, moral, sexual, 
negligência, abandono, física e 
financeira. Foram registradas 
268 em janeiro, 234 em feve-
reiro e em março, 115. 
A violência é mais acentuada 
entre as faixas etárias que vão 
dos 20 aos 59 anos. Foram 409 
das 617 notificadas. As mu-
lheres entre 20 e 29 anos, 147 
foram agredidas, entre 30 e 39 
anos, 159, e dos 40 aos 49 anos, 
o Mapa registra 146. Entre os 
50 aos 59 anos são 52 registros.  

Vara da Violência Doméstica registra 
aumento de agressões às mulheres

ESPECIAL

Embora em menor
escala, crianças, 
adolescentes e idosas 
não estão fora 
da estatística

Juiz da Vara da Violência Doméstica e Familiar, Alceu Corrêa Júnior

Da REPORTAGEM
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Arnaldo Antunes

ECONOMIA

Rio Preto tem saldo positivo de 
641 CNPJs criados no trimestre

São José do Rio Preto re-
gistrou mais aberturas do que 
encerramentos de CNPJs no 
primeiro trimestre de 2022. 
Segundo levantamento da 
Jucesp (Junta Comercial do 
Estado de São Paulo) foram 
1.141 empresas abertas entre 
janeiro e março contra 500 en-
cerramentos, tendo um saldo 
positivo de 641 novos CNPJs 
ativos. Em média, a cidade 
contabiliza 12,6 aberturas e 5,5 
fechamentos por dia. O mês de 
março foi o mais movimentado 
com 404 constituições e 179 
fechamentos de empresas. O 
número total de CNPJs neste 
trimestre é maior do que o re-
gistrado no mesmo período em 

2021, porém o saldo é menor. 
Foram 1.132 aberturas no 

ano passado e 383 encerra-
mentos, totalizando um saldo 
de 749, ou seja, houve uma 
diminuição no saldo de apro-
ximadamente 33%. 

Nem todos CNPJs abertos 
são de empresas. Algumas 
pessoas criam o cadastro de 
pessoa jurídica para prestar 
serviços. É o caso da recém-
-formada em medicina, Letícia 
Garcia, que abriu um CNPJ no 
início deste ano. 

Arquivo PESSOAL
Vinicius LIMA

Olímpia volta a receber nes-
te ano a Campanha de Preven-
ção ao Câncer, realizada pelo 
Hospital PIO XII de Barretos. 
Para isso, o município abrirá a 
partir da próxima segunda-fei-
ra, dia 25 de abril, os agenda-
mentos para exames na Carreta 
do Câncer. 

Este ano, a Carreta estará 
em Olímpia de 13 de junho 
a 19 de julho e percorrerá as 
Unidades Básicas de Saúde e o 
ARE (Postão). A expectativa é 
realizar cerca de 5 mil exames, 
sendo 1670 exames de Mamo-
grafia, 2500 Papanicolau, 450 

A PARTIR DE 2ª FEIRA

Olímpia agenda exames para Carreta do Câncer
de prevenção ao câncer bucal 
e 250 exames de Cólon e Reto 
(FIT). 

Os agendamentos serão 
efetuados em todas as Unida-
des Básicas de Saúde e no ARE 
(Postão). Para marcar o exame, 
o cidadão deve procurar a UBS 
mais próxima de sua residência, 
munido dos seguintes docu-
mentos originais e cópias: RG, 
CPF, comprovante de residên-
cia e Cartão SUS. 

A mamografia é destinada 
a mulheres de 40 a 69 anos. 
Em relação ao Papalicolau, 
as mulheres de 25 a 64 anos 

devem procurar as UBS para o 
agendamento, enquanto as que 
estão fora da faixa etária não 
serão atendidas pela Carreta, 
uma vez que podem procurar 
as próprias Unidades de Saúde 
para realização do exame. Além 
disso, as mulheres submetidas à 
Histerectomia total (retirada do 
útero) por lesões benignas, sem 
história prévia de diagnóstico 
ou tratamento de lesões cervi-
cais de alto grau, também não 
passarão pelo rastreament. 

O agendamento para exa-
mes do Cólon e Reto (FIT) é 
destinado a homens e mulheres 

com idade de 50 a 65 anos, sem 
histórico familiar de câncer. Em 
relação ao Câncer de Boca, o 
atendimento será para homens 
e mulheres a partir dos 35 anos 
que fumam e/ou consomem 
bebidas alcoólicas ou que te-
nham deixado este hábito há, 
no máximo, 10 anos. Homens 
e mulheres com qualquer idade 
que apresentem lesões suspei-
tas há mais de 15 dias, também 
podem procurar as unidades 
para agendamento do exame. 
Vale ressaltar que a marcação 
dos exames será limitada, de 
acordo com vagas e horários.

