
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVII - N° 4.954- São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3011 6360

Domingo, 03 de maio de 2020

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

Quarentena reduz cirurgias eletivas em 
até 80% e hospitais temem demissões

EFEITO CORONAVÍRUS EM RIO PRETO

O número de procedimentos cirúrgicos estéticos caiu drasticamente por causa da pandemia
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Arquivo PESSOAL

Tecnologia demais pode afetar saúde dos olhos 
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Sete em cada dez hospitais brasileiros se dedicam exclusivamen-
te a atendimentos eletivos, que sofreram uma queda brusca por 
causa da pandemia. Em Rio Preto, a diminuição deste tipo de cirur-
gia, que não é considerada emergencial, já chega a 80%. Impacto 
financeiro ameaça postos de trabalho na cidade.           Pág. A4

Divulgação

Vandalismo retira 
bloqueios em 

academias ao ar 
livre na Zona Sul

Laboratório do 
HB começa a 

fazer teste pago 
para Covid-19
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Violência contra a 
mulher aumenta 

8% durante 
isolamento social
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ESTATÍSTICA NEGATIVA

Uso obrigatório de máscara começa a 
valer em ônibus intermunicipais amanhã

Cláudio LAHOS

Decreto assinado pelo governador João Doria (PSDB) considera que o uso do 
acessório constitui medida adicional ao distanciamento social para conter a disse-
minação da COVID-19. A medida vale enquanto perdurar a quarentena no Estado 
de São Paulo.                                                                                      Pág. A4
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Assaltantes 
rendem idosa
de 83 anos e 

sacam R$ 7 mil
de contas
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Ladrão furta loja 
no Centro e é 
preso pela PM 
com mochilas 

cheias de objetos
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Sérgio ParadaSOS CONSUMIDOR

    Renegociar é palavra de 
ordem em função do período 
de quarentena contra o 
Coronavírus.
    A situação extraordinária de 
calamidade pública demonstra 
de modo inequívoco a 
superveniência de evento 
de força maior em escala 
monumental, afetando 
de forma generalizada 
praticamente todas as relações 
de consumo.
     Tal situação anômala 
e inédita provocou a 
interrupção dos contratos entre 
consumidor e fornecedor, 
sem que se pudesse imputar 
culpa a nenhum deles. Mais do 
que isso. Não se pode sequer 
atribuir nexo de causalidade 
às partes contratantes, já que 
nenhuma delas deu causa 
ao fenômeno irresistível e 
inevitável que se espalha em 
proporções assustadoras.
     Diferentemente da situação 
até então vigente, na qual se 
lidava com situações pontuais, 
em maior ou menor número, 
de violações ou divergências na 
órbita do direito consumerista, 
o novo quadro revela a 
interrupção forçada de um 
número tão grande de relações 
de consumo, que passa a 
exigir dos órgãos de proteção 
e defesa do consumidor, 
uma visão e uma estratégia 
diferentes, a fi m de garantir 
a efi cácia no atendimento à 
parte vulnerável da relação de 
consumo.
    A  pandemia é considerada 
uma ocasião extraordinária e, 
por isso, uma série de pontos 
do Código Civil e do Código 
de Defesa do Consumidor 
podem ser acionados para 
garantir que os clientes não 
saiam no prejuízo sempre 
com base na boa-fé objetiva 
buscando harmonizar e 
equilibrar os interesses dos 

participantes das relações de 
consumo.
     Tal medida se impõe 
no próprio interesse do 
consumidor, haja vista que, 
estabelecidos parâmetros de 
negociação dentro do princípio 
da razoabilidade, aumenta 
a possibilidade de sucesso 
nos acordos coletivos e nos 
atendimentos imediatos às 
demandas.
     A radicalização leva, 
portanto, à judicialização e 
não resolve o problema do 
consumidor nesse momento.
      Importante relembrar 
uma vez mais que o cenário 
de pandemia, somado à 
declaração do estado de 
calamidade pública, afasta 
tanto a culpa, quanto o nexo 
de causalidade em relação 
ao fornecedor, difi cultando 
o posicionamento infl exível 
junto à mesa de negociações.   
A presente situação não tem 
como se equiparar à hipótese 
de previsão empresarial do 
chamado risco do negócio.
       Os fornecedores, por sua 
vez, orientados pelo princípio 
da boa fé objetiva precisam 
se colocar no lugar dos 
consumidores e fazer por eles 
o que gostariam de receber se 
estivessem naquela posição. Em 
outras palavras, o equilíbrio, o 
bom senso, a boa vontade e a 

