
 MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN 
                                                                                                                          AGO / 17 

1 
 

3. CADASTRO 

3.8. TELA    C070M  Menu de Cardápios .................................................................................................. 03 

3.8.1       C071M   Menu de Relatórios de Cardápios ............................................................................ 03 

3.8.2       C070T    Cadastro de Cardápios ................................................................................................. 04 

3.8.3       C070C     Consulta Validade dos Cardápios ........................................................................... 05 

3.8.4       C071C     Consulta Cardápios pela Validade .......................................................................... 05 

3.8.5       C075T     Letras do Cardápio por Semana .............................................................................. 06 

3.8.6       C076T     Relação de Refeições por Cardápio ........................................................................ 07 

3.8.7       C079T     Substitui Gêneros nos Cardapios ............................................................................ 08 

3.8.8       C772T    Copia Cardápio Ofíciais ................................................................................................ 08 

3.8.9       C776T    Exclui Cadastros de Cardápios ................................................................................. 09 

3.8.10     C700T    Alteração do Período dos Cardápios...................................................................... 10 

3.8.11     C702T    Histórico da Prorrogação ........................................................................................... 10 

3.8.12     C782C    Consulta Auditoria Cardápio/Planejamento ...................................................... 11 

3.8.13     C770M   Menu de Planejamento  de Cardápios ................................................................... 12 

3.8.13.1  C770T    Planejamento de Cardápios ...................................................................................... 12 

3.8.13.2  C774T    Cópia Planejamentos ................................................................................................... 13 

3.8.13.3  C778T    Exclui Cadastros de Planejamento ......................................................................... 14 

3.8.14     C760M   Menu de Planejamento Sazonal ............................................................................... 15 

3.8.14.1  C760T    Planejamento de Cardápios - Sazonal ................................................................... 15 

3.8.14.2  C764T    Cópia Planejamentos Sazonais ................................................................................ 16 

3.8.14.3  C768T    Exclui Cadastros de Planejamento - Sazonal ...................................................... 16 

3.9. TELA C800M Menu de Estimativa ..................................................................................................... 17 

3.9.1.       C810M  Menu de Relatórios ....................................................................................................... 17 

3.9.2        C811M  Menu de Cardápios ........................................................................................................ 18 

3.9.2.1    C810T  Cadastro de Cardápios....................................................................................................18 
3.9.2.2    C810C  Consulta Cardápios..........................................................................................................19 
3.9.2.3    C815T  Refeições por  Cardápio........................................................... .....................................19 
3.9.2.4    C820T  Planejamento de Cardápios Refeição.......................................................................20 
3.9.2.5    C825T  Planejamento de Cardápios Sazonal........................................................................20 
3.9.2.6    C866T   Copia Cardápios da Estimativa..................................................................................21 
3.9.2.7    C868T   Copia Planejamento da Estimativa..........................................................................22 
3.9.2.8    C870T   Copia Cardápios Oficiais...............................................................................................23 
3.9.2.9    C875T   Copia Planejamentos Oficiais.....................................................................................23 
3.9.2.10 C880T   Alteração do Período dos Cadastros.......................................................................24 
3.9.2.11 C885T   Exclui Cadastros de Cardápios.............................................. ...................................25 
3.9.2.12 C890T  Exclui Cadastros de Planejamento.......................................... ...............................25 
3.9.3       C840M  Menu de Calculo ......................................................................................................... .....26 

3.9.3.1    C830T  Média de Comensais por Segmento.........................................  ..............................26 

3.9.3.2    C835T  Cadastro de Preços.........................................................................................................27 

3.9.3.3    C840T  Cálculo da Estimativa....................................................................................................28 

3.9.3.4    C840C   Consulta Períodos de Cálculo......................... ..........................................................29 



 MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN 
                                                                                                                          AGO / 17 

2 
 

 

3.9.3.5    C845T  Cadastro do Cálculo........................................................................................................29 

3.9.3.6    C846T  Detalhes do Cálculo do Gênero..................................................................................30 

3.9.3.7    C847T  Cadastro do Ajuste..........................................................................................................31 

3.9.3.8    C848T  Gera Arquivo do Cálculo.................................................................. ...........................32 

3.9.3.9    C850T  Atualiza Cardápios Oficiais............................................................ .............................33 