Embora em menor escala, 
crianças, adolescentes e idosas 
não estão fora da estatística. De 
zero a 4 anos, houve 1 agressão, 
entre 5 e 9 anos, 14 e na faixa 
etária dos 10 aos 19 anos, 51. 
Outras 21 idosas, na faixa dos 
70 aos 79 anos, apanharam e, 
com mais de 80 anos, um re-
gistro no primeiro trimestre de 
2022. Já dos 60 aos 69, são as 
idosas mais agredidos: 33 ca-
sos. 
A secretaria de Saúde registra 
as notificações em aproximada-
mente 100 pontos. São todos os 
serviços médicos, como Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs), 
da Família (UBSFs), de Pronto 
Atendimento, AME, hospitais e 
unidade de saúdes particulares 
e Centros de Referência.  
As Unidades Básicas de Saúde 
que mais atendem casos de vio-
lência contra as mulheres são 
a do Solo Sagrado (62), Santo 
Antônio (45), Parque Indus-
trial (44), Jaguaré e São Deo-
cleciano (41 cada). Gonzaga de 
Campos foi a que menos regis-
trou esse tipo de ocorrência (3).  
As violências mais recorrentes 
são a psicológica (301) e a fí-
sica, com 257. A grande maio-
ria ´provocada por maridos e 
companheiros (216) e ex-ma-
ridos (170). Em 85% dos casos, 
elas se repetem. Do total, 564 
foram dentro de casa e 31 em 
vias públicas. 
As mulheres brancas são as que 
mais apanham (70,34%), as 
pardas somam 21,7% e as pre-
tas, 7,13%. Tem ainda registros 
de mulheres sem definição de 
étnica (1,3%) as amarelas (de 
origem asiática), apenas 0,16%.  

 Reeducação 
Um programa da Vara é a re-
educação do agressor. Ele tem 
que cumprir as determinações, 
porque são parte das medidas 
protetivas. São encaminhados 
para atendimento psicossocial 
individualizado ou curso de re-
educação. O descumprimento 
resulta em multa, prisão e pro-
cesso.  
Outra novidade, são os cursos 
de defesa pessoal para mulhe-
res ministrados pela Polícia 
Militar. O primeiro, foi realiza-
do no mês passado. 

      Capacitação 
Um dos problemas que mui-
tas mulheres enfrentam para 
se afastar do agressor é a falta 
de independência financeira. 
Elas não conseguem romper 
o vínculo para manter a elas 
e aos filhos. A novidade, diz o 
juiz, é um programa de capa-
citação do Centro de Referên-
cia e Atendimento à Mulher 
(CRAM). O programa tem um 
atendimento individualizado, e 
busca empregar a mulher para 
que ela se torne independente 
financeiramente. 

UBSs que mais 
atendem casos são 
a do Solo Sagrado 
(62), Santo Antônio 
(45); Gonzaga de 
Campos foi a que 
menos registrou 
esse tipo de ocor-

O mês de março 
foi o mais 
movimentado com  
404 constituições 
de empresas e 179 
fechamentos 
registrados
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Olímpia volta a receber a Campanha de Prevenção ao Câncer

“Eu faço plantão em diver-
sas cidades como Catinguá, Ca-
tanduva, Itápolis, etc. Resolvi 
abrir o CNPJ pois teria mais 
benefícios do que se estivesse 
registrada como pessoa física”, 
afirmou Letícia. 

O gestor societário da Rissi 
Contabilidade de Rio Preto, 
Rafael Groto, afirmou que a 
empresa teve um aumento na 
procura para criação de CNPJs 
e que o processo atualmente 
está bem mais simples. 

“Como nós atuamos na área 

de saúde, há muita procura 
neste início de ano por conta 
de vários médicos concluírem 
o curso de medicina no fim do 
ano. O processo de abertura 
não é complexo, embora ain-
da exista uma burocracia. O 
tempo para abertura tem dimi-
nuído e geralmente em dentro 
de uma semana o CNPJ já está 
regularizado”, explicou Groto. 

A solicitação de um CNPJ 
demanda poucos documentos 
como RG/CPF, comprovante 
de endereço e a atividades que 

É o caso da recém-formada em medicina, Letícia Garcia, que abriu um CNPJ no início deste ano

nem todos os 
pedidos se trans-
formam em pro-
cessos. Muitas 
mulheres não 
dão continuida-
de nas ações e, 
algumas vezes, o 
Ministério Públi-
co não consegue 
reunir provas 
para propor os 
processos crimi-
nais.

