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LEI EM RIO PRETO

Parcelar multas do comércio 
na pandemia é válido, diz TJ
Consta na lei que “o poder Executivo Municipal concederá o prazo máximo de doze (12) parcelas”

ATENDIMENTO

Edinho veta 
criação do 
Corujão da 
Saúde
A proposta diz que o pro-
grama poderia ser imple-
mentado em hospitais, clí-
nicas particulares e filan-
trópicas, através de convê-
nio para agilizar consultas 
e até pequenas cirurgias 
em horários alternativos, 
preferencialmente das 18h 
à meia-noite, conforme a 
capacidade ociosa de cada 
local. POLÍTICA  Pág.3

DEMARCANDO
TERRITÓRIO
Especialista fala sobre a neces-
didade de os pets demarcarem 
território e dá dicas sobre o 
assunto e a convivência. 
CANTINHO DO BICHO Pág.7

Oficina tem passagem secreta para desmanche
Quando a equipe chegou ao endereço, que é monitorado por câmeras, observou uma movimentação estranha. Du-
rante as buscas, no fundo da oficina, os investigadores descobriram uma passagem secreta para outro imóvel onde 
os veículos eram cortados e suas peças divididas e preparadas para o comércio. O procurado conseguiu fugir pela 
passagem secreta (uma porta de geladeira) e abandonou as ferramentas.  CIDADES  Pág.4

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo julgou impro-
cedente Ação Direta de 
Inconstitucionalidade mo-
vida pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB) contra a lei 
que prevê o parcelamento 
de multas administrativas 
aplicadas aos estabeleci-
mentos comerciais por con-
ta da pandemia de Covid 
em Rio Preto. Prefeitura 
pode recorrer ao STF. 
POLÍTIC A Pág.3

Uma passagem secreta como uma porta de geladeira escondia a passagem para outro imóvel onde os veículos eram cortados e peças divididas

Secretário Aldenis Borim esteve na Câmara ontem, disse que não é fechamento da 
UBS e sim uma mudança para área maior, mas ouviu críticas. POLÍTICAPág.3

AUTUADOS

Drone flagra 
seis descartes 
irregular de 
entulho

COVID

Em 7 dias, 
mais 2 mil 
casos e onze 
mortes

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Gerais (SMSG), 
realizou nos últimos dias 
novas fiscalizações por dro-
ne com o objetivo de identi-
ficar e punir quem descarta 
lixo e entulho em locais 
proibidos. Nessa nova eta-
pa, ocorreram voos nos dias 
14 e 30 de junho.
CIDADES Pág.5

Entre os dias 30 de junho 
e 6 de julho Rio Preto re-
gistrou 2.031 novos casos 
de Covid 19 e 11 pessoas 
morreram em decorrência 
da doença. Apenas nos 
dias 30 de junho e 1º de 
julho, foram três 6 mortes. 
Nos 7 dias que o Boletim 
da Secretaria da Saúde faz 
o registro,  dia 4 de julho 
foi o que teve mais ca-
sos positivos: 435. Desde 
o começo da pandemia, 
157.184 pessoas tiveram a 
doença. CIDADES Pág.5

O Grêmio Novorizontino venceu o Brusque por 1 a 0, na 
noite desta quarta-feira (6), no Estádio Jorge Ismael de 
Biasi, em Novo Horizonte, somando mais três pontos.         
ESPORTES Pág.6

FESTA DO PEÃO

Barretos terá 
parceria 
internacional 
este ano
ENTRETENIMENTO  Pág.6

MÚSICA

Yassir 
Chediak faz 
show hoje 
no Sesc

UBS FELICIDADE

Novorizontino vence 
o Brusque em casa

FUTEBOL

POLÍCIA

MIRASSOL

1ª no ranking 
’Atenção ao 
Jovem’ da 
Revista Isto É
O município de Miras-
sol ficou em 1º lugar no 
ranking “Indicadores So-
ciais – Atenção ao Jo-
vem” -, cidades de Médio 
Porte, com 58.258 pon-
tos. A pesquisa foi pu-
blicada no último dia 26 
pela revista Isto É. “Isto 
nos estimula a continuar 
trabalhando”, diz o pre-
feito Edson Emernegildo.           
CIDADES Pág.5

ENTRETENIMENTO  Pág.6

Divulgação

Divulgação

Divulgação/Polícia Civil
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OVORECEPÇÃO
O caminho nem sempre 

é fácil até que o sonho de 
formar uma família seja 
realizado. Muitas mulheres 
podem encontrar dificul-
dades para engravidar caso 
necessitem, por qualquer 
que seja o motivo, adiar a 
maternidade, devido à re-
dução da qualidade e quan-
tidade de óvulos em função 
do avanço da idade.

As dificuldades e per-
calços atingem também os 
casais homoafetivos.

A ausência de óvulos 
adequados para fertilização, 
no caso de mulheres e casais 
homoafetivos femininos, é 
uma das principais causas 
de infertilidade. Isso pode 
ocorrer em pacientes com 
baixa reserva ovariana por 
cirurgias que atingiram os 
ovários; em pacientes que 
realizaram tratamentos on-
cológicos; em pacientes com 
alguma alteração genética 
que leve à menopausa pre-
coce ou em pacientes com 
idade avançada com óvulos 
que não possuem qualidade.

Nessas situações, a ferti-
lização in vitro com óvulos 
de uma doadora (ovore-
cepção) é uma alternativa 
efetiva para que a mulher 
ou o casal possa realizar seu 
sonho. Além disso, casais 
homoafetivos masculinos 
ou homens solteiros tam-
bém precisam recorrer à 
ovodoação quando decidem 
ter filhos. Nestes casos, 
além da doação de gametas 
femininos, será necessário 
também contar com a ajuda 
de um útero solidário para 

gestar o bebê.
É permitida tanta a do-

ação voluntária de óvulos 
quanto a doação compar-
tilhada.

Ovodoação
voluntária
A ovodoação voluntá-

ria se dá quando a doação 
dos óvulos é feita por uma 
mulher de até 37 anos, sem 
problemas de fertilidade, 
e com o único objetivo de 
ajudar pessoas com difi-
culdades para ter filhos. 
Dessa forma, a doadora 
se submete a um processo 
de estimulação ovariana e 
coleta dos óvulos.

Ovodoação
compartilhada
A ovodoação comparti-

lhada ocorre quando uma 
mulher, que está em tra-
tamento de reprodução 
assistida, divide seus óvulos 
coletados com outra pa-
ciente que também passa 
pelo processo de FIV. Ou 
seja, a doadora utiliza parte 
dos seus óvulos e doa outra 
parte para a mulher recep-
tora. Nesse caso, além dos 
gametas, elas compartilham 
também os custos do trata-
mento.

O anonimato, tanto da 
doadora quanto da recepto-
ra, é mantido independen-
temente da opção escolhida.

*Por Luiz Fernando 
Gonçalves Borges – mé-
dico ginecologista e obs-
tetra, pós-graduado em 
Reprodução Humana

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

Vítimas inocentes

Os consumidores brasilei-
ros estão assistindo, einfeliz-
mente de braços amarrados, 
sem acesso democratizado 
para também desfrutar des-
sa inovação,todo o mundo 
se apegar na tecnologia dos 
carros elétricos(que além 
de terem o benefício funda-
mentalmenteambiental, de 
reflexo positivos sobre as 
próximas geraçõese meio am-
biente, também geram maior 
benefício econômico aos mo-
toristas). 

O carro elétrico tem um 
consumo de energia muito 
mais em conta que um carro 
movido por gasolina. Por 
exemplo:com um carro de ga-
solina se gasta 7.0 litros de ga-
solina para se rodar 100 km, 
e atualmente o valor aproxi-
mado da gasolina é R$5,68 
o litro, de modo que, multi-
plicando o valor do litro da 
gasolina pela quantidade de 
litros para rodar 100 km, se 
irá gastar aproximadamente 
R$39,76 com gasolina; já o 
carro elétrico irá gastar 15,7 
kwh para rodar 100 km, 
e, considerando que o valor 
aproximado do kwh é R$1,00, 
então a energia de 15,7 kwh 
necessária para rodar 100 km 
iria custar incríveis R$15,70. 

Como também não há ma-
nutenção, já que possui a sim-
plificação de todos os coman-
dos no veículo elétrico, éfácil 
concluir que trata-se de uma 
grande economia, seja de 
manutenção, de combustível 
e, principalmente, dedanos 
causados sobre o nosso meio 

Onde está a política para 
os carros elétricos?
Jean Dornelas

o Estado do Brasil faz o inverso disso, 
ao não só não investir (e por sinal, ter 
deixado quebrar, como a saudosa
Gurgel não nos deixa mentir) em
empresas automobilísticas nacionais

ambiente.
Além disso, hoje como 

sabemos como os brasilei-
ros também (e novamen-
te) estão sendo vítimas de 
um grave erro de política 
governamental, iniciado na 
década de 1950, agravado 
posteriormente, e que após 
70 anos o erro ainda persiste 
em se repetir: a priorização do 
investimento em rodovias (sa-
bemos bem que para fomentar 
a indústria automobilística, 
que porém e infelizmente é 
estrangeira), ao invés de ou-
tras vias de logística e inte-
gração nacional,que eram e 
ainda são efetivamente mais 
baratas e estratégicas, como 
notadamente as ferrovias.