PROCON-SP NOTIFICA 
GOOGLE E FACEBOOK

DIREITOS DO 
CONSUMIDOR NA 

PANDEMIA

     O Procon 
SP noti� cou o 
Facebook Serviços 
Online do Brasil, 
responsável pelo 
Instagram, e o 
Google Brasil 
Internet Ltda., 
responsável pelo 
Youtube, com a 
� nalidade de obter 
informações sobre 
falsas transmissões 
de cantores 
sertanejos, que 
pediam doações 
supostamente 
destinadas a 
famílias afetadas 
pela pandemia da 
Covid-19.
    De acordo com 
notícia veiculada 
pela imprensa, nas 
lives falsas foram 
divulgados QR 
codes e contas para 
que as pessoas 
� zessem as doações. 
As transmissões 
falsas reproduzem 
o sinal ao vivo da 
live o� cial em outra 
plataforma.
   As empresas 
deverão esclarecer 
se o canal é 
responsável pelo 
fornecimento do QR 

PREÇOS ABUSIVOS 
E PROBLEMAS DE 
CONSUMO
     Desde meados de março, 
com o avanço da pandemia do 
coronavírus, os consumidores 
têm enviado relatos de 
aumentos injusti� cados de 
preços de álcool em gel e outros 
itens às redes sociais do Procon 
SP. 
    A prática, que está em 
desacordo com o Código de 
Defesa do Consumidor, está 
sendo enfrentada pelo Procon SP 
em todo o estado de São Paulo. 
    A colaboração do consumidor 
apontando os estabelecimentos 
que estão se aproveitando deste 
momento para obter lucros é 
importante para ajudar neste 
trabalho. 
      RECLAMAÇÕES
    Além das denúncias de preços 
abusivos, as pessoas também 
têm reclamado de problemas 
de consumo decorrentes da 
pandemia.
    Foram registradas 5.638 
reclamações, sendo 52% contra 
agência de viagens (2.928 casos) 
e 26% contra companhias aéreas 
(1.491); os demais consumidores 
queixaram-se de farmácias/lojas 
e mercados (11%), instituições 
� nanceiras (6%), ingressos e 
eventos (2%), programas de 
� delidade (1%) e cruzeiros (1%).
     Na qualidade de instituição 
que defende o consumidor e 
busca equilibrar as relações 
de consumo, o Procon SP está 
recebendo estas queixas e 
entrando em contato com os 
fornecedores na busca de uma 
solução adequada.
      A solução deverá ser guiada 
pelos princípios da boa-fé, 
razoabilidade, proporcionalidade 
e transparência, sendo 
imprescindíveis equilíbrio e bom 
senso.
   
 FISCALIZAÇÕES NO ESTADO
    Com o objetivo de combater o 
aumento injusti� cado de preços 
neste momento pelo qual passa 
a sociedade, foram � scalizados 
2.234 farmácias, supermercados, 
hipermercados, entre outros 
estabelecimentos de 164 cidades 
de São Paulo.
    Destes, 1.948 foram noti� cados 
(87%) para que apresentem 
notas � scais de venda ao 
consumidor � nal e de compra 
junto aos seus fornecedores de 
álcool em gel e máscaras, no 
período de janeiro a março, para 
comparação e assim veri� cação 
de eventual aumento abusivo 
sem justa causa.

    COMO DENUNCIAR E 
RECLAMAR
    O consumidor que se deparar 
com algum valor de produtos 
ou serviços relacionados ao 
coronavírus que considere 
abusivo, ou ainda que enfrentar 
algum con� ito de consumo, 
pode recorrer ao Procon SP.
     Considerando a orientação 
de manter o isolamento e 
evitar sair de casa, o Procon 
SP disponibiliza canais de 
atendimentos à distância 
para receber denúncias, 
intermediar con� itos e orientar 
os consumidores: via internet 
(www.procon.sp.gov.br), 
aplicativo – disponível para 
android e iOS – ou via redes 
sociais, marcando @proconsp, 
indicando o endereço ou site do 
estabelecimento.