Alceu Corrêa Júnior, 
Juiz

“

“
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FÁTIMA
CRUZ
fatimacruz@bol.com.br
(17) 99113 - 4901

SAÚDE
Dia 25 de abril é o dia do tratamento do sangue, é o Dia 
da Hemofilia. Sangramentos e hematomas espontâneos 
podem ser sinal de doença rara. Nem todo roxo é igual. 
Consulte o seu médico. Vale lembrar que os hospitais 
estão precisando de doação de sangue. Se puder, doe.

LUTO
Morre o general Newton Cruz que chefiou o SNI (Serviço 
Nacional de Informação) na ditadura. Ele faleceu na sex-
ta-feira, 15 de abril, aos 97 anos. O general ficou muito 
famoso em 1981.

UNIÃO 
A família Atique se reuniu dia desses para comemorar o 
enlace matrimonial de Andraci Maria e Tarciso, no res-
taurante Cantaloup, em São Paulo, um cinco estrelas dos 
mais comentados o Brasil.

FESTA E SOLIDARIEDADE 
O ex-deputado Paulo Girardi, ao lado da esposa Aline 
Cruz Girard, recebeu, como todos os anos faz na pás-
coa, os íntimos de Oliveira. Ele sempre recebe nesse dia 
crianças para uma festa e doa ovos de páscoa às pesso-
as menos favorecidas pela sorte.

EVENTO
OAB de Rio Preto promove costelada. Vai ser uma festa 
incrível e os convites estão quase terminando.

NOVIDADE NA MODA 
Setor de calçado substitui couro por materiais recicla-
dos. Outra novidade é que, nos últimos anos, tem cresci-
do no Brasil a busca por produtos feito sem matéria-pri-
ma de origem animal. Na indústria da moda, a demanda 
por bolsas e calçados veganos estão aumentando. Esses 
itens dispensam couro, lã, seda, ou seja, material de 
origem animal.

SUCESSO INTERNACIONAL 
Anitta canta com Snoop Dogg na California, como sem-
pre fazendo sucesso. A cantora vestiu a bandeira do Bra-
sil em sua apresentação no Coachella, um dos maiores 
festivais de música dos Estados Unidos. Ela voltou a se 
apresentar no dia 22 de abril de cropped e shortinho.

AUMENTO
Estima-se que, com os prejuízos que a chuva causou 
às plantações no Estado de São Paulo, o preço do arroz 
deve aumentar. A colheita de arroz vai ser somente de 
cinquenta por cento, pois os danos nas lavouras foram 
grandes.

   Em Votuporanga, no dia 30 de abril, será realizado 
um baile com o jantar do Dia das Mães, no Lions Clube. 
O evento será regido pelo expert da música  Ansinho 
Martin.  Os ingressos, no valor de cem reais, ainda estão 
à venda, mas já estão quase todos esgotados. Você não 
pode perder. Bebidas a parte. Vai estar muito chique.

Páscoa é com chocolate Kopenhagen
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O América inicia sua cam-
panha na Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista (Bezi-
nha) neste domingo (24), às 
10h, contra a Inter de Bebedou-
ro. Diferentemente das duas 
últimas temporadas, o Rubro 
montou o elenco com recursos 
próprios, sem a participação de 
um investidor externo. 

AMÉRICA JOGA HOJE
BEZINHA

O grupo 1 também con-
ta com Andradina, Ca-
tanduva, Penapolense 
e Fernandópolis

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

No ano passado, o América 
foi eliminado na primeira fase 
da Bezinha tendo a segunda 
pior campanha do torneio. 
Inicialmente, a equipe seria 
comandada pelo português 

Tiago Miguel, mas o mesmo 
pediu demissão ainda na pré-
-temporada. Para o seu lugar, 
foi contratado o técnico Netto 
Gonçalves, que afirmou que o 
elenco ainda não está completo 

para a disputa. No momento 
são 22 jogadores à disposição, 
mas o time ainda aguarda mais 
peças. 

“Nós temos três posições 
que nós queremos priorita-
riamente mais uma pessoa. 
O restante das posições estão 
abertas, desde que seja alguém 
que venha para resolver, brigar 
para jogar. O que nós temos 
são bons jogadores, só que o 
elenco não se faz apenas com 11 
titulares, pois cada jogo é uma 
história”, afirmou o treinador. 