3.9.3.10 C855T  Atualiza Planejamentos Oficiais.................................................................................33 

3.9.3.11 C895T   Reabre Cadastro de Estimativa.................................................................................33  

3.9.4        C802T   Cadastro de Gêneros não Oficiais   Tela ...........................................................34   

3.9.5        C802C   Consulta Gêneros não Oficiais   .......................................... ....................................35 

3.9.6        C804T   Atualiza Gêneros não Oficiais nos Cardápios.....................................................36 
3.9.7        C805T   Atualiza Gêneros Oficiais nos Cardápios  Tela.................. ...............................37 
3.9.8        C806T   Cadastro de Feriados  Tela.................................................. .....................................38 
 
      

 



 MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN 
                                                                                                                          AGO / 17 

3 
 

 
 

 3.8. TELA    C070M     Menu de Cardápios 

 
Tela principal do Menu, permite ao usuário acesso às telas para lançar os dados 

relativos aos cardápios que serão utilizados na execução do contrato de gêneros.  

 

 
 
3.8.1    C071M      Menu de Relatórios de Cardápios      
 
O usuário deverá escolher um dos tipos de relatórios disponíveis e informar um 

endereço de impressora. Será então direcionado para a tela de parametrização de 

relatórios onde deverá preencher os campos obrigatórios. 

Ver modelos de relatórios no Menu de Relatórios.                       
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3.8.2     C070T      Cadastro de Cardápios 

 

 

Nesta tela o usuário deverá cadastrar os gêneros alimentícios e suas respectivas 

quantidades para a composição do Cardápio que poderá ser utilizado em todas as 

Secretarias. Esta tela é idêntica a Tela C89T – ESTIMATIVA – CADASTRO DE 

CARDÁPIOS. 

Na inclusão o código do cardápio é gerado automaticamente. 

Atualmente vem sendo utilizada a cópia da estimativa para evitar redigitação. Ao ser 

incluído um novo cardápio também pode ser utilizada a opção de cópia de um cardápio 

já existente, neste caso deve ser informado o cardápio a ser copiado, de qual 

segmento e a data limite de referência. 
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O número do cardápio será automático se não for informado ou seguirá o número que 

for informado no campo. 

A data de validade do cardápio diferencia o cardápio por período decorrente de 

alteração em sua composição, por exemplo, um cardápio com o mesmo número 

poderá ser composto de arroz, feijão e carne em um período e composto de arroz, 

feijão e ovo em outro período. Como é usado o mesmo cardápio deve ser feita a cópia 

e depois a alteração. 

  
Cardápios que são sobremesa devem ser marcados com “S” no campo sobremesa. 

Também deve ser especificado na composição do cardápio os itens que são fruta. 

CAD. Letras e refeições navega para C076T. 

                  

3.8.3     C070C      Consulta Validade dos Cardápios      

      

 

É possível consultar o cardápio a partir da data limite. 

Esta tela demonstra o histórico das validades do cardápio. 

 

3.8.4     C071C      Consulta Cardápios pela Validade      

Permite a consulta dos cardápios a partir de uma data limite de validade.   

Se colocar a impressora e teclar enter a listagem é impressa. 
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3.8.5     C075T      Letras do Cardápio por Semana             

O início da semana é diferenciado por grupo. Para incluir as letras da semana para 

cada grupo no período anual basta o usuário incluir a letra da primeira semana do ano 

na última linha e o sistema completará as letras para todas as demais semanas do ano.  

Necessariamente deve começar em uma segunda-feira. 
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A letra de atualização deve ser A, B, C ou D.  

 

3.8.6     C076T      Relação de Refeições por Cardápio  

     

 

 

Permite a consulta e o 

cadastro por Grupo, das letras 

dos cardápios semanais, com a 

data de início da semana.  
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É necessário incluir o número do cardápio e a data final da validade do cardápio 

(consultar a tela C071C – Consulta Cardápio Pela Validade, para ver esta data) para 

poder concluir a consulta. 

O campo “Sobremesa” está relacionado a uma refeição específica, é necessário 

informar o código da sobremesa. 

Para o cardápio que têm uma sobremesa cadastrada, o código desta sobremesa 

aparece na tela de sobremesa do pedido calculado. 