Hoje, o Brasil tem uma das 
maiores produções agrícolas 
do planeta, mas uma das pio-
res escoações dessa produ-
ção, o que acaba encarecendo 
em até 20% os seus produ-
tos e tirando nosso poder de 
competitividade no mercado 
externo, bem como trazendo 
agruras ao nosso produtor na-
cional... Sem contar, é claro, na 
natural e consequente inflação 
interna que tudo isso gera so-
bre os brasileiros.

Portando, em meio a isso, o 
que está se repetindo é esse 
erro quase secular: o Brasil 
deixa de apresentar e ter uma 
proposta em discussão sobre o 
barateamento da integração e 
locomoção dentro do País, que 
são coisas que realmente de-
senvolvem de forma concreta 
o País, para se preocupar em 
devaneios e questões absolu-
tamente supérfluos, como a 
polêmica política do dia... 

No momento, os carros 
elétricos é que seriam inte-
ressantes alvos de incentivo 

e atenção por parte do Esta-
do, embora não solução defi-
nitiva e geral, mas sequer isso 
é discutido. Não é discutido 
porque, como dito, a prefe-
rência de quem nos governa é 
tratar de assuntos irrelevantes 
e gastar capital político em in-
teresses escusos ao da Nação.

E por isso, ao invés da de-
vida atenção a essa questão, o 
que temos na verdade é o in-
verso disso: enquanto outros 
países estão homenageando 
os carros elétricos com isen-
ções e vantagens de investi-
mento, e até mesmo com pes-
quisas subsididados pelos seus 
Estados nacionais, o Estado 
do Brasil faz o inverso disso, 
ao não só não investir (e por si-
nal, ter deixado quebrar, como 
a saudosa Gurgel não nos 
deixa mentir) em empresas 
automobilísticas nacionais, 
como ainda, em prejuízo do 
consumidor, insiste em man-
ter uma alta carga tributária 
para importação desses veí-
culos e baterias movidos por 
eletricidade, que não possuem 
infelizmente concorrentes na-
cionais no presente momento.

Ou seja, e como sempre, 
temos que os próprios gover-
nantes brasileiros não colabo-
ram com o Brasil. Desse mdoo, 
até se corrabora com a gritaria 
internacional contra o Brasil 
e sua soberania em nome 
supostamente da “defesa do 
meio ambiente”... Assim fica 
muito fácil para os estrangei-
ros lá no exterior fazerem seu 
papel ecológico,e depois co-
brarem do Brasil toda a pro-
teção das nossas florestas e 
meio ambiente, enquanto 
nosso próprio Estado não faz 
o que eles fazem: incentivos 
à inovação e industrialização 

da logística nacional, o que 
necessariamente beneficia o 
meio ambiente. 

Também vale dizer que 
essas mesmas Nações estran-
geiras que vociferam contra 
o Brasil “em nome do meio 
ambiente”, no mais das vezes 
são as donas das marcas de 
carros estrangeiras que aqui 
são as primeiras a agirem na 
contramão de sua suposta 
preocupação ambiental, já 
que no Brasil histórica e pre-
sentemente fomentarem o 
lobby rodoviário e também a 
sabotagem de nossas infra-
estruturas ferroviárias (é já 
sabido e denunciado que Em-
baixadas europeias financiam 
ONGs que pretendem obstruir 
construções ferroviárias no 
Centro-Oeste do Brasil, vi-
sando com isso prejudicar a 
competividade agrícola dos 
nossos mais competentes pro-
dutoresbrasileiros).

Fato é que também quem 
comanda o nosso Estado não 
colabora, pois não só cai e 
atende toda essa demanda de 
interesses dessas marcas es-
trangerias, como até mes-
mo destrói nossas marcas 
e indústrias brasileiras de 
carros... Que, como a Gurgel 
provara outrora muito bem, 
poderiam até mesmo nesse 
nicho de carros elétricos fazer 
presença, barateando a vida 
dos brasileiros e colaborando 
positivamente com o meio 
ambiente do Brasil.

Então, temos aí pendên-
cias logísticas e econômicas 
graves, que exigem atitudes 
que devem ser colocadas em 
pauta, em favor da indústria 
automobilística e também da 
logística nacional; mas so-
bremaneira a responsabilida-
de maior para tais pendências 
serem solucionadas é gover-
namental, já que a política de 
incentivo de demandas desse 
porte depende única e exclusi-
vamente do Governo Federal, 
que é o único com condições 
seguras para fazê-lo. 

Mas para isso tudo sair 
da teoria e virar realidade, de 
forma que beneficie nossos 
bolsos, cidades e meio am-
biente, é preciso que nós, que 
somos consumidores, nos mo-
bilizemos e fiquemos atentos 
para cobrar de nossos gover-
nantes tais medidas palpá-
veis de solução... Cadê essa 

O Dia Internacional das 
Crianças Inocentes Vítimas 
de Agressão (4 de junho), 
instituído pelas Nações Uni-
das em 19 de agosto de 1982, 
teve inicialmente o propósito 
de chamar a atenção para o 
drama dos milhões de peque-
ninos que sofrem os efeitos da 
guerra, muita vez perdendo 
suas vidas.

Os cidadãos de bem, em 
toda parte, não podem ficar 
surdos aos gritos de dor desses 
inocentes. Trata-se de patri-
mônio humano, garantia de 
futuro — que desejamos mais 
feliz — da civilização.

Mas o despertar da socie-
dade deve abranger igualmen-
te as crianças que padecem de 
agressão nos próprios lares, 
nas escolas, nas ruas, mesmo 
em países não considerados 
campos de guerra declarada, e 
as sacrificadas pelo horrendo 
tráfico de órgãos, ou, ainda 
antes de nascerem, pelo proce-
dimento criminoso do aborto.

O psicólogo dr. Pedro La-
gatta, à época, pesquisador 

ARTIGO

Paiva Netto

ARTIGO

MAIS FÉRTIL

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

do Núcleo de Estudos da Vio-
lência da Universidade de 
São Paulo (NEV/USP), em 
entrevista ao programa “Viver 
é Melhor”, da Boa Vontade TV 
(Oi TV — Canal 212 — e Net 
Brasil/Claro TV — Canais 196 
e 696), expôs aos telespecta-
dores várias faces da violência 
que acomete as crianças, se-
jam elas físicas ou emocionais; 
incluídos aí o execrável abuso 
sexual e o perverso bullying. 
Tudo isso com consequências 
dolorosas e duradouras.

Trago-lhes hoje esclare-
cimento importante do dr. 
Lagatta, em que ele procura 
estabelecer um diferencial em 
torno da polêmica e famosa 
palmada, ainda em uso por 
muitos pais na educação dos 
filhos.“Palmada é um termo 
bem ruim; é um eufemismo 
que tenta de alguma manei-
ra esconder o que acontece 
realmente nas casas. Quando 
a gente fala que as crianças 
apanham de chinelo e objetos 
duros, o que acontece é um 
sistemático espancamento. 
Palmada parece que os pais 
só vão lá e dão umas palmadi-
nhas para fazer a criança parar 

de chorar, mas muitas vezes 
não se trata disso, se trata da 
autorização para a violência, 
uma violência séria.”

O tema merece de pais e 
educadores vigilância cons-
tante quanto aos limites que 
devem ser absolutamente 
respeitados. Corrigir não sig-
nifica agredir. É o que defende 
a Pedagogia do Afeto, que de-
senvolvemos na rede de ensino 
da LBV.

A sabedoria popular ilustra 
bem ao comparar as crianças 
com a argila, pronta para ser 
moldada. É aquilo que afirmei 
em 2/3/1996, ao inaugurar 
no Rio de Janeiro o Centro 
Educacional da LBV, e que foi 
destacado pela revista IstoÉ: A 
criança apenas devolve aquilo 
que a sociedade lhe dá. Se a 
sociedade lhe oferecer lixo, 
geralmente ela vai devolver-
-lhe lixo, mas, se der Amor 
— que significa Fraternidade, 
Solidariedade, Compaixão, 
Misericórdia —, vai devolver 
à família e à sociedade esses 
nobres sentimentos de modo 
exponencialmente sublimado.

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista e 
escritor.

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

política industrial? Aonde 
está o priviégio fiscal para 
a produção de carros elétri-
cos? Qual política de expansão 
da malha ferroviária se pre-
tende tomar, paralelamente a 
isso? E quando os incentivos 
à pesquisa e mercado inter-
no para carros (em especial, 
os elétricos) sairão? Vamos 
esperar o trem passar para 

depois tomarmos as rédeas do 
nosso futuro de logística e lo-
comoção nacional? Não pode-
mos! O Brasil precisa entrar 
nos trilhos!