2021
No ano passado, o América 

sofreu duas derrotas contra a 
Inter de Bebedouro. A primeira 
no Teixeirão por 3 a 2, em um 
jogo que gerou suspeitas de 
manipulação de resultado. O 
segundo foi uma goleada por 
4 a 0 da Inter em Bebedouro. 

O grupo 1 também conta 
com Andradina, Catanduva, 
Penapolense e Fernandópolis. 
Os dois primeiros colocados 
avançam diretamente para a 
segunda fase. Os quatro melho-
res terceiros colocados também 
se classificam.

RESISTÊNCIA

Triatleta rio-pretense disputa Ironman 
em Florianópolis neste domingo

A triatleta rio-pretense 
Marilza Saldanha encara neste 
domingo (24) o Ironman 70.3, 
em Florianópolis. A prova já 
tem confirmado mais de 1.750 
atletas que virão de 21 países. 
A disputa será na Praia dos 
Ingleses, a partir das 6h30, e os 
competidores terão pela frente 
1.9 km de natação, 90 km de 
ciclismo e 21.1 km de corrida. 

Estarão em jogo 45 vagas 
para o Mundial, o que torna 
a disputa ainda mais emocio-
nante. Marilza afirma que está 
preparada para a disputa e a 
expectativa é grande. “São dois 
anos sem disputar essa prova. 
Treinei muito nesse tempo 
todo e estou preparada, físico 
e mental. Espero que meu trei-
no encaixe na prova e consiga 
um bom resultado”, afirmou a 

AMANHÃ

Mirassol recebe o 
Paysandu em busca 
da 3ª vitória seguida

O Mirassol entra em campo 
na noite desta segunda-feira 
(25), às 20h, para jogar contra 
o Paysandu no Maião. O Leão, 
que já venceu o Ferroviário e 
a Aparecidense, busca sua ter-
ceira vitória seguida na Série 
C do Campeonato Brasileiro. 

Para o duelo, o Mirassol 
não terá desfalques por lesão 
ou suspensão. O técnico Ricar-
do Catalá destacou a importân-
cia dos jogos em casa na Série 
C para deslanchar na com-
petição e considera o Maião 
como um trunfo da equipe. 
“A qualidade do gramado do 
Mirassol é excepcional, um 
dos melhores do Estado e isso 
facilita muito. Segundo, temos 
a força do nosso torcedor.”, 
afirmou.

atleta que tem experiência em 
provas longas. 

Campeã
No ano passado, ela foi a 

grande campeã do UB515 Bra-
sil Ultra Triathlon em Paraty. 
Marilza ficou em primeiro 
lugar entre as mulheres e ob-

teve o 14° tempo no geral, com 
o tempo consolidado de 30h 
33min 15s. Ela nadou, pedalou 
e correu o equivalente a 515 
km que deram o nome a prova. 
A distância total da prova é 
equivalente a uma viagem de 
Rio Preto a Santos. 

O Ironman 70.3 Florianó-

polis é a primeira das cinco 
etapas programadas em 2022 e 
estará com foco nas categorias 
da faixa etária. Além da capital 
catarinense, também recebe-
rão a prova as cidades do Rio 
de Janeiro (Julho), Maceió 
(Agosto), São Paulo (Setem-
bro), e Fortaleza (Novembro).

ÀS 10H

Rio Preto Weilers joga 
em Franca pela São 
Paulo Football League

O Rio Preto Weilers viaja 
até Franca neste domingo (24) 
para disputar às 10h o seu se-
gundo jogo da Série Diamante 
da São Paulo Football League 
(SPFL). Depois de vencer o 
Jundiaí Oceltots por 28 a 3 
na estreia, o adversário da vez 
será o Leme Lizards. 

O head coach do Weilers, 

América estreia na Bezinha neste fim de semana

A triatleta rio-pretense Marilza Saldanha encara neste domingo (24) o Ironman 70.3

No ano passado, 
o América sofreu 
duas derrotas 
contra a Inter de 
Bebedouro. A pri-
meira no Teixeirão 
por 3 a 2

Leo Roveroni
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Vinicius LIMA

Da REDAÇÃO 

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

Andrey Queiroz

Alexandre Ribeiro, destacou 
o preparo físico do time no 
primeiro jogo da competição. 
A equipe rio-pretense não fazia 
uma partida oficial há quase 
dois anos, pois as competições 
de futebol americano foram 
paralisadas na pandemia. O 
Rio Preto Weilers é o atual 
campeão da SPFL e busca o 
seu terceiro título no torneio 
estadual.