Nesta tela é especificado em que refeições o cardápio será incluído no planejamento. 

Se já existir cadastro com a opção CON aparecem as refeições já cadastradas 

permitindo alterações INC ou EXC. 

 

3.8.7   C079T      Substitui Gêneros nos Cardápios 

   

     

 

3.8.8   C772T      Copia Cardápios Oficiais        

Permite copiar os cardápios de um período para outro. Pode ser realizado para um 

determinado segmento ou todos. Ou pode copiar em um mesmo período de um 

segmento para outro. 

Caso não seja possível a cópia é gerado um relatório de crítica. 
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Exemplo, executa cardápios de verão, depois executa cardápios de inverno e 

novamente são executados cardápios de verão. A simples prorrogação de data de 

validade dos cardápios não poderia ser realizada tendo em vista que há intercalação 

dos cardápios em execução. 

 

3.8.9   C776T      Exclui Cadastros de Cardápios     

Esta tela facilita a exclusão de todos os cardápios de um período. Será utilizada em 

caso de cadastro de cardápio em uma data incorreta, por exemplo.         

Não serão excluídos cadastros em que no período já existam pedidos cadastrados. 

Se já existir planejamento cadastrado este deverá ser excluído primeiro na C778T. 

  

Para confirmar a 

exclusão, será 

necessário assinalar 

este campo. 
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3.8.10    C700T      Alteração do Período dos Cardápios        

 

Esta alteração só ocorre caso haja erro na data do período de validade, primeiro o 

usuário consulta e depois informa nova data. Caso já exista um cadastro de cardápio 

para o período a ser atualizado, a alteração não será permitida. 

A ação afetará todos os cardápios cadastrados para a data de validade. 

3.8.11   C702T      Histórico da Prorrogação     

              

Guarda o histórico da prorrogação dos cardápios feita na C700T. 
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3.8.12   C782C      Consulta Auditoria Cardápio/Planejamento      

Permite auditar as alterações nos cardápios e no planejamento que foi estimado. 

Para toda atualização feita no banco de dados no cardápio ou no planejamento em 

execução são criados registros de auditoria que podem ser consultados por esta tela. 

 

 
 
Se informada a impressora gera o relatório C78201. 
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3.8.13   C770M      Menu de Planejamento de Cardápios 

 

3.8.13.1     C770T      Planejamento de Cardápios   

Nesta tela o usuário irá informar o planejamento semanal para cada grupo e segmento, 

devendo informar a letra da semana.       

  

 

Tela idêntica a tela da estimativa – C820T – Planejamento de Cardápios. Atualmente 

está sendo feita a cópia do planejamento da estimativa. 
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Para cada refeição do segmento deverá ser informado por dia da semana o código do 

cardápio. 

Ao incluir o cardápio será conferida a semana e a refeição de acordo com as 

especificações do cadastro do cardápio. 

As sobremesas não são incluídas no planejamento pois elas são especificadas no 

momento do pedido. 

Se for uma sobremesa fixa como o caso da canjica, deverá ser cadastrada como 

refeição específica e aparecerá no pedido como uma refeição. 

 

3.8.13.2   C774T      Copia Planejamentos        

Permite copiar o planejamento de um período para outro, por grupo, semana e 

segmento. Caso não seja possível a cópia é gerado um relatório de crítica. 

Esse relatório é gerado somente se não for possível a cópia. No caso, por exemplo, do 

cardápio do novo período do planejamento não estar cadastrado para o segmento 

como no planejamento que está sendo copiado, ou não cadastrado na semana, etc..  

              

 

Ao informar a impressora é impresso o relatório C77401. 

A cópia é feita por 

grupos 
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3.8.13.3   C778T      Exclui Cadastros de Planejamento        

Semelhante à tela anterior, permite excluir o cadastro de planejamentos com erro. A 

opção “99” no campo Grupo exclui todos os grupos.        

Não serão excluídos cadastros em que no período já existam pedidos cadastrados. 

 

 

 

 

 

Para confirmar a 

exclusão, será 

necessário assinalar 

este campo. 
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3.8.14   C760M      Menu de Planejamento Sazonal 

Esta tela foi elaborada para melhor e maior controle das frequências de frutas 
solicitadas pelas unidades escolares. 
 