A JUDICIALIAÇÃO NÃO RESOLVE O PROBLEMA

boa fé devem prevalecer.
      Portanto, para que os 
consumidores de produtos 
ou serviços que tiveram seus 
direitos afetados por esses 
fatores externos, pelo prazo de 
12 (doze) meses após vencida 
a pandemia e encerrado 
o decreto de calamidade, 
isentos de qualquer penalidade 
contratual, possam exercer 
o direito de escolha entre: 1) 
o reagendamento do serviço 
contratado; 2) a substituição 
por outro produto ou serviço 
equivalente; 3) a utilização de 
crédito para ser consumido na 
mesma empresa.
     Também buscará junto 
aos fornecedores o direito ao 
reembolso dos valores pagos, 
no entanto, a ser efetuado após 
o encerramento do decreto 
de calamidade e vencida a 
pandemia do coronavírus 
(covid-19).
     Finalizando, se o 
consumidor não conseguir 
renegociar, órgãos de defesa 
do consumidor devem ser 
acionados. A última alternativa 
é o Judiciário. Em hipótese 
alguma serão toleradas 
práticas abusivas e má-fé 
podendo em casos extremos 
as providências administrativas 
ser acompanhadas de medidas 
no âmbito criminal em parceria 
com a Polícia Judiciária.

code para a doação 
de valores e a quem 
estes precisam 
estar atrelados (ao 
canal ou a quem 
efetua a transmissão 
do vídeo); de 
que forma o 
consumidor-usuário 
pode identi� car que 
a transmissão é falsa 
e não devidamente 
autorizada pelo 
canal; e quais 
políticas de 
segurança são 
aplicadas para 
evitar o acesso a 
uma transmissão 
irregular.
    Terão ainda que 
informar quais 
mecanismos 
são utilizados 
para retirar do 
ar a transmissão 
irregular; como o 
consumidor-usuário 
é informado da 
irregularidade; e, 
após a constatação 
da irregularidade 
das transmissões, 
que providências 
foram adotadas, 
especialmente 
em relação aos 
responsáveis pela 
retransmissão.

Divulgação

EMPRESAS DEVERÃO ESCLARECER SOBRE 
TRANSMISSÕES NÃO OFICIAIS QUE 

PEDIAM DOAÇÕES AOS FÃS DE CANTORES 
SERTANEJOS PARA VÍTIMAS DA COVID-19
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Foi aprovado na última 
quinta-feira (30) com 85 votos 
favoráveis, um contra e uma 
abstenção projeto na Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp) que reduz 
os salários dos deputados em 
30% e em 40% as verbas de 
gabinetes. 

O valor da economia deve 
ficar em torno de R$ 320 
milhões no qual os parlamen-
tares prometem doar toda a 
quantia para o governo do 
Estado investir no combate ao 
coronavírus (Covid-19).

Além dos parlamentares, a 
proposta aprovada reduz em 
30% os salários e benefícios 
dos trabalhadores em cargo 
de comissão da Alesp. Haverá 
escalonamento no desconto 
dos 2.561 funcionários comis-
sionados. 

Não sofrerão cortes os 
servidores que ganham até 

o teto do INSS (R$ 6.100). 
Servidores comissionados que 
ganham até 10 salários míni-
mos terão corte de 10%. Para 
quem ganha acima fica man-
tido o corte de 20%. Também 
foi aprovada doação de 80% 
do Fundo Especial de Despesas 
da Casa (proposta original era 
de 70%). Estão suspensos os 
pagamentos de Licença Prêmio 
em dinheiro.

Segundo o deputado esta-
dual Itamar Borges (MDB), que 
votou favorável à proposta de 
redução “Estamos passando 
por um momento em que a 
união de todos e a solidarie-
dade são essenciais para mi-
nimizar os efeitos da pandemia 
às famílias paulistas. Este é o 
momento de união, de pensar-
mos no coletivo. A Covid-19 é 
um problema mundial e exige 
medidas urgentes”.

As medidas passaram a 
valer deste a última sexta-feira, 
dia 1º de maio).