No mês de maio empresas devem fornecer 
declaração anual de quitação de débito

EXISTEM BRASIL 
TRÊS TIPOS DE 
PORTABILIDADE 
BANCÁRIA: SALÁRIO, 
CRÉDITO E CONTA 
CORRENTE. CONHEÇA 
CADA UMA DELAS

Você já ouviu falar de 
portabilidade nas empresas de 
telecomunicações ou nos planos 
de saúde. Mas você conhece a 
portabilidade bancária?
Criada em 2006, a portabilidade 
bancária permite que um cliente 
troque um banco pelo outro 
quando encontrar uma instituição 
que seja do seu interesse e lhe 
ofereça vantagens superiores às 
oferecidas na instituição atual. 
Hoje, existem três modalidade 
de portabilidade bancária: salário, 
crédito e conta corrente.

Na prática, poucos consumidores 
utilizam esse direito, entre 
outros motivos, pela burocracia 
envolvida no pedido. Por outro 
lado, especialistas apontam que 
o open finance (o livre trânsito 

A PORTABILIDADE BANCÁRIA:
SAIBA COMO USAR

Atenção consumidor, objetivo 
desta matéria é lembrar para que 
observem, se a partir das faturas 
do mês de maio, as prestadoras 
de serviços declaram a quitação 
anual de débito ao consumidor. 
O direito é assegurado pela 
Lei Federal nº 12.007/2009, 
que determina a toda empresa 
prestadora de serviços públicos 
ou privados a obrigação de 
fornecer documento declaratório. 
É importante saber que o 
consumidor inadimplente não 
tem direito à declaração anual, 
conforme art. 2º, §1º, da referida 
legislação.
Concessionárias de energia 
elétrica, água, operadoras de 
telefonia, planos de saúde, cartão 
de crédito, financeiras e escolas 
são alguns dos fornecedores 
que são obrigados a enviar a 
declaração ao consumidor. O 
consumidor não mais precisa 
guardar todos os comprovantes 
das faturas dos últimos 12 meses 
referentes aos pagamentos dos 
serviços recebidos por essas 
prestadoras de serviços.  
De acordo com artigo 3º 
da Lei, a declaração deverá, 
obrigatoriamente, estar contida 
na fatura referente ao mês 05 
(maio) do ano seguinte com a 
quitação anual de débitos do 
ano anterior, sendo este um 
dever de todas as prestadoras de 
serviços, não havendo exceção 
legal. Em um único documento o 
consumidor receberá a declaração 
de quitação dos 12 (doze) meses 
do ano anterior, a Lei permite que 
a empresa encaminhe declaração 
de quitação no mesmo corpo 
da fatura mensal, o que exigirá 
do consumidor uma atenção 
redobrada ao receber a fatura. 
No âmbito privado muitas 
microempresas e até mesmo 
os Micro Empreendedores 
Individuais descumprem a 
previsão legal por falta de 
divulgação dessa informação 
e podem até sofrer sanções 
conforme anotações em seus 
contratos de prestação de 
serviços ou pelo próprio Código 
de Defesa do Consumidor.
Portanto, as empresas são 
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responsáveis pelo cadastro de seus 
clientes não cabendo a desculpa 
futura de falta de dados para a 
emissão e encaminhamento da 
declaração ao endereço do cliente, 
salvo verificado que o cliente não 
comunicou uma mudança de 
endereço 
Na declaração de quitação de 
débito encaminhada pela empresa 
prestadora de serviços deverá 
constar a declaração expressa 
de que ela substitui as quitações 
dos faturamentos mensais do 
ano a que se refere e dos anos 
anteriores, sob pena de sanção 
nos termos do Código de Defesa 
do Consumidor-CDC e da Lei 
n. 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995. Caso exista qualquer 
questionamento judicial sobre 
a quitação de alguns meses do 
ano anterior à declaração, deverá 
constar os meses não tratados. 
O consumidor não precisa 
continuar com o dever de arquivar 
seus comprovantes mensais, por 5 
(cinco) anos. Caso o consumidor 
não receba a declaração de 
quitação deverá requerer a 
empresa prestadora dos serviços 
públicos ou privados e não a 
recebendo poderá procurar 
um advogado para requerer 
judicialmente a declaração.
O artigo 5° traz sanções para quem 
desobedecer as disposições de 
referida Lei. As pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços públicos 
infratoras responderam segundo 
a Lei 8.987/95 que dispõe sobre o 
regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos 
previsto no artigo 175 da 
Constituição Federal.
A sanção poderá ser até mesmo 
a rescisão da concessão ou 
permissão, dependendo do grau 
da infração. Tanto as pessoas 
jurídicas prestadoras de serviço 
público e privado respondem às 
sanções previstas no art. 56 do 
Código de Defesa do Consumidor 
nos casos de descumprimento.