    
 

3.8.14.1   C760T      Planejamento de Cardápios – Sazonal 

Nesta tela o usuário irá informar mensalmente a frequência das frutas que serão 

utilizadas.  

 

3.8.14.2   C764T      Cópia Planejamentos  – Sazonais 
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Permite copiar o planejamento de um período para outro, por grupo, período, segmento 

e refeição. Caso não seja possível a cópia é gerado um relatório de crítica. 

Esse relatório é gerado somente se não for possível a cópia. No caso, por exemplo, do 

cardápio do novo período do planejamento não estar cadastrado como sobremesa.

 

3.8.14.3   C768T      Exclui Cadastros de Planejamento  – Sazonal 

Semelhante à tela anterior, permite excluir o cadastro de planejamentos com erro. A 

opção “99” no campo Grupo exclui todos os grupos.        

Não serão excluídos cadastros em que no período já existam pedidos cadastrados. 

 

3.9. TELA C800M   Menu de Estimativa    

Para confirmar a 

exclusão, será 

necessário assinalar 

este campo. 
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Possibilita ao usuário acesso a telas e menus que envolvem os cardápios e cálculos 
dos gêneros que serão estimados para aquisição/consumo pelo órgão. 
 

 

     

 3.9.1.        C810M      Menu de Relatórios    

 

 
Ver Menu Relatório. 
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3.9.2         C811M      Menu de Cardápios      

 

 
Menu principal para planejamento das estimativas e cadastro dos cardápios. 

                    

3.9.2.1    C810T      Cadastro de Cardápios         

        

 

 
O usuário irá cadastrar  os gêneros alimentícios e suas respectivas quantidades para 

composição do cardápio que poderá ser utilizado em todas as secretarias. Após 

Direciona o 

usuário para 

a Tela C815T 
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cadastrar o cardápio o usuário irá para a tela C815T para atribuir as semanas em que 

este cardápio será servido. 

Funções iguais a C070T. 

3.9.2.2    C810C      Consulta Cardápios     

              
 

3.9.2.3    C815T      Refeições por Cardápio             

Quando  o usuário consulta esta tela direto, os campos vêm em branco. Para consultar 

deverá informar a semana e a validade final. 

Após atribuir as semanas o usuário faz a atualização e insere “S” no campo Cad. 

Cardápios e  tecla <enter>. O Sistema retorna para a Tela C89T – Cadastro de 

Cardápios,  para cadastro de novo cardápio. 

 

A consulta é por 

data limite e 

pelo código do 

cardápio 

Informar quais as refeições que 

este cardápio será utilizado para 

crítica da tela de Planejamento de 

Cardápio da Estimativa. 



 MANUAL DO SISTEMA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – SISGEN 
                                                                                                                          AGO / 17 

20 
 

3.9.2.4    C820T      Planejamento de Cardápios - Refeição  

 

 

3.9.2.5    C825T      Planejamento de Cardápios - Sazonal   

 

 
Cálculos do INAD para gêneros alimentícios sazonais. 

Nesta tela será especificada por mês a quantidade máxima de repetição de um 

determinado cardápio. Serve principalmente para distribuição do consumo das frutas 

pelos meses de safra. 

Ver Tela C770T 
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Para os cardápios sazonais que não sejam sobremesa, exemplo canjica, deve ser 

informado o número médio de comensais e informada a refeição.  

Não podem ser feitas alterações se a estimativa já estiver sido calculada e fechada. 

 

3.9.2.6    C866T      Copia Cardápios da Estimativa     

Tela que permite ao usuário utilizar cardápios já cadastrados. 

Não pode ser realizada a cópia se já existirem cardápios cadastrados no novo 

intervalo. 
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 3.9.2.7    C868T      Copia Planejamento da Estimativa    

Tela que permite ao usuário utilizar um planejamento anteriormente cadastrado. Será 

emitido um relatório de crítica. No caso, por exemplo, do cardápio do período novo não 

estar cadastrado para o segmento como no planejamento que está sendo copiado, ou 

não cadastrado na semana, etc..  

Deverá ser especificado que planejamento será copiado, normal, sazonal ou ambos. 

 

   

Ao informar a impressora é impresso o relatório C86801. 
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3.9.2.8    C870T      Copia Cardápios Oficiais              

Cardápios oficiais são cardápios usados pelos órgãos. O INAD pode copiar estes 

cardápios para fazer uma nova estimativa. 