 
* Advogado e Diretor 

do Procon Rio Preto. Pós 
graduado em Direito Pro-
cessual e Material do Tra-
balho*
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Política Familias endividadas
As dívidas no cartão de crédito repre-
sentam a maior fatia do endividamen-
to, com 86,6% do total de famílias

Divórcio da fraude
Investigações constataram um esque-
ma de divórcios fraudulentos com o 
objetivo de requerer benefícios.

O secretário de Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, 
defendeu a transferência dos 
atendimentos da UBS do Jar-
dim Felicidade para uma nova 
unidade no bairro Solidarieda-
de. Aldenis esteve na Câmara 
Municipal nesta quinta-feira, 
7, a convite da Comissão Per-
manente de Saúde do Legisla-
tivo para explicar os motivos 
que levaram o governo de 
anunciar a paralisação da uni-
dade do Felicidade. 

Aldenis afirmou que não se 
trata de fechamento, mas de 
mudança de local. Segundo o 
secretário a nova unidade no 
Solidariedade será maior e que 
na região existe uma densidade 
populacional maior, que vai 
servir para atender um  núme-
ro maior de pessoas. 

“Uma coisa é fechar e aca-
bou, outra é mudar para me-
lhor. Onde temos a maior área 
populacional é no Solidarieda-
de, onde está a grande concen-
tração de pessoas. A distância 
de uma para outra é de 1.700 
metros”, disse. 

Ao longo das explicações 

Na Câmara, Aldenis defende 
mudar UBS e ouve críticas

JARDIM FELICIDADE

Aldenis mostrou vídeos e ima-
gens comparando as duas 
UBS’s, para reforçar a tese de 
que a transferência de local 
vai melhorar a qualidade dos 
atendimentos. 

A unidade do Felicida-
de tem área de 350 metros 
quadrados, enquanto a do 
Solidariedade terá 710 metros 
quadrados. 

“Tínhamos cinco consul-
tórios e vamos passar a ter 12 
entre médico, enfermagem, 
odontológico e farmacêutico. 
Ar-condicionado em todos os 
ambientes. Hoje tem uma re-
cepção pequena e sem gerador 
próprio. A nova unidade terá 
ar em todos os ambientes, e 

salas de espera adequadas”, 
disse Aldenis. 

Presentes nas galerias do 
plenário da Câmara morado-
res do Felicidade e bairros da 
região. A representante dos 
moradores do bairro, Maria 
Catarina, criticou o fechamen-
to da unidade. “Não acho justo 
fechar nossa unidade, ela é 
muito boa. Não queremos luxo, 
queremos saúde, atendimento. 
Fomos os últimos a saber que 
vai fechar, sem avisar os conse-
lheiros”, disse a representante 
do Felicidade. 

O presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, Fernando 
Araújo, afirmou que na próxi-
ma terça-feira, 12, uma reunião 

Aldenis afirmou que não 
se trata de fechamento, 
mas de mudança de lo-
cal, que dará mais espa-
ço para atendimento

PROJETO DE LEI

Edinho veta criação 
do “Corujão da Saúde” 

Na Câmara, Aldenis defende mudança da UBS do Felicidade e ouve críticas

Edinho veta projeto que cria “Corujão da Saúde” em Rio Preto

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei que 
prevê a implantação em Rio 
Preto do ‘Programa Corujão 
da Saúde’. A proposta, de au-
toria do vereador Celso Peixão 
(MDB), diz que o programa 
poderia ser implementado em 
hospitais, clínicas particulares 
e filantrópicas, através de con-
vênio para agilizar consultas 
e até pequenas cirurgias em 
horários alternativos, prefe-
rencialmente das 18h à meia-
-noite, conforme a capacidade 
ociosa de cada local. 

Aprovado no mês passado 
o Corujão da Saúde ainda 
prevê que a Prefeitura ficará 
autorizada a dar preferência 
para que as consultas, os exa-
mes médicos e as cirurgias que 
estiverem com mais de seis 
meses de espera comecem a 
ser atendidos tão logo o pro-

grama seja implementado. 
Edinho alegou no veto que 

o projeto extrapola as com-
petências Legislativas e cria 
despesas sem apresentar o 
impacto financeiro. “A pro-
posição legislativa que crie ou 
altere despesa obrigatória ou 
renúncia de receita deverá ser 
acompanhada da estimativa 
do seu impacto orçamentário 
e financeiro, uma vez que 
inexiste no Projeto de Lei em 
análise a devida estimativa do 
seu impacto orçamentário e 
financeiro”, diz. 

“É imprescindível para o 
equilíbrio financeiro e orça-
mentário do Erário municipal 
que se demonstre a compa-
tibilidade da despesa criada, 
sendo que a Propositura em 
questão não se compatibiliza 
com as leis orçamentárias 
vigentes, sendo vedado “o 
início de programas, projetos 
e atividades não incluídos na 
lei orçamentária anual”, diz.

Divulgação

Divulgação

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo julgou improce-
dente Ação Direta de In-
constitucionalidade movida 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB) contra a lei que prevê 
o parcelamento de multas 
administrativas aplicadas aos 
estabelecimentos comerciais 
por conta do enfrentamento 
a pandemia de Covid em Rio 
Preto. 

A lei é de autoria do vere-
ador Julio Donizete (PSD) e 
foi promulgada pela Câmara 

Municipal em 28 de janeiro 
deste ano. Edinho chegou 
a vetar o projeto, mas foi 
derrubado em plenário e 
passou a valer em forma de 
lei.A lei determina o parce-

Lei que parcela multas da pandemia 
ao comércio de Rio Preto é válida

DECISÃO DO TJ

A lei é de autoria do ve-
reador Julio Donizete 
(PSD) e foi promulgada 
em 28 de janeiro

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

lamento de multas aplicadas 
aos estabelecimentos comer-
ciais desde que legalmente 
constituída e consolidada. Os 
estabelecimentos comerciais 
que se enquadram são os que 
exercem atividades essenciais 
e não essenciais, segundo a 
classificação do Governo de 
São Paulo. 

O parcelamento será con-
cedido a todas as multas ad-
ministrativas oriundas de 
Decretos e legislações que 
tiveram como objeto o com-

bate à pandemia da COVID-19 
e questões sanitárias em Rio 
Preto. 

Consta na lei que “o poder 
Executivo Municipal conce-
derá o prazo máximo de doze 
(12) parcelas, estabelecen-
do valores mínimos de cada 
parcela, de acordo com a 
disponibilidade financeira do 
Município”. Ainda estabelece 
que deverá ser firmado Ter-
mo de Confissão de dívida, 
consolidando todos os valo-
res a serem parcelados, e as 

TJ, cabe a Edinho recorrer 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) através de um recurso 
extraordinário, como vem 
ocorrendo em casos seme-
lhantes em que leis aprova-
das pela Câmara Municipal 
tratam sobre renúncia de 
receitas. 

O acórdão ainda será pu-
blicado. Com a publicação 
oficial e posterior intimação 
começa a correr o prazo para 
que a Prefeitura entre com 
recurso ao STF.

EM ATÉ

12
AS MULTAS poderão 
ser parceladas caso a 
decisão da Justiça seja 
mantida; prefeitura 
pode recorrer ao STF

TJ valida lei que parcela multas aplicadas na pandemia ao comércio de Rio Preto

condições de quantidade de 
parcelas, bem como de valores 
de parcelas, juros de mora e 
outros encargos que estejam 
previstos contratualmente 
com os credores. 

Antes da análise da Ação 
de Inconstitucionalidade pro-
posta pela Prefeitura o de-
sembargador e relator Elcio 
Trujillo concedeu liminar 
suspendendo a eficácia da lei 
até que se fosse analisado o 
mérito da questão. 

Agora, com a decisão do 

Prefeito fala 
com alunos 
sobre gestão 
na saúde

O prefeito Edinho 
Araújo ministrou na ma-
nhã desta quinta-feira, 
7, uma palestra sobre os 
desafios na gestão pública, 
principalmente relaciona-
dos à área da saúde, para 
55 alunos da 4ª série do 
curso de graduação de 
Enfermagem Faculdade 
de Medicina de Rio Preto 
(Famerp). O encontro 
aconteceu no Pavilhão 
Mário Covas, na Famerp. 

“Investir em educação 
é fornecer serviços de qua-
lidade para a população 
de Rio Preto. A saúde é 
referência em nossa cida-
de e para que ela continue 
sendo destaque é preciso 
valorizar os estudantes de 
hoje, que serão os respon-
sáveis pelos atendimentos 
à população”, destacou o 
prefeito. 

O prefeito falou ainda 
sobre as obras relaciona-
das à área da saúde que 
estão sendo entregues, 
como a UBS Ivan Valle 
Rollemberg e o Hospital 
Municipal da Região Nor-
te Domingo Marcolino 
Braile.  “Dentro da disci-
plina, a proposta é que os 
alunos passem o próximo 
semestre dentro das Uni-
dades Básicas de Saúde. 
Por isso, eles precisam 
entender como funcio-
na”, explica a professora 
da disciplina Marilene 
Rocha.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

com o secretário servirá para 
debater o fechamento da uni-
dade. Araújo disse que ao Con-
selho cabe garantir o acesso a 
saúde a todos os moradores 
da cidade. 