Como realizar a Declaração 
Anual de Quitação de Débitos?

A Declaração Anual de Quitação 
de Débitos, dependendo da área 

de informações dos correntistas 
entre bancos) poderá finalmente 
massificar esse direito entre os 
consumidores.

Portabilidade de salário
A portabilidade de salário 
permite que um correntista 
escolha em qual banco receberá 
o salário.

Para pedir essa portabilidade, o 
consumidor deverá preencher 
um documento específico na 
agência bancária ou pela internet. 

No documento, o correntista 
informa a nova conta bancária.
O banco, por sua vez, terá cinco 
dias úteis para realizar a mudança.
Portabilidade de crédito
Esse tipo de portabilidade 
possibilita que o cliente faça a 
transferência de operações de 
crédito e arrendamento mercantil 
entre bancos.
Para isso é necessário solicitar 
o número do contrato, o saldo 
devedor e o número de parcelas 
à instituição financeira onde o 
crédito foi contratado. Isso pode 
ser feito pedindo o extrato de 
evolução da dívida.
Com os dados em mãos, basta 
levar as informações para o novo 
banco. Se for aprovado, o banco 
que deu origem ao empréstimo 
tem cinco dias para fazer uma 
contraproposta.
Portabilidade de conta corrente
A portabilidade de conta corrente 
consiste em levar os seus recursos 
e movimentação de um banco 
para o outro. Para isso, é preciso 
abrir uma nova conta.
Os documentos necessários 
para a abertura dependem de 
instituição para instituição, sendo 
que em alguns casos é possível 
fazer tudo online.
Assim que a nova conta estiver 
aberta no banco, basta fazer 
a transferência dos recursos 
via TED, DOC ou PIX. E se 
tiver algum empréstimo com 
a instituição, é necessário fazer 
também a portabilidade de crédito.

de atuação da pessoa jurídica, isto 
é, se for de prestação de serviços 
públicos ou privados, pode ser 
emitida em espaço da própria 
fatura ou não.

Nela, devem constar informações 
detalhadas e pertinentes à quitação 
dos débitos do consumidor 
em relação a um determinado 
serviço, como a comprovação do 
pagamento de todas as faturas 
mensais do ano que se refere e dos 
anteriores, conforme estabelece a 
Lei nº 12.007, Art. 4º.
Para realizar a Declaração Anual 
de Quitação de Débitos, é preciso:
• enviar o documento 
— referente ao ano anterior da 
emissão — até o mês de maio de 
cada ano;
• o documento pode ser 
disponibilizado ao consumidor de 
forma avulsa ou enviado junto à 
conta do mês de maio;
• a Declaração Anual de 
Quitação de Débitos precisa ser 
guardada por, pelo menos, cinco 
anos.
Lembrando que armazenar essa 
declaração é a melhor maneira 
de desobrigar o consumidor 
a guardar seus comprovantes 
de pagamentos efetuados ao 
longo do ano de referência 
individualmente.
Qual é a importância de 
realizar a Declaração Anual de 
Quitação de Débitos?
Para concluímos, A Declaração 
Anual de Quitação de Débitos tem 
o objetivo de proporcionar mais 
proteção ao consumidor. Não é por 
coincidência que ela serve como 
um comprovante de quitação, 
como consta no próprio nome.
Vale lembrar que emitir a 
Declaração Anual de Quitação 
de Débitos, especialmente para 
empresas, é uma responsabilidade 
imprescindível porque evita que 
o negócio fique vulnerável a 
penalidades e sanções legais.
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O choro da música
Neste sábado (23), foi lembrado o Dia 
Nacional do Choro, primeiro estilo de 
música urbana do país

Carnaval em sampa
Sete agremiações participaram, na 
noite deste sábado, no Sambódromo do 
Anhembi, do segundo dia de desfiles