 

 

3.9.2.9    C875T      Copia Planejamentos Oficiais          

 

Copia o planejamento dos cardápios oficiais para ser utilizado na estimativa. Será 

gerado um relatório de crítica da cópia C87501.       
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3.9.2.10  C880T      Alteração do Período dos Cadastros    

 

Os períodos podem ser consultados na C89C. 
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3.9.2.11  C885T      Exclui Cadastros de Cardápios 

         

Não podem ser excluídos os cardápios se a estimativa já estiver fechada ou se já 

existir planejamento vinculado aos cardápios. No segundo caso deve ser excluído 

primeiramente o planejamento. 

 

3.9.2.12  C890T      Exclui Cadastros de Planejamento  

Não pode ser excluído planejamento se a estimativa já estiver fechada. 

Existe a opção de manter o número máximo de comensais cadastrado na tela C830T. 
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3.9.3         C840M      Menu de Cálculo 

Este menu permite ao usuário elaborar o cálculo da estimativa para os gêneros 

contratados. Toda vez que o cardápio e o planejamento estão completos o subgestor 

vem neste menu para fazer os cálculos. 

 

 

3.9.3.1     C830T      Media de Comensais por Segmento  

O usuário poderá consultar a média dos comensais previstas por grupo de unidades 

para um período determinado na estimativa, podendo incluir ou excluir nesta tela um 

novo segmento. 

Pode ser utilizada a opção de cópia por segmento e data. 

A média de comensais será mostrada por tipo de refeição cadastrada e o total de 

unidades do grupo.  

  

Se Seg = “99”, copia os 

dados para todos os 

segmentos. 
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O período da média deve ser igual ao dos cardápios e planejamentos cadastrados. 

Não pode ser excluído se já existir cálculo associado.  

Deve existir pelo menos 1 comensal de média para cada unidade 

 

3.9.3.2     C835T      Cadastro de Preços 

Nesta tela deverão ser informados os preços dos gêneros para o período de cálculo da 

estimativa. É possível copiar a tabela de preços referencial da licitação, para isto, o 

usuário deverá incluir no campo “Copia Quinzena” a data inicial da tabela referência 

que servirá de base para o cálculo da estimativa, incluir “CON” na opção e consultar a 

tabela e em seguida trocar na opção para “ALT” e teclar <Enter> 

 

 

O sistema busca a tabela que se deseja copiar e traz a visão dos gêneros e seus 

valores da época. É possível também, incluir, alterar ou excluir gêneros na coluna à 

direita. Os gêneros sem preço serão criticados no cálculo.    

Obs.: Os gêneros sem preço na tabela copiada, caso sejam utilizados nos cardápios do 

período da estimativa, deverão ter seus preços informados manualmente. 

Simulação de gêneros novos também poderá ser feita nesta tela, o gênero deverá ser 

cadastrado na C802T, entretanto esse gênero deverá ter preço e código válido na 

tabela de referência para a licitação. 

             

O cadastro pode ser 

excluído informando “S” 

no campo “Exclui”. 
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3.9.3.3     C840T      Calcula Estimativa   

No Campo “Períodos Excluídos do Cálculo” deve-se informar férias, feriados, etc. por 

creche ou não creche, dentro do período de cálculo.        

Se já existir cálculo no período é informado.     

O calculo é excluído na C845T. 

 

 

Se informada a impressora emite o relatório de críticas como, por exemplo, de gênero 

sem preço na tabela, unidade de conversão zerada no cadastro, etc. (C84001) 

 

 

 

Tela C835T 
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3.9.3.4     C840C      Consulta Períodos de Calculo     

Nesta tela podem ser consultados todos os períodos de cálculo por grupo. 

 

 

3.9.3.5     C845T      Cadastro do Cálculo     

         

 

Esta tela mostra a visão por gênero do cálculo cadastrado na tela C840T. 

O calculo somente é excluído nesta tela. 

Se colocada a impressora, imprime os registros da tela (gênero, quantidade estimada e 

preço estimado). 

Quando marca “X”, vai para a tela 

C846T 
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3.9.3.6     C846T      Detalhes do Cálculo por Gênero   

 

Nesta tela é mostrado o total calculado por gênero e em quais refeições e segmentos. 