“Buscar entendimento, fe-
char ninguém quer, o Conselho 
não quer. Ao conselho cabe fa-
zer com que o sistema de saúde 
acolha todas as necessidades. 
Vamos ver a melhor maneira 
se é com a transferência ou 
não”, disse. 

Aldenis adiantou que a 
nova unidade no Solidariedade 
vai ter um custo mensal em 
torno de R$ 500 mil e previ-
são de atendimento de até mil 
pessoas por dia.

Raphael FERRARI

Divulgação

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br
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CIDADES Cafézinho salgado
A saca de 60 quilos do café arábica 
ontem teve aumento de 0,5% no preço 
e foi vendida a R$ 1.362,90

Consignado
O Senado aprovou  medida provisória 
que libera o crédito consignado para 
quem recebe o Auxílio Brasil.

Nesta quinta-feira, 6, no 
Jardim Mugnani, policiais ci-
vis do GOE da Deic de Rio Pre-
to, com apoio da 1ª equipe da 
DIG, durante cumprimento de 
mandado de prisão expedido 
contra F.R.A.C., de 46 anos, 
encontraram um desmanche 
de veículos. O local funciona-
va como oficina de fachada. 

Quando a equipe chegou 
ao endereço, que é monito-
rado por câmeras, observou 
uma movimentação estranha. 
Durante as buscas, no fundo 
da oficina, os investigadores 
descobriram uma passagem 

secreta para outro imóvel 
onde os veículos eram corta-
dos e suas peças divididas e 
preparadas para o comércio. 

O procurado conseguiu 
fugir pela passagem secreta 
(uma porta de geladeira) e 
abandonou as ferramentas e 
um veículo que estava sendo 
cortado. 

O carro era produto de 
furto em janeiro deste ano, na 
Vila Itália. 

O veículo e as peças foram 
apreendidos, sendo lavrado 
o boletim de ocorrência de 
receptação, artigo 180 do CP, 
cujo acusado responderá pelo 
crime perante a Justiça.

Polícia encontra oficina com passagem 
secreta para desmanche de veículos

EM RIO PRETO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Homem perde 
R$ 15 mil 
ao tentar
comprar carro

A compra e venda on-
-line de veículo, inter-
mediada por golpista, 
fez mais uma vítima. A 
fraude causou prejuízo de 
R$ 15 mil. 

Registro
O boletim de ocor-

rência foi registrado no 
Plantão de Rio Preto, no 
final da tarde desta quar-
ta-feira, 6. 

A história
De acordo com o ho-

mem, de 40 anos, após 
ver um GM Monza anun-
ciado por R$ 19 mil no 
Marketplace do Face-
book, no dia 30 de junho, 
se interessou e entrou em 
contato com o vendedor. 

O estelionatário disse 
que residia em Birigui e 
que o veículo estava em 
Neves Paulista, para onde 
a vítima viajou, vendo o 
automóvel com o verda-
deiro proprietário. 

Via PIX
Nesta terça-feira, 5, 

foi feito um PIX, no valor 
de R$ 2.400,00 e ontem 
mais duas transferências, 
sendo uma de R$ 600 e 
outra de R$ 12 mil. 

Como o dinheiro não 
caiu na conta do dono do 
Monza e o intermediário 
a bloqueou no aplicativo, 
a vítima percebeu que 
havia caído num golpe de 
estelionato e procurou a 
polícia rio-pretense para 
dar queixa.

ARTIGO

180
DO CÓDIGO PENAL 
tipifica o crime de 
receptação; acusado 
conseguiu fugir e é 
procurado pela polícia

Polícia Civil encontra desmanche de veículos em oficina de fachada

SENADO APROVOU

IPVA zero para motos 
até 170 cilindradas

O plenário do Senado apro-
vou nesta quarta-feira, 06,um 
projeto de resolução que per-
mite zerar o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA) para moto-
cicletas de até 170 cilindradas. 

Pela proposta, a redução a 
zero do IPVA não é impositiva, 
mas serve como uma sinali-
zação para estados e para o 
Distrito Federal. O texto segue 
para promulgação. 

Segundo o relator, Mecias 
de Jesus (Republicanos-RR), o 

objetivo do projeto é contribuir 
para baratear as motocicletas 
de baixa cilindrada que são 
adquiridas pela população de 
baixa renda para prover o seu 
sustento. 

O relator também disse que 
não há impedimento em rela-
ção à responsabilidade fiscal, 
pois a proposta tem caráter 
autorizativo e não causará 
renúncia de receitas para a 
União, pois o IPVA não se tra-
ta de um imposto do âmbito 
federal.

Rio-pretense perde R$ 6,6 mil para golpista
Morador no Macedo Teles, 

em Rio Preto, um homem, de 
56 anos, foi enganado por um 
estelionatário e ficou com um 
prejuízo de R$ 6.673,00. 

Na tarde de terça-feira, 5, 
ele recebeu, segundo o boletim 
de ocorrência, uma mensagem 
em seu WhatsApp de um nú-
mero desconhecido, mas com 
a foto de perfil do filho. 

O marginal alegou que o 

telefone havia “estragado” e 
que tinha trocado de número. 
Em seguida, pediu dinheiro 
emprestado para pagar uma 
conta, pois o aplicativo do 
banco não estaria fazendo 
transferência. 

Acreditando que conver-
sava com o familiar, a vítima 
fez dois PIX e uma TED para 
conta indicada pelo bandido. 

À noite, ao falar com o filho 

descobriu que havia caído em 
um golpe. O crime foi regis-
trado nesta quarta-feira, 6, na 
Central de Flagrantes, e será 
investigado pelo 6º DP.  

Carteira
Uma aposentada rio-pre-

tense, de 66 anos, teve R$ 500 
furtados de sua conta após per-
der sua carteira contendo do-
cumentos e o cartão bancário. 

Na Central de Flagrantes, 
na tarde desta quarta-feira, 6, 
ela contou à polícia que após 
o extravio foi até o seu banco 
para bloquear o cartão des-
cobrindo que um criminoso 
havia feito o saque de parte de 
sua aposentadoria. 

As investigações do caso, 
registrado como furto na de-
legacia, ficaram a cargo do 2º 
DP de Rio Preto.

OCORRÊNCIAS

EM SÃO PAULO

Proteção para mulher 
vítima de violência

O governo de São Paulo 
formalizou nesta quinta-feira 
(7) um acordo com o Institu-
to para o Desenvolvimento 
Sustentável (INDES) para 
o atendimento de mulheres 
vítimas de violência e para o 
desenvolvimento de ações de 
prevenção e enfrentamento a 
esses crimes por meio dos 18 
Centros de Integração da Cida-
dania (CIC) e das 43 unidades 
da Casa da Mulher existentes 
no estado. A parceria tem du-
ração de dois anos. 

O acordo prevê a capaci-
tação de profissionais da rede 
de atendimento a mulheres 
vítimas de violência domés-
tica que atuam nos CIC e nas 
unidades da Casa da Mulher. 
Serão oferecidos ainda cur-
sos online e webinars, além 
de atendimento especializado 
multidisciplinar online para 
mulheres em situação de vio-
lência por meio do projeto 
Justiceiras. Não há previsão de 
transferência de recursos entre 
os participantes.

O procurado con-
seguiu fugir pela 
passagem secreta 
(uma porta de ge-
ladeira)

DIG recupera veículo em Bady 
ESTELIONATO

Nesta quarta-feira, 6, uma 
equipe da 1ª DIG obteve in-
formações de que um veículo 
GM/Vectra Hatch, produto 
de estelionato, em Itaquaque-
cetuba, estaria circulando pela 
região de Rio Preto.

Investigações
Em investigações os policiais 
descobriram que o veículo 
estava no município de Bady 
Bassit. Os policiais foram até 
o local e encontraram o carro 

com um homem de 34 anos, 
que alegou ter adquirido o 
veículo para revendê-lo não 
possuindo o recibo (CRV).  

Ficha
O veículo foi apreendido e 
encaminhado ao pátio da 
Polícia Civil. O suspeito será 
investigado em inquérito po-
licial sobre eventual prática de 
receptação dolosa, responden-
do em liberdade. Colaborou 
- Sarah BELLINE.

Mensagem de 
WhatsApp com nú-
mero desconheci-
do, mas com a foto 
de perfil do filho 
deu início ao golpe

Veículo tinha queixa de estelionato na polícia

Bruno Souza Santos 
de 32 anos foi encontrado 
sem vida dentro de uma 
residência no município de 
Jaci, no bairro Residencial 
Ipê, na manhã desta quar-
ta-feira, 6. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, um 
morador acionou a polícia 
após sentir um cheiro forte 
vindo da casa. 

O corpo foi encontrado 
embaixo de uma cama, 
em estado avançado de 
decomposição. 

Policiais Civis de Jaci 
irão investigar o caso, que 
foi registrado como morte 
suspeita. O corpo foi en-
caminhado ao IML para 
autópsia..