Sergio SAMPAIO

ALESP

Decisão que obriga Bolsonaro a mostrar exame de Covid-19 é suspensa por 5 dias

Redução em 30% de salários de 
deputados é aprovada durante pandemia

Um projeto que vai ter sua 
legalidade votada na próxima 
terça-feira, dia 5, de autoria do 
presidente da Câmara, Paulo 
Pauléra (Progressistas), vai 
possibilitar que mototaxistas te-
nham um fôlego na obrigação de 
ter que trocar de veículos com 
um prazo maior do que o atual. 

A regra vigente determina 
que os veículos para realizarem 
este serviço em Rio Preto não 
podem ter data de fabricação 
superior a cinco anos. 

Segundo Pauléra, a proposta 
aumenta esse limite de fabrica-
ção para 10 anos. 

Projeto amplia tempo de 
vida útil dos veículos 

dos mototaxistas 

Sergio SAMPAIO

Aguapé  
O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), res-

ponsável pela limpeza da Represa Municipal, precisa 
ficar atento em relação a vegetação que cresce dentro 
do manancial. A Prefeitura de Paraíso do Norte, no es-
tado do Paraná, teve que usar maquinário pesado para 
remover o aguapé por causa do número elevado de larvas 
que estavam escondidas sob a vegetação. O aguapé 
pode servir também de criadouro para o mosquito da 
dengue. Agora, estudo mostra que a planta pode ser a 
solução para despoluir rios mundo afora.

Influência
Sob influência da pan-

demia da covid-19, projeto 
autoriza a requisição de até 
20% dos leitos de hospitais 
particulares pelos gesto-
res do SUS em casos de 
emergência. O texto está 
em análise na Câmara dos 
Deputados. A proposta alte-
ra a Lei Orgânica da Saúde 
(8.080/90) e também de-
termina que cabe à direção 
nacional do SUS manter 
sistemas de informações 
centralizados e unificados, 
que integrem os dados sobre 
as quantidades e disponibili-
dades de leitos hospitalares 
no território nacional, de 
natureza pública e privada.

Unir esforços
O deputado Itamar Borges (MDB), que representa a 

região na Assembleia, declarou que a decisão do plenário 
da Casa, em cortar despesas, é de suma importância 
para unir esforços ao governo do estado, a fim de ampliar 
a estrutura na área da saúde para combater à doença. 
“Estamos passando por um momento em que a união 
de todos e a solidariedade são essenciais para reduzir os 
efeitos da pandemia”, frisou. “O esforço e a contribuição 
de todos têm sido essencial nessa luta que exige medidas 
urgentes”, acrescentou o parlamentar.

Alesp aprova
A Assembleia Legislativa aprovou, sexta-feira à noite, 

projeto que autoriza cortes de gastos com o objetivo de 
economizar R$ 320 milhões. Os recursos serão repassados 
ao estado para o combate à covid-19. A proposta deter-
mina o corte de 30% dos subsídios dos deputados, além 
de reduzir em 40% da verba de gabinete. O fundo especial 
de despesas da Casa vai transferir 80%. A medida atinge 
ainda o quadro de funcionários comissionados, cujos 
cortes serão de 20%. Em relação aos contratos ativos, a 
economia prevista é de 40%.

Amenizar  
Para tentar amenizar as medidas que restringem as 

atividades comerciais, Fábio Marcondes (PL) apresentou 
requerimento, que será enviado ao Executivo, sugerindo 
a flexibilização do setor de cosméticos, saúde e beleza. 
No requerimento, o vereador diz que as lojas deverão 
adotar medidas de segurança, como disponibilizar álcool 
gel, máscaras para os funcionários, evitar aglomeração e 
não permitir o acesso de clientes nas lojas sem o uso de 
máscara. “Será uma grande conquista para a economia 
da cidade”, diz o legislador.

Agora é tarde...  
O coronavírus chegou por meio de pessoas que esta-

vam viajando pela Europa ou Ásia. Os turistas pertencem 
à classe mais abastada financeiramente. O diabo é que 
as pessoas, mais afetadas pela covid-19, pertencem 
às classes desfavorecidas. Essas pessoas nunca foram 
ao exterior e, é bem provável, que nunca irão. Já que o 
governo federal não se preocupou em monitorar os turis-
tas ao chegarem nos aeroportos, faltou consciência aos 
viajantes de se isolarem, espontaneamente, para evitar 
a propagação do vírus. Agora é tarde...