Por segmento devido ao percapita ser diferenciado e por refeição para detalhar o 

cálculo. 

Consulta CAD. Estimativa navega para a tela C845T. 

Se informada a impressora, imprime os dados da tela. 

Vai para a Tela 

C847T para 

ajuste 
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3.9.3.7     C847T      Cadastro de Ajuste    

            

Após realizado o cálculo se houver necessidade de ajuste do mesmo esta tela deverá 

ser preenchida com a especificação do motivo. 

Consulta Det. estimativa navega para a tela C846T. 
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3.9.3.8     C848T      Gera Arquivo do Cálculo          

 

Depois de revisado o cálculo e estando tudo correto pode ser dado o comando para 

imprimir; esta ação fecha todos os cadastros e não é mais possível alterá-los. Um 

arquivo em TXT é gerado para a SMA licitar. O arquivo é enviado para o e-mail 

cadastrado na S09T. 

Se informada a impressora é gerado o relatório C84801. 
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3.9.3.9     C850T      Atualiza Cardápios Oficiais      

Uma vez fechado o cardápio poderá ser copiado para o Oficial (execução das UCGs). 

 

3.9.3.10   C855T      Atualiza Planejamentos Oficiais  

 

Uma vez fechado o planejamento poderá ser copiado para Oficial (execução das 

UCGs) 
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3.9.3.11   C895T      Reabre Cadastros de Estimativa   

 

Quando é preciso mudar o período das estimativas ou algum dado no cálculo é 

solicitado ao gestor do Sistema a reabertura da estimativa. Deve-se informar a data 

final de cada cálculo por grupo.      

   

3.9.4         C802T      Cadastro de Gêneros não Oficiais   Tela      

   

Gênero não oficial é todo gênero alimentício não cadastrado na C050T. Antes do 

gênero ser cadastrado no SIGMA e ter seu preço incluído na Tabela de Preços de 

Mercado, pode ser incluído um gênero para ser realizada simulação da estimativa 
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(cálculo). Entretanto antes de ser gerado o cálculo definitivo (C848T) o mesmo deve 

constar da tabela de referência para a licitação. 

 

3.9.5         C802C      Consulta Gêneros não Oficiais     Tela            

Nesta tela são consultados todos os gêneros não oficiais que estão cadastrados. 

O preço é incluído na tabela que foi utilizada para simulação. 

No cadastro de gêneros não oficiais existem todos os campos necessários ao cálculo 

da estimativa. 

A estimativa pode ser calculada com o código não oficial para adiantar e quando o 

código correto é cadastrado, usa-se a tela C804T para a correção do código no cálculo, 

entretanto se o preço estiver diferente, o usuário deverá recalcular a estimativa para 

que o arquivo definitivo para a licitação seja enviado corretamente. 
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3.9.6         C804T      Atualiza Gêneros não Oficiais nos Cardápios  Tela 

 

Quando o gênero recebe o código SIGMA, nesta tela o código será atualizado 

passando a ser considerado um gênero oficial. 

O sistema procura pelo código não oficial em todos os cadastros da estimativa e troca 

pelo oficial, até na tabela de preço. 

Não precisa especificar período porque quando o gênero não oficial recebe o código 

oficial o sistema busca em todos os cadastros e faz a troca. 

Se informada a impressora, mostra o cardápio, segmento e quantidade que foi 

atualizado gerando o relatório C80401. 
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3.9.7         C805T      Atualiza Gêneros Oficiais nos Cardápios  Tela     

 

Tela utilizada quando um gênero é substituído nos cardápios da validade do período.  

Permite a troca de um gênero em todos os cardápios onde o mesmo está incluído. 

Quando informada a impressora gera o relatório C80501 que mostra o cardápio, 

segmento e quantidade  que foi atualizado. 

 

 

 

Aqui pode ser trocado gênero oficial por gênero oficial, como, batata por inhame, já a 

tela anterior é a troca de gênero não oficial. 
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3.9.8         C806T      Cadastro de Feriados  Tela          

                

         

Nesta tela são informados todos os feriados  a serem considerados na contagem do 

período de cálculo da estimativa.    

Cada secretaria deve realizar o cadastramento dos seus feriados. 