Sem vida
Uma jovem, de 30 anos, 

teve o Chevrolet Cruze, celu-
lar, mostruário de papel de 
parede, roupas e R$ 2,5 mil 
em dinheiro furtados nesta 
quarta-feira, em Rio Preto. 

Como foi
Aos policiais civis do 

Plantão ela disse que esta-
cionou o veículo na avenida 
Murchid Homsi, no Jardim 
Santa Catarina, por volta 
das 12h15, e ao retornar 
meia hora depois o carro 
com os pertences havia de-
saparecido. 

Investigação
O furto segue sendo in-

vestigado pelo 5º DP rio-
-pretense.

Furto

Divulgação/Polícia Civil

Divulgação
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Mirassol é 1ª colocada no ranking  da Revista Isto É

Ações flagram até caminhões 
de concreto descartando en-
tulho em locais proibidos 
A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Servi-
ços Gerais (SMSG), realizou 
nos últimos dias novas fisca-
lizações por drone com o ob-
jetivo de identificar e punir 
quem descarta lixo e entulho 
em locais proibidos. 
Nessa nova etapa, ocorre-
ram voos nos dias 14 e 30 de 
junho, e as imagens dos fla-
grantes foram enviadas para 
a inspetoria fiscal de posturas 
para identificação dos pro-
prietários. 
No dia 14 de junho foram fla-
grados quatro veículos com 
os motoristas descartando 
entulhos e outros resíduos na 
estrada que liga o Auferville a 
Talhado. 
E no dia 30 de junho, acon-
teceram novas operações de 
filmagem que flagraram outro 
carro no mesmo local (estra-
da do Auferville sentido Ta-
lhado). 
As cinco notificações foram 
feitas a partir das imagens das 
placas, sendo encaminhadas 
para os endereços do cadas-
tro de registros de veículos da 

Drone flagra e multa seis por 
descarte irregular de entulho

EM 15 DIAS

Ações flagraram até 
caminhões de concreto 
descartando entulho 
em locais que são proi-
bidos o uso

Secretaria de Trânsito e Se-
gurança. 
No último dia 4 de julho, um 
caminhão carregado de con-
creto aparece nas imagens. 
Os fiscais estão levantando 
os dados do veículo e  do pro-
prietário para finalizar a no-
tificação e autuação. 

Tecnologia
O secretário de Serviços Ge-
rais Ulisses Ramalho garante 
que a tecnologia do equipa-
mento é capaz de identificar 

os sujões com imagens claras  
e definidas. 
“As imagens do drone não 
deixam nenhuma dúvida dos 
veículos, assim consequen-
temente chegamos em quem 
está descartando material 
inservível, e de posse des-
sas imagens e fotos podemos 
identificar o proprietário do 
veículo e punir com multa pe-
sada aqueles que não pensam 
no próximo”, afirma o secre-
tário. 
“Nos últimos voos em junho 

e julho foram registrados seis 
flagrantes. Vamos continu-
ar usando essa tecnologia e 
apostando nessa multa pesa-
da para desestimular o des-
carte irregular. O motorista 
pode ter surpresa desagradá-
vel. Pode ficar bem caro sujar 
a cidade jogando lixo e entu-
lhos de construções em locais 
proibidos. Estamos de olho do 
alto”, disse Ulisses Ramalho. 
Um levantamento identifi-
cou cerca de 200 locais onde 
acontecem descartes.

REVISTA ISTO É

Mirassol é 1ª em ranking 
’Atenção ao Jovem’

O município de Mirassol 
ficou em 1º lugar no ranking 
“Indicadores Sociais – Aten-
ção ao Jovem” -, cidades de 
Médio Porte, com 58.258 
pontos. A pesquisa foi publi-
cada no último dia 26 pela 
revista Isto É. 

Neste quesito, Mirassol 
superou cidades paulis-
tas, também inclusas no 
ranking, como Boituva, Vár-
zea Paulista, Cosmópolis, 
Várzea Grande Paulista, Rio 
Grande da Serra, Pirassu-
nunga, Itupeva, Jaguaríuna, 
Valinhos, Arthur Nogueira, 
São Caetano do Sul, Nova 
Odessa, Penápolis, Taqua-
ritinga, Matão, Ribeirão Pi-
res, São Joaquim da Barra, 
Paulínia, Monte Mor, Pe-
ruíbe, Santana de Parnaíba, 
Santa Bárbara D’Oeste, Poá, 
Mococa, Olímpia, Fernan-

dópolis, Votuporanga, Mon-
te Alto, Jandira, Vinhedo, 
Batatais e Porto Ferreira. 

O prefeito de Mirassol, 
Edson Antonio Ermenegil-
do, falou à reportagem da 
Isto É sobre o cuidado com 
os jovens na cidade e, por 
consequência, o orgulho do 
reconhecimento da pesqui-
sa nesse subgrupo. 

“Isto nos estimula a con-
tinuar trabalhando intensa-
mente. Na verdade temos 
ações direcionadas aos jo-
vens por meio de parcerias 
com a economia privada 
(estágios e programa apren-
diz), com o sistema ‘S’ e 
governo estadual. Temos o 
programa de estagiários, no 
qual a Prefeitura é a maior 
contratante, dando oportu-
nidade a jovens do ensino 
médio e superior”.

Entre os dias 30 de junho e 
6 de julho Rio Preto registrou 
2.031 novos casos de Covid 
19 e 11 pessoas morreram em 
decorrência da doença. Ape-
nas nos dias 30 de junho e 1º 
de julho, foram três 6 mortes. 
Nos 7 dias que o Boletim da 
Secretaria da Saúde faz o re-
gistro,  dia 4 de julho foi o que 
teve mais casos positivos: 435. 

Desde o começo da pande-
mia, 157.184 pessoas tiveram 
a doença e 3.128 morreram em 
decorrência dela. A Secretaria 
Municipal de Saúde também 
testou 505.356 pessoas, quase 
50 mil a mais do que o IBGE 
diz que são habitantes da cida-

COVID

Mais 2 mil casos e 11 mortes em 7 dias
de. Do total, 348.172 pessoas 
tiveram resultado negativo 
para a doença. Até dezembro 
de 2021, o índice de letalidade 
oi de 2%. Em 2022, 0,48%. 

Hoje Rio Preto e região 
têm 85 pessoas internadas. 
Destas, 43 moradores de Rio 
Preto e 42 da região. São 18 
rio-pretenses em UTIs e 25 
em Enfermaria. Entre os 42 
pacientes da região, 15 estão 
em quartos de enfermaria e 
outros 27, em UTIs. 

Os números dos últimos 
três boletins da Secretaria 
têm se mantido. A letalidade é 
menor neste ano por causa da 
cobertura vacinal. Os números 
de outras infecções respirató-
rias também preocupam. Hoje 
são 201 pacientes de Rio Preto 
e região. São 104 rio-pretenses 
e 97 da região.

Prefeitura faz novos voos de drone e fiscalização identifica mais 6 veículos em descarte irregular

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto mantém média de 2 mil novos casos de Covid em 7 dias

HOJE

Unidade de transplante do HB na praça

A unidade móvel do Serviço 
de Transplante de Fígado do 
Hospital de Base (HB) estará 
nesta sexta-feira, dia 8, na 
Praça Dom José Marcondes, 
em Rio Preto, para realizar 
atendimento à população das 
8h às 13h. 

A van adaptada está apta 
para realizar exames que pos-
sibilitam o mapeamento de do-
enças hepáticas. Nos próximos 
meses, o veículo percorrerá 
também a outras cidades da 
região, que são atendidas pelo 
complexo hospitalar. 

“A grande importância 
desta unidade é que agora 
vamos fazer uma busca ativa 
por pessoas que possam ter 
doenças no fígado. Poderemos 
triar o paciente antes de ele 
apresentar os primeiros sinto-
mas. E, com o diagnóstico pre-
coce, evitar que ele desenvolva 
outras doenças secundárias 
ou até mesmo que precise de 
um transplante futuramente”, 
explica  Renato Silva, chefe 
do Serviço de Transplante de 
Fígado do HB.

Divulgação

PANDEMIA

Evento discute mitos e 
verdades sobre vacinas e 
máscara contra Covid

A pré-candidata à deputada 
federal Danila Azevedo (PTB) 
promove em Rio Preto, nesta 
sexta-feira (8), na Unorte 
(ex-Unorp) um dia de refle-
xão com médicos e advogados 
sobre Mitos e Verdades sobre 
as máscaras e vacinas da Co-
vid-19, além do passaporte 
sanitário. 

Um grupo de advogados vai 
abordar Ativismo jurídico e po-
lítico, restrições na pandemia 
e responsabilidade cível e cri-
minal durante e pós pandemia. 

As discussões começam as 
18h e vão até às 22h.  

Estarão presentes ao even-
to os médicos Maria Emília 
Gadelha, Nélson Modesto, 

Raissa Soares, Silvia Waiãpi 
e Alessandro Loiola. Os advo-
gados convidados são Wilson 
Koressawa e Cláudio Luís 
Caivano.