O Grafite é considerado uma 
manifestação artística muito 
presente nos grandes centros 
urbanos. Muito retratado em 
muros, paredes de grandes 
edifícios e até o chão – como 
tela. Essa expressão artística 
surgiu na passagem dos anos 
1960 para 1970 em Nova York 
e Paris. Muitos temas vindos 
da contracultura – movimento 
crítico da cultura determinante 
de uma cidade. Os setores mais 
conservadores da sociedade 
na época viam o grafite como 
marginal. 
Em Nova York o grafite se po-
pularizou através das perife-
rias e se desenvolveu ao lado de 
culturas como o Hip Hop, além 
do famoso movimento Flower 
Power dos hippies. Em Paris, 
estudantes das duas maiores 
universidades da cidade inicia-
ram um protesto contra o que 
acreditavam ser uma política 
retrógrada das instituições de 
ensino. Esse movimento fi-
cou mundialmente conhecido 
como “Maio de 68”. 
O Brasil, por sua vez, trouxe 
reflexos imediatos na música 
e no movimento tropicalista 
por influência da contracultu-
ra que ganhava cada vez mais 
enfoque. A periferia de São 
Paulo, sobretudo, não tardou 
a seguir os passos das grandes 
metrópoles mundiais e fez do 
grafite uma forma de expres-
sar suas opiniões contra certas 
imposições culturais. Em 1980 
ao ganhar força, foi alvo de po-
lêmica sendo considerado van-
dalismo e pichação. 
Mas por que algumas pesso-
as consideram essa arte um 
crime? Existem diferenças 
entre o Grafite e a Pichação? 
Para saber mais sobre a di-
versidade comportada por 
essa arte o jornal Dhoje en-
trevistou Pecks Arte, grafitei-
ro e muralista de Rio Preto. 
 
Jornal Dhoje: Conte um 
pouco sobre o início da 
sua trajetória no grafite. 
Pecks: Meu nome é Wander-
son José Sereni mais conhe-
cido como Pecks, fundador 
da crew Super Sonic, B.boys e 
do coletivo Arte Sem Limites. 
Estou no grafite desde 1994 e 
sempre gostei muito de dese-
nho. A inspiração surgiu en-
quanto assistia ao filme Beat 
Street e via o grafiteiro Ramon 
com uma lata de spray esculpir 
grafites extraordinários.  Na 
época era muito complicado 
popularizar o grafite em Rio 
Preto. Não havia grafiteiros na 
cidade. Então conversei com 
meu pai na época e com mui-
to custo conseguimos comprar 
umas latas de spray, porque 
não era permitida a venda para 
menores de idade. Lembro que 
o meu primeiro grafite foi feito 
na casa do meu pai. Para mim 
foi um investimento que valeu 
muito a pena. Comecei assis-
tindo a filmes de dança e me 
envolvi com o grafite em 94. 
 
Jornal Dhoje: O que o gra-
fite em sua essência significa 
como manifestação artística 
para você? O que ele agrega? 
Pecks: Para mim o grafite 
sempre foi majestoso des-
de que o vi pela primeira vez 
como essa expressão artística 
né cara. Porque tudo tem o 
seu lado do hip hop. O grafite 
é uma arte que sai muito do 
coração. O desenho em si, o 
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estilo... Acho isso muito louco 
e venho esse tempo todo mon-
tando o meu estilo de pintura 
da forma que eu vejo no dia a 
dia. Então o grafite como ex-
pressão artística é maravilhoso 
e mais! Ele é atemporal. Uma 
coisa que vai ser eterna. Desde 
as pinturas rupestres na época 
em que os homens das caver-
nas rabiscavam nas paredes, o 
que viam desenhavam... É pra-
ticamente o que fazemos hoje. 
Vemos um desenho ou surge 
uma ideia na cabeça e procu-
ramos reproduzir essa ideia 
nos desenhos. Eu, particular-
mente, faço muita coisa do dia 
a dia. Meus trabalhos são or-
gânicos. Faço uma coisa mais 
aberta. O Brasil é um país onde 
no grafite são usados mais de-
senhos e abstratos figurativos. 
E o grafite agrega demais no 
cotidiano. Eu desenho muitas 
mulheres, pois elas são quem 
dão a vida. Também trabalho 
muito o lance dos cabelos que é 
um lance orgânico e não torna 
o desenho tão fechado. Assim 
como desenhos de peixes, sem-
pre com aquela ideia de sem-
pre para frente independente 
da situação, justamente pelo 
fato de o peixe nadar sempre 
para frente e nunca para trás. 
 