Peste negra
A peste negra (ou bubônica) foi uma tragédia para a 

humanidade na primeira metade do século XIV. Estudos 
recentes estimam que a bactéria matou cerca de 50 mi-
lhões de pessoas no mundo, sendo o continente Europeu 
o mais afetado. A bactéria teria surgido na China. Pulgas, 
hospedeiras, roedores, passaram a picar humanos e a 
doença se espalhou. A bactéria ainda circula pelo mundo: 
a OMS registrou 584 óbitos em 2015. No Brasil, o últi-
mo registro em seres humanos foi em 2005. Hoje, tem 
antibiótico para combater a doença.

Divulgação

A desembargadora platonis-
ta Mônica Nobre, do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, 
suspendeu, pelo prazo de cinco 
dias, a decisão que obrigava 
o presidente Jair Bolsonaro a 
entregar à Justiça os laudos 
de todos os exames feitos para 
verificar se ele foi contaminado 
pelo novo coronavírus. 

A decisão foi tomada para 
possibilitar que o relator do caso 
na segunda instância possa ana-
lisar os argumentos da União.

“Diante dos fatos e de sua 
repercussão para ambas as 
partes, a conclusão que se afi-
gura mais razoável é a dilação 
do prazo indicado na decisão 
agravada, medida que, em sede 
de exame em plantão, é sufi-
ciente para garantia de análise 
do pleito formulado pelo relator 
designado”, afirma a decisão.

Divulgação

Convenção 
A deputada Soraya San-

tos (RJ) apresentou projeto 
que permite convenção par-
tidária online. Pelo texto, as 
convenções precisam seguir 
a certificação de todos os 
requisitos exigidos na legisla-
ção eleitoral e em estatutos 
dos partidos. O texto inclui a 
previsão na Lei Eleitoral, que 
atualmente só prevê conven-
ções presenciais, realizadas 
de 20 de julho a 5 de agosto 
em cada ano eleitoral. A de-
putada diz que atualmente 
há diversas plataformas digi-
tais que permitem reuniões 
online com confiabilidade e 
segurança.

Ainda segundo a magistrada, 
“a dilação do prazo, ao mesmo 
tempo em que evita a irrever-
sibilidade da medida sem que 
se dê a análise pelo magistra-
do competente, também não 
acarreta prejuízos irreparáveis 
ao recorrido, até mesmo diante 
do fato de que se trata de ação 
ajuizada em 27 de março de 
2020”. 

A decisão foi proferida após 
o governo enviar um relatório, 
assinado por dois médicos da 
Presidência em 18 de março, 
informando que Bolsonaro esta-
va assintomático e havia testado 
negativo. 

Em primeira instância, a juíza 
Lúcia Petri Betto, da 14ª Vara Cí-
vel Federal de São Paulo, acatou 
pedido feito pelo jornal o Estado 
de S. Paulo, determinando que o 
veículo tenha acesso aos testes 
de Covid-19 a que o presidente 

MAIS PRAZO

A redução dos salários foi votada de forma virtual na Alesp

“Estamos atendendo um 
pedido que recebemos da cate-
goria”, salientou 

Pauléra disse ainda que com 
a mudança estes profissionais 
se igualariam aos taxistas e 
motoristas de aplicativo que 
têm em suas regulamentações 
o prazo de 10 anos de fabrica-
ção dos veículos para serem 
utilizados para o transporte de 
passageiros.

O projeto de lei 10/2020 é 
dos dez projetos na ordem do 
dia da 12ª sessão ordinária que 
tem início às 17 horas e terá 
a transmissão pelos canais de 
comunicação: TV Câmara 28.2 
(TV aberta) e canal 4 (NET) e na 
rádio Educativa FM 106,7.

Cláudio LAHOS

Da REPORTAGEM

O presidente da Casa, Paulo Pauléra, é o autor do projeto

foi submetido. Na ocasião, de-
finiu que o presidente deveria 
apresentar os exames em um 
prazo de dois dias.

Ao analisar a matéria, a 
magistrada elencou justificati-
vas e precedentes para basear 
a decisão e lembrou que “no 
atual momento de pandemia 
que assola não só Brasil, mas o 
mundo inteiro, os fundamentos 
da República não podem ser 
negligenciados, em especial 
quanto aos deveres de informa-
ção e transparência”.

A juíza também citou pre-
cedentes do Supremo Tribunal 
Federal e lembrou que “os man-
dantes do poder têm o direito 
de serem informados quanto ao 
real estado de saúde do repre-
sentante eleito”. Por fim, a juíza 
fixou multa de R$ 5 mil por cada 
dia de omissão injustificada no 
cumprimento da decisão.

Fonte: Conjur A defesa do presidente Jair Bolsonaro ganhou novo prazo

A Secretaria de Saú-
de de Rio Preto, por 
meio do seu boletim 
diário, informou que fo-
ram confirmados mais 
10 novos casos de co-
ronavírus (Covid-19) na 
cidade neste sábado, 
dia 2.

O município totaliza 
agora 127 casos confir-
mados para a doença. 

Mais informações so-
bre essas vítimas serão 
passadas na live da Pre-
feitura nas redes sociais 
nesta segunda-feira, a 
partir das 10h30. 

Rio Preto 
registra mais 

10 casos 
positivos de 

Covid-19
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Com o intuito de preservar 
leitos para pacientes sus-
peitos e confirmados com o 
Covid-19, hospitais públicos 
e privados de todo o Brasil re-
gistraram queda no número de 
cirurgias eletivas, que não são 
consideradas de emergência, 
como procedimentos estéti-
cos, por exemplo. A diminuição 
deve trazer um grande impacto 
financeiro no setor nos próxi-
mos meses. 

De acordo com a Federa-
ção Brasileira dos Hospitais 
(FBH), entidade que reúne 4 
mil hospitais no país, cerca de 
70% dessas instituições se de-
dicam apenas a atendimentos 
eletivos. 

Em Rio Preto, o hospital 
Santa Helena teve uma queda 
de 80% no movimento. “Nós 
fazíamos uma média de 400 
procedimentos por mês. A 
maioria é de cirurgias plásti-
cas e cirurgias gerais, como 
vesícula, bariátrica e hérnias. 
Ainda não tivemos demissões, 
mas o impacto financeiro será 
catastrófico”, explicou o diretor 
clínico Paulo Alexandre Gomes.

O Hospital de Base tam-
bém registrou uma queda de 
mais de 50% nesta primeira 
quinzena de abril. Foram 966 
cirurgias eletivas no mesmo 
período do ano passado, con-
tra 466, em 2020. “Todas 
as intervenções cirúrgicas de 
emergência e urgência não so-
freram alterações. O que mu-
dou foram as cirurgias eletivas, 
que são aqueles procedimen-
tos que não oferecem risco de 
vida para o paciente se não for 
feito imediatamente. Porém, 
existem casos de cirurgias 
eletivas que podem acarretar 
problemas de saúde a longo 

Pandemia reduz cirurgias 
eletivas em hospitais

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria Munici-
pal de Saúde confirmou, 
neste sábado, dois ca-
sos do novo coronavírus 
em Olímpia.

As vítimas são duas 
profissionais de saúde, 
de 30 e 38 anos.

Conforme a Pasta, as 
pacientes foram afasta-
das assim que apresen-
taram sintomas leves 
da doença e sem em 
quarentena. Elas estão 
bem.

Pessoas que entra-
ram em contato com 
as mulheres também 
foram isoladas e serão 
testadas por laboratório 
credenciado pelo Institu-

Olímpia confirma dois 
casos de Covid-19

Laboratório do HB começa a fazer teste 
pago do PCR em pessoas sem sintomas

O HLab, laboratório do Hospital 
de Base de Rio Preto, começa, 
nesta segunda-feira (4 de maio), 
a realizar teste do PCR particular 
para todas as pessoas que não 
tenham sintoma do coronavírus 
covid-19 (chamadas assintomáti-
cas), mas que queiram pagar para 
saber se estão ou não infectadas.