Da REDAÇÃO

Unidade móvel do HB estará hoje na praça

Estará na Praça 
Dom José Marcon-
des, em Rio Preto, 
para realizar atendi-
mento à população 
das 8h às 13h que 
passar pelo local.

Desde o começo da 
pandemia na cida-
de, 157.184 pessoas 
tiveram a doença e 
3.128 morreram em 
decorrência dela, 
segundo a Saúde

Em junho, a propor-
ção de famílias com dí-
vidas a vencer ficou em 
77,3%, o que representa 
uma queda de 0,1 ponto 
percentual em relação a 
maio. Na comparação com 
junho de 2021, houve um 
crescimento de 7,6 pon-
tos percentuais. Os dados 
da Pesquisa Nacional de 
Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor 
(Peic) foram divulgados 
nesta quinta-feira (7) pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC). De 
acordo com a CNC, esta é 
a segunda queda seguida 
no endividamento

Dívidas

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Festa do Peão de Barretos terá novidades e parceria inédita

Luiz Felipe Possani

O Grêmio Novorizontino ven-
ceu o Brusque por 1 a 0, na 
noite desta quarta-feira (6), 
no Estádio Jorge Ismael de 
Biasi, em Novo Horizonte, so-
mando mais três importantes 
pontos da disputa da Série B 
do Campeonato Brasileiro. O 
único gol da partida foi mar-
cado pelo atacante Ronaldo, o 
segundo dele com a camisa do 
Tigre do Vale, que chegou aos 
23 pontos, subindo proviso-
riamente para a sexta coloca-
ção na tabela de classificação. 
Com a bola rolando, o time de 
Novo Horizonte começou bus-
cando o ataque, mas esbarrou 
em um adversário que tentava 
quebrar o ritmo de jogo a cada 
reposição de bola. As conclu-
sões em gol foram poucas. Na 
melhor delas, Douglas Baggio 
chutou e a zaga mandou em 
escanteio. Na defesa, o goleiro 
Lucas Frigeri mostrou segu-
rança pegando a bola cabece-

NOVORIZONTINO VENCE 
O BRUSQUE NO JORJÃO

BRASILEIRO SERIE B

ada por Fernandinho, aos 37 
minutos. 
No segundo tempo, a postu-
ra do Novorizontino seguiu 
ofensiva e o gol não demorou 
a sair. Jefferson Bahia colo-
cou a mão na bola na área em 
finalização de Ronaldo. Com 
a revisão do VAR (árbitro de 
vídeo), Marcelo de Lima Hen-
rique assinalou a penalida-
de. Ronaldo, com categoria e 
frieza mandou no canto e fez 
o gol da vitória aurinegra, aos 
6 minutos. 
Depois disso, o Novorizon-
tino seguiu criando oportu-
nidades de marcar, mas não 
conseguiu. Frigeri e o sistema 
defensivo também tiveram 
trabalho com as investidas do 
adversário, mas o Tigre soube 
controlar a partida e garantir 
os três pontos. 
O elenco do Tigre retoma a 
preparação no sábado (9) a 
sua preparação visando a par-
tida contra o Cruzeiro, pela 
18ª rodada, no dia 17 de julho, 
domingo, no Mineirão, em 
Belo Horizonte, às 16 horas.

Com a bola rolando, o time de Novo Horizonte 
começou buscando o ataque, mas esbarrou em 
um adversário que tentava quebrar o ritmo de 
jogo a cada reposição

Novorizontino vence o Brusque no Jorjão na quarta-feira à noite

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Contratação e vitória na estreia 
O time de basquete mascu-

lino do América/Smel venceu 
José Bonifácio na estreia dos 
Jogos Regionais do Interior, 
por 138 pontos contra 55. E 
um dos destaques do jogo foi o 
recém-contratado camaronês 
Adrien Siewe Mouaha, de 25 
anos, armador, estava jogando 
na Paraíba, antes de se trans-
ferir para a cidade. Nesse jogo, 
Adrien marcou 16 pontos e o 
cestinha do jogo foi Rodrigo, 
com 36 pontos. 

Adrien é uma das apostas 
do técnico Marininho Ma-
nella para os Regionais e deve 
permanecer para a disputa 
do Campeonato Paulista no 
segundo semestre.  A história 
do América com estrangeiros 
é antiga. Sempre revelou e im-
pulsionou a carreira de atletas 
gringos. 

“É um cara que joga muito 
bem e deve ficar pro Paulista. 
Iniciamos bem nos Regionais 
e agora estamos esperando a 

data e o próximo adversário”, 
afirmou Marininho. O Paulista 
deve ter início em agosto. 

Adrien disse estar feliz em 
poder defender Rio Preto nos 
Regionais. “Minha expetativa 
para esse ano é ser campeão 
com o time. Representar Rio 
Preto nos Regionais está sendo 
uma oportunidade muito legal 
para mim. Já estou conversan-
do com a direção da equipe e 
quero jogar o Paulista”, co-
mentou.

BASQUETE RIO PRETO

Basquete de Rio Preto traz camaronês e estreia com vitória 

Santos é 
eliminado nos 
pênaltis pelo 
Deportivo

O Santos está elimi-
nado da Copa Sul-Ame-
ricana. Com um jogador 
a menos durante todo o 
segundo tempo, o time 
paulista buscou o empate 
por 1 a 1, mas perdeu nos 
pênaltis, na noite desta 
quarta-feira (6), na Vila 
Belmiro, pelas oitavas de 
final. O Táchira, agora, 
aguarda o vencedor do 
duelo entre Independien-
te del Valle e Lanús. No 
jogo de ida, vitória do 
time equatoriano por 2 
a 1. 

Precisando vencer, o 
Santos foi para cima e 
criou boa oportunidades 
com Marcos Leonardo. 
O atacante chutou para 
grande defesa de Vare-
la. Lucas Braga também 
tentou, mas jogou por 
cima do gol. O Santos era 
melhor, mas foi surpre-
endido aos 26 minutos. 
Hernández acionou Uri-
be, que disparou em velo-
cidade, passou pelo golei-
ro João Paulo e marcou. 
Antes do intervalo, o time 
paulista perdeu Rodri-
go Fernández, expulso. 
Apesar de jogar com dez 
jogadores, o Santos não 
teve outra escolha, preci-
sou sair. O time paulista 
chegou ao gol de empate 
aos 23 minutos, quando 
Lucas Barbosa recebeu 
de Lucas Pires e cruzou, 
Carlos Sánchez ajeitou e 
Marcos Leonardo mergu-
lhou para fazer 1 a 1. Com 
a igualdade, o Táchira 
voltou a jogar melhor  
mas acabou levando o 
duelo para os pênaltis. 

Ricardo Goulart co-
meçou batendo e jogou 
nas mão de Varela. Farias 
fez e colocou o Táchira 
na frente. Sandra, Simis-
terra, Sánchez e Arace 
também marcaram. Lu-
cas Braga voltou a errar 
e Marlon Fernández deu 
a vaga para o time vene-
zuelano.

Da REDAÇÃO

Festa do Peão terá parceria 
internacional inédita

BARRETOS

O evento,  será de 18 a 
28 de agosto e permi-
tirá intercâmbio com o 
rodeio canadense, de 
Calgary
Em uma coletiva de imprensa, 
na manhã desta quarta-feira, 
no Barretos Park Hotel,  a 
organização deu o start oficial 
das novidades da 65ª Festa do 
Peão de Barretos, que será de 
18 a 28 de agosto. 
Foi anunciada uma intensa 
programação esportiva de ro-
deio que reunirá mais de 600 
competidores em disputas que 
vão desde a final de grandes 
campeonatos até a 28ª edi-
ção do Barretos International 
Rodeo. Totalizando, aproxi-
madamente R$ 1 milhão em 
prêmios, que serão distribuí-
dos aos competidores. 

Evento completo
Um evento completo e re-
cheado de provas, montarias, 
shows e atrações, traz grandes 
novidades. Entre os destaques 

do maior evento do gênero na 
América Latina, estão a final da 
PBR Brazil (Professional Bull 
Riders), da Liga Nacional de 
Rodeio (LNR), do Campeonato 

Barretos de Três Tambores 
e a parceria com o Calgary 
Stampede - um dos maiores 
e mais antigos rodeios do 
mundo, chancelado pela PRCA 

(Professional Rodeo Cowboys 
Association) - que garantirá a 
participação do campeão e do 
vice-campeão do rodeio cana-
dense em 2022 no Barretos 
International Rodeo deste ano. 
Realizado há aproximada-
mente 110 anos em Calgary, 
cidade do estado de Alberta, no 
Canadá, o Calgary Stampede 
acontece neste ano de 8 a 17 
de julho, com a participação 
do campeão da live de 2021 
da Festa do Peão de Barretos, 
Allan de Souza e do vice-cam-
peão Vinicius Rodrigues. 
“Após dois anos fazendo o ro-
deio através de transmissões, 
a expectativa para a retomada 
presencial das disputas em 
Barretos é muito alta. 
E, mais uma vez, reunimos um 
alto nível de disputa, com as 
finais dos grandes campeona-
tos e a presença dos melhores 
competidores e animais em 
atuação no país”, explica Mar-
cos Abud, diretor de rodeio 
da Festa do Peão de Barretos.  
Colaborou Luiz Felipe 
Possani Yassir Chediak sobe ao palco do Sesc Rio Preto nesta sexta-feira

HOJE

Yassir Chediak sobe ao 
palco do Sesc Rio Preto

Nesta sexta-feira, 08, 
às 21h, o compositor Yassir 
Chediak se apresenta no te-
atro do Sesc Rio Preto com 
o show Viola Brasileira Con-
temporânea. Os ingressos já 
estão à venda no site sescsp.
org.br/riopreto ou na bilhe-
teria da unidade e custam 
entre R$9,00 e R$30,00. 