Jornal Dhoje: Qual foi à mo-
tivação que te fez levar o gra-
fite da rua para as galerias? 
Pecks: A ideia surgiu quando 
percebi que as pessoas sem-
pre querem ter um pedaço da 
obra que está na rua.  Dessa 
forma, eu e um amigo meu 
com quem faço grafite desde 
2000, o Edgar - nome artísti-
co “Degr” – buscamos levar o 
grafite urbano das ruas para as 
telas. Dessa maneira, a pessoa 
pode levar uma parte da obra 

para casa e consumir. Torna-
mos essa possibilidade mais 
acessível. E sempre mistura-
mos um pouco de spray, látex, 
pincel uma técnica mista e não 
só o spray em si. Eu também 
tenho um projeto de nome 
“Galeria a céu aberto” e é livre 
e de fácil acesso para visita-
ções a qualquer horário, pois 
é na rua. A galeria já é mais 
fechada. Com horário para vi-
sitação. Mas, participamos de 
várias ações, não só rua como 
também exposições artísticas. 
 
Jornal Dhoje: Na sua opi-
nião quais as diferenças en-
tre o grafite e a pichação? 
Pecks: Essa pergunta é um 
tabu e muitos têm dúvidas. 
Para mim não existe diferen-
ça, pois tudo o que for ilegal 
na rua é vandalismo, por outro 
lado, tem muros que possuem 
autorização para a liberação 
do painel. Não é tanto vanda-
lismo, mas tá na rua. Muitas 
pessoas gostam do vandal, ou 
seja, deixar suas letras mais 
góticas em prédios e estabele-
cimentos, mas o grafite tam-
bém é uma expressão de van-

Mas por que algumas pessoas consideram essa arte um crime? Existem diferenças entre o 
Grafite e a Pichação? Para saber mais sobre a diversidade comportada por essa arte o 
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dalismo. Eu sempre busquei 
fazer daquela letra gótica, uma 
peça mais artística. Gosto de 
ter mais paciência para elabo-
rar meus painéis, minhas le-
tras, meus personagens e não 
dessa adrenalina de me passar 
por um fora da lei durante a 
noite!. Mas, concluindo tudo 
o que estiver na rua para mim 
é vandalismo. Hoje temos gra-
fites que não são legais, mas 
buscamos retratar sempre 
mais colorido com uma mis-
tura de cores. O vandalismo 
está na política, no trabalho e 
não só na pichação e no grafite. 
 
Jornal Dhoje: Fale um 
pouco sobre o Documen-
tário: 20 Anos – Arte Sem 
Limite “GRAFFITI ART”. 
Pecks: É um projeto maravi-
lhoso feito por mim e pelo Ed-
gar em Votuporanga e nesses 
vinte anos fizemos muitos pai-
néis, assim como em 2021 de-
cidimos elaborar vinte painéis 
por Rio Preto e Votuporanga 
para simbolizar os vinte anos 
de Grafite. Conseguimos fazer 
e agora estamos montando 
toda a estrutura de fotos, os re-
gistros para fazermos o lança-
mento, mas não é fácil pela alta 
de custo, a falta de patrocínio 
e também tivemos a pande-
mia, mas o projeto é lindo. Em 
2022 continua a ideia do Arte 
Sem Limite e estamos pensan-
do em fazer projetos sociais 
trabalhando com as crianças 
e passar um pouco da sabedo-
ria que temos para elas, afim 
de não brecar essa ideia, pois 
elas precisam participar da 
arte no dia a dia. Quando co-
mecei era mais difícil essa di-
fusão, mas com a internet hoje 
ficou mais fácil levar o grafite 
para todas as camadas sociais. 
 
Jornal Dhoje: Quantas pes-
soas você acredita que foram 
influenciadas pelo seu traba-
lho? 
Pecks: Por ser o pioneiro do 
Grafite em Rio Preto dei mui-
tas oficinas no SESC Rio Pre-
to, em escolas, muitos dos que 
pintam hoje me viram pintar, 
ou seja, creio que a minha 
mensagem consegue edificar 
e influenciar muitas pessoas, 
por exemplo, recentemente 
contratei um cara para concer-
tar o encanamento da pia aqui 
em casa e ele me disse que foi 
meu aluno no El Dourado e já 
faz vinte anos. “Então a minha 
trajetória tem uma bagagem 
muito rica e chega a diversas 
pessoas que gostam do grafite. 
Colaborou Vitor ALTINO

O Brasil, por sua 
vez, trouxe refle-
xos imediatos na 
música e no movi-
mento tropicalista 
por influência da 
contracultura que 
ganhava cada vez 
mais enfoque

           Muitos têm dúvidas. Para 
mim não existe diferença, pois 
tudo o que for ilegal na rua é 
vandalismo, por outro lado, tem 
muros que possuem autorização 
para a liberação do painel
Pecks Arte, 
grafiteiro e muralista
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