O teste custa R$ 250,00 e será 
feito no HLab, situado à avenida 
Bady Bassitt, 4757, Vila Imperial, 
em Rio Preto. O resultado do 
exame fica à disposição em até 
48 horas, podendo ser acessado 
no site http://www.laboratoriohlab.
com.br/.

A pessoa interessada deve 
primeiro, telefonar ao laboratório 
(17 3201-5240) para agendar o 

horário do exame.
Para fazer o teste de PCR, 

retira-se uma amostra da secre-
ção do nariz e da garganta (o 
termo técnico é swabs nasal e da 
orofaringe) com uma espécie de 
cotonete longo. 

O procedimento é rápido, indo-
lor e dura cerca de 15 minutos. O 
laboratório analisa o material colhi-
do para verificar se há presença do 
material genético do vírus.

Muitas pessoas podem estar 
contaminadas, mas não apresen-
tam sintomas. Por isso, são fun-
damentais medidas simples como 
lavar as mãos com sabão ou álcool 
em gel frequentemente; ao sair de 
casa, utilizar máscara de proteção 
que cubra nariz e boca; e manter, 
pelo menos, um metro e meio de 
distância em locais públicos.
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Divulgação

No Hospital Santa Helena, o índice de queda nesse tipo de cirurgia chegou a 80%

Interessados devem se inscrever por aplicativo e site da CDHU

Divulgação

Secretaria da Habitação 
abre inscrições para sorteio 

de 30 casas em Tanabi
A Secretaria de Estado da Ha-

bitação, por meio da Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU) abre, entre os 
dias 4 e 13 de maio, as inscri-
ções para participação do sorteio 
de 30 unidades, na cidade de 
Tanabi, região de São José do Rio 
Preto. As inscrições devem ser 
realizadas por meio de aplicativo 
de celular e pelo site da CDHU.

Para concorrer ao sorteio das 
casas, o pretendente deve fazer 
sua inscrição sempre por meio 
do aplicativo Kaizala, disponível 
gratuitamente nas lojas App 
Store e Play Store, ou pelo site 
http://www.cdhu.sp.gov.br .

Os interessados em concorrer 
a um dos imóveis deverão residir 
ou trabalhar cidade. Será válida 
somente uma inscrição por fa-
mília. Aqueles que participaram 
de outros sorteios da CDHU no 
município e não foram contem-
plados, agora, podem fazer nova 
inscrição.

O sorteio público definirá os 
titulares e os suplentes para 
aquisição das moradias. Do total 
de casas, 10% são destinadas às 
famílias com renda mensal entre 
5,01 e 10 salários mínimos, 7% 
às pessoas com deficiência, 5% 
aos idosos e 4% aos policiais ou 
agentes penitenciários. 

As demais unidades serão 
sorteadas entre a população em 
geral, após calculadas e subtra-
ídas as unidades destinadas às 
pessoas que moram sozinhas 
(3% dos inscritos como indivídu-
os sós, limitado a 3% do número 
de moradias).

Além de morar ou trabalhar 
no município há pelo menos 
cinco anos, os interessados 
precisam ter renda familiar de 
um a dez salários mínimos, não 
ser proprietário de imóvel, não 
possuir financiamento habita-
cional e não ter sido atendido 
anteriormente por programas 
habitacionais. Policiais devem 
trabalhar na cidade, idosos de-
vem comprovar idade mínima de 
60 anos e indivíduos sozinhos, 
30 anos ou mais.

As casas terão dois dormi-
tórios, sala, cozinha, banheiro, 
distribuídos em 56,67 m2 de 
área útil. O empreendimento é 
viabilizado pela CDHU em par-
ceria com a prefeitura de Tanabi. 
O financiamento dos imóveis 
seguirá as novas diretrizes da Po-
lítica Habitacional do Estado de 
SP, que preveem juros zero para 
famílias com renda mensal de 
até cinco salários mínimos. Para 
as famílias com renda acima de 
cinco salários, o financiamento 
terá taxa de juros de 4% ao ano.

Assim, as famílias pagarão 
praticamente o mesmo valor 
ao longo dos trinta anos de 
contrato, que sofrerá apenas a 
correção monetária calculada 
pelo IPCA, o índice oficial do 
IBGE. As parcelas são calcu-
ladas levando-se em conta a 
renda das famílias, que podem 
comprometer, no máximo, 20% 