Com 20 anos de carreira, 
Yassir é uma das referências 
em viola brasileira, em es-
pecial da viola de 10 cordas 
e faz dela um instrumento 
para sonoridades contem-
porâneas, percorrendo e 
recriando ritmos e estilos 

brasileiros variados. Em 
uma vivência internacional, 
o também produtor e apre-
sentador experimentou o 
encontro de sua viola com 
o rap e o blues americano. 

Ao longo da carreira, o 
músico também desenvol-
veu um trabalho de pesquisa 
sobre a viola, um dos mais 
importantes instrumentos 
da música popular brasi-
leira, contribuindo para 
sua preservação no Brasil e 
mantém o site Viola Caipira 
(desde 1999), referência e 
fonte de pesquisa para vio-
leiros de todo o país.

ESPORTES / ENTRETENIMENTO

Divulgação

Divulgação

Gustavo Ribeiro
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CANTINHODOBICHO

Veterinária explica 
como adaptar pets com 
hábitos territorialistas

PETS

A expressão “marcando ter-
ritório” é um clássico. É sabido 
entre todos os seres humanos 
que, um hábito instintivo dos 
animais é demarcar território. 
 
Outra expressão é “como cão e 
gato” o que, muitas vezes, é in-
serido como sinônimo de duas 
espécies que não se combinam. 
Segundo a veterinária espe-
cialista em nutrição animal, 

Para adaptar um ca-
chorro com um gato, 
por exemplo, a profis-
sional salienta algumas 
medidas básicas para a 
aceitação de ambos.

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Para a profissional, 
paciência, e respeito 
basicamente além 
de alimentação se-
parada, camas sepa-
radas, mas sempre 
agradá-los juntos, 
tentar socializar jun-
to são fundamentais 
para que a adapta-
ção dê certo.

Arquivo PESSO
AL
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EMENDA À LEI ORGÂNICA nº 66 
De 06 de julho de 2022. 

 
Insere o §4º no art. 84 da Lei Orgânica do Município, 
para estabelecer o direito do desconto direto em folha de 
pagamento para as associações das entidades sindicais e 
associativas no município. 

 
A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,  
FAZ SABER que, tendo sido aprovada pelo Plenário, promulga a seguinte Emenda à Lei 

Orgânica do Município:  
 

Art. 1º Fica incluído o §4º no artigo 84 da Lei Orgânica do Município de São José do Rio 
Preto, conforme segue: 

 
“Art. 84 ......................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................................ 

 
§4º A assembleia geral da associação e do sindicato fixará a contribuição associativa dos 
filiados às entidades, que será descontada em folha, para custeio do sistema associativo, 
sindical e confederativo da respectiva representação.” 

 
Art. 2º Esta Proposta de Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
06 de julho de 2022 
. 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
KARINA CAROLINE DE SOUZA                                              CÉSAR AUGUSTO GELSI 

                                                                Vice-Presidente                                                       1ª Secretário 
 
ROBSON LEANDRO RICCI                                                        JORGE MENEZES SILVA 
              2º Secretário                                                                                   3º Secretário 
 
 
Proposta de Emenda à LOM nº 01/2022 
Aprovada em 05/07/2022, na 37ª Sessão Ordinária. 
Emenda à LOM registrada na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicada no jornal oficial do Legislativo. 
 
Arnaldo de Freitas Vieira 
          Diretor Geral      

           
                                                                                                 Autoria do Projeto:  

                                             Vereador Paulo Pauléra 
rfg/  
 

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 
 

 

PORTARIA Nº 6983, DE 07 DE JULHO DE 2022. 

EXONERA o servidor ALEXANDRE ALVIM CORDEIRO JÚNIOR, do cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração, de Assessor da Diretoria Geral, Referência C-3, lotado no Diretoria Geral, 
surtindo os efeitos a partir de 01 de julho de 2022. 

 

 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 55/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 78/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para forne-
cimento de CARTÃO ALIMENTAÇÃO por meio eletrônico ou 
magnético aos funcionários públicos municipais.
Data da realização da Sessão Pública: 22/07/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte 
Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na 
Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 07 de julho de 2022.

Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Proclamas 

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial 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. GUSTAVO DO NASCIMENTO PEREIRA e PATRÍ-
CIA JULIANA DE SOUZA COVISSI, sendo ELE filho de 
MARCIL PEREIRA e de LUZIA DO NASCIMENTO PEREIRA, 
sendo ELA filha de VANDERLEI SILVEIRA COVISSI e de 
DENIR FRANCISCA DE SOUZA COVISSI;
2. GABRIEL CAMARGO DA COSTA e ANA CAROLI-
NE DA COSTA, sendo ELE filho de ANDRÉ LUIZ MARIANO 
DA COSTA e de LUCINEIA BUENO CAMARGO DA COSTA, 
sendo ELA filha de CLEBER LEANDRO SGOTE DA COSTA 
e de CARINA CRISTINA PARREIRA, brasileiros e residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 07/07/2022.

Declaração 

  ABANDONO DE EMPREGO
A empresa LGR CONSTRUTORA LTDA, 14.173.369/0001-
00, com sede à RUA: MIGUEL SERGIO, 574 - JARDIM YO-
LANDASÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP – CEP: 15061-610, 
solicita o comparecimento do funcionário VALMIR PEREI-
RA SANTOS, CTPS nº 1492378/Série 2676, para o retorno 
imediato ao seu posto de trabalho. Seu não comparecimento 
caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 482, 
alínea “i” da CLT.

Natália Cesarettto, antes de 
analisar o quanto espécies 

combinam ou não é necessá-
rio compreender que alguns 
comportamentos agressivos 
acontecem porque os pets 
têm o instinto de territo-
rialidade, ou seja, dividir o 
ambiente dele com outros 
pets será complexo de início. 
 
Para adaptar um cachorro 

com um gato, por exem-
plo, a profissional salienta 
algumas medidas básicas 
para a aceitação de ambos. 
 
“A possibilidade dos pets vive-
rem bem é real, mas é preciso 
adaptação. Sempre no começo, 
eles irão se estranhar. Hierar-
quia territorial é instinto, o que 

requer tempo para a amizade e 
o respeito nascer. No começo 
pode parecer trabalhoso até 
que se acostumem. Dito isso, é 
importante, alimentá-los sepa-
radamente, colocar as “cami-
nhas” separadas. É mais uma 
questão de espaço.”, explica. 
 
Para a profissional, paciência, 

e respeito basicamente além de 
alimentação separada, camas 
separadas, mas sempre agra-
dá-los juntos, tentar socializar 
junto são fundamentais para 
que a adaptação dê certo. 
 
A publicitária Vanessa Rodri-
gues Sant’ana adotou a gatinha 
Alice aos dois meses quando 
sua cachorrinha Kiara havia 
acabado de completar três 
anos. “Ela morria de ciúmes, 
e nem olhava pra gata. Achava 
estranho aqueles brinquedos 
diferentes em casa e nem 

quis olhar na cara da gata. 
Mas a Alice se sentia segura 
perto da Kiara, e queria fazer 
amizade, se esfregava nela”. 
 
Para a jovem, a personali-
dade dócil da cachorra foi o 
que possibilitou a amizade. 
“A Kiara é muito tranquila, 
então nunca tentou morder a 
Alice. Até que, nossa cachorra, 
descobriu que, se ela brincas-
se com a gata, ela não ficaria 
entre nós. Quando a Alice che-
gava perto da gente, a Kiara a 
chamava para brincar”, conta.

“Hierarquia territorial é instinto, 
o que requer tempo para a amiza-
de e o respeito nascer. No começo 
pode parecer trabalhoso até que 

se acostumem.

Arquivo PESSOAL
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SOCIAL LUI
WALDNER

BOZÓ’S BLACK BEANS
Para usar uma expressão bem popular,amanhã “a co-
bra vai fumar”,com o cigarro aceso pelo Bozó & sua 
legião de amigos.Prometendo encaixar a feijoada 
com que comemora seu aniversário que transcorreu 
sexta-feira passada,na cintilância da agenda social 
deste finde,o feijão-society que já foi refeição pre-
dileta dos escravos,vai agitar o bar Aperitivo do Au-
tomóvel Clube na tarde de amanhã.Com um imenso 
repertório de delícias desde a época em que os De-
mônios da Garoa entoavam nos bailes o cadenciado 
“joga as cascas prá lá”,de Adoniran Barbosa até sam-
bas de enredo atuais, Bozó promete animar a pista.A 
feijoada preparada por um grupo de amigos do can-
tor,deve arrancar novamente, inflamados elogios. Os 
convites estão quase sold-out.

DIRETORA SOCIAL I 
É mulher,a nova diretora social do Clube Monte Lí-
bano.Conhecida em Mirassol,onde é promotora de 
eventos,chama-se Katllyn Caran e já arregaçou 
mangas para organizar o Baile do Dia dos Pais,que 
não acontecerá no sábado,dia 13 de agosto porque 
- empossada no final de junho - não encontrou nem 
um grupo de rock,nem de MPB disponíveis,porque a 
maioria já estava contratada para essa data.

TURISMO CHIC 
Julio Ribeiro, general manager da Flyby Viagens,com 
atendimento às agências de turismo e sua equipe Diego 
Soares e Everton Veronic- recebe junto com os diretores 
Gian Lucca Nahas e Marco Fragali, empresários do turis-
mo,para um café da manhã very chic, dia 20 de julho no 
restaurante Cosi, Haddock Lobo em Sampa.

DIRETORA SOCIAL II
Quem vai animar a noite em homenagem aos pais - 
anote aí- é a Banda Titãs,de rock brasileiro contem-
porâneo,com 34 anos de estrada,composta por Bran-
co Melo,Sergio Britto,Tony Belloto, Beto Lee e Mário 
Fabre,e promete muita gente cantando junto com ela 
no pé do palco.Será na sexta-feira,dia 12 de agosto.O 
nome Titãs vem mostrar que a diretoria comanda-
da pelo presidente Hughes,chega com a promessa 
de mudança de uma cara nova para shows no clu-
be,buscando maior abrangência de público. HOMENAGEM

O vereador Pedro Roberto, presidente da Câmara Mu-
nicipal e a família do prof. Dr. Arthur Soares Souza Ju-
nior, convidam para a cerimônia de entrega da Medalha 
19 de julho e o diploma de Gratidão da Cidade de São 
José do Rio Preto,hoje, às 19h30, com cocktail após na 
própria Câmara.Decreto Legislativo de autoria do vere-
ador Renato Pupo de Paula.

AGITO
Neste finde,o Automóvel Clube vai estar lotado e o es-
tacionamento no entorno,um inferno.Amanhã,além da 
Feijoada do Bozó, a partir de hoje até domingo,as qua-
dras de tênis acolhem a Copa Escola Guga,de Guga Kuer-
ten,com expectativa de 350 atletas fora o público admi-
rador do esporte. A unidade de Rio Preto foi uma das 
quatro escolhidas para a segunda etapa da competição.

DIRETORA SOCIAL III
Para o dia 17 de setembro,pretende realizar no salão 
de festas do clube Monte Líbano,um jantar temáti-
co.E organiza também,o Baile de Aniversário do clu-
be,para o dia 26 de novembro, além do réveillon.

VOLUNTÁRIOS DE 32
Se a Polícia Militar realizar a tradicional homenagem 
aos Voluntários de 32,amanhã de manhã,não perca.É 
uma ótima oportunidade para ouvir uma das melho-
res bandas do interior de São Paulo,afinadíssima,a-
liás; oportunidade também de exercitar seu civis-
mo,ouvindo nossos hinos maravilhosos e um desfile 
cívico impecável.

O festejado Ovadia Saadia, presidente de honra da APA-
COS, está retornando à Presidência da FEBRACOS - Fede-
ração Brasileira dos Colunistas Sociais

O empresário Pedro Santos e a mulher, Lourdes Santos, 
mostram sua elegância nos salões do Automóvel Clube. 

PÓ ROYAL 
Fred e Manu Ribeiro Hussei-
ni,recebem dia 22 de julho 
para uma festa em come-
moração aos quatro anos 
de suas filhas gêmeas Maria 
Fernanda e Maria Clara,na 
Algodoeira,inspirada no de-
senho animado “A Pequena 
Sereia”. Merci pelo convite.

CHAMPÃ & CAVIAR
*Sócio de seu irmão Márcio Issas,na loja de Per-
fumes Primor do Shopping Iguatemi,Fernando Issas, apenas 

ele,está se associando ao apresentador Ratinho para abrir em 
todo o Brasil,uma cadeia com 150 lojas de perfumes.

*Além disso, Ratinho,Fernando e Elias Kassis 
devem montar em Rio Preto,uma emissora de rádio.

*Fabio Marques dos Santos abre sua casa 
no Condomínio Residencial Agerip,dia 30 de julho, um sábado, 

para um almoço em torno do Grupo Koxixo.

*Merece aplausos, rio-pretense Leonar-
do Gonçalves,que venceu  esta semana,o Campeonato Brasi-

leiro e o Sul-Americano de Jiu-Jitsu.

*Cacaco Cunha vendeu o Frei Caneco para o 
Junior Conte.

*Eloisa Braga Kerr está se divertindo pelos 
recantos turísticos do Maranhão, desde os Lençóis,Betânia,-

Santo Amaro,Atins e Barreirinhas.

*Não será surpresa de Elba Ramalho se apresen-
tar ainda este ano no Clube Monte Líbano.Os corredores do 

clube comentam que as negociações avançam.

*Rosy Verdi é hóspede neste finde,de Eliane Me-
nezes Hawilla em sua casa em Iporanga, no Guarujá.

*A Diretoria Jesus Martin Neto está reativando o 
setor de snooker no Automóvel Clube.Prepara um espaço novo 

numa área que pertenceu ao carteado,no primeiro andar. Aos 
poucos vamos indo.
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PRESIDENTE DA DIRETORIA
SOCIAL DA 

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes 
da semana:8,sexta-feira:E-
lô Braga, Guilherme Oliani 
Vieira da Silva,João Manoel 
Costa dos Santos, Dia do Pani-
ficador, Thaís Machado Cecilia 
Dégaine, Alessandra Sinibal-
di Ruggiero,Anjélica Huston, 
Antônio Carlos Egéa, Daniela 
Sarayba, Kevin Bacon, Nato 
Albanezi, Rosa Maria de Jor-
ge,Sérgio Munia Júnior, Silvia 
Regina Strazzi, Fábio Roberto 
Saes,Eliana Cegarra, Osmar 
Gomes Coelho, Rosangela 
Volpato,Silvia Strazzi, Paulo 
Zapparoli,Rosa Vellasco, Silvio 
Luis Saldanha da Gama,Mar-
celo Chiqueto, 9, sábado:FE-
RIADO- Dia da Revolução de 
32 e do Soldado Constitucio-
nalista,Gilberto Miranda, Ká-
tia Graceli,Luís Henrique (Ike) 
de Camargo Pala, Rupenzinho 
Kuyumjiam, Sérginho Louren-
ço,Tom Hanks,Viviane Saad 
Gattaz, Creuza Arruda, Karina 
Costa,Cassia Martins,Elaine 
Morielle, Mariluci Venturelli, 
José Valdiney de Carvalho 
Junior.10, domingo: Dia da 
Pizza,Marcelo de Camargo 
Pala,Miguel Jabur Neto,Neto 
Goulart,Rita Vanessa Rodri-
gues,José Antônio Ferreira 
Fontes, Juliane Estrella,Lyn-
da Evangelista,Wayne Faria 
Sobrinho,Silvio Frota,Rodrigo 
da Cunha,Sandra Bergo,Julia-
ne Estrella,Heloisa Esteves, 
José Vietti Neto, Alexis Pa-
gliarini, Ana Maria Mattos.11, 
segunda-feira: Horácio José 
Ramalho,Luiz Andreolli,E-
merson Leão,Giorgio Arma-
ni,Marco Antônio Raduan, 
José Humberto de Souza,Da-
niel Kuyumjian,Silvio de Mello, 
Luiz Roberto Antonio,Gabriel 
Falavina Dias.12,terça-feira: 
Nádia Mahfuz Vezzi, José An-
tônio Claudino Pedroso,Dráu-
zio Badan,Leila Borin,Arnal-
do Luiz Cherubini Filho,Nilzo 
Nazareth,Pedro Giglio Sobri-
nho,Fabrício Fasano, Isabella 
Suplicy,Lúcia Veríssimo,Lucília 
Diniz, Montserrat Ryan,Mu-
rilo Benício, Netinho,Izabel 
Chacra, Helvio Fochi, Jacques 
Chrizman.13, quarta-feira: 
1876 - Nasceu em Campinas 
o compositor Carlos Gomes, 
Dia do Cantor,Dia Mundial do 
Rock,João Bosco, José Victor 
e Maria Clara Costantini Mar-
ques,Regina Sodré Boenen, 
Claudia Grisi.14, quinta-fei-
ra: Data Nacional da França,-
Taisa Nader Bassitt ,Heloiza 
Vilela Curti, Celia Teixeira,Rui 
Lourenço,Isadora Ribeiro,Giba 
Um, Guilherme Buissa, Har-
rison Ford,Luigi Baricelli,Vera 
Lúcia Lemos Fontes, Janaina 
Xavier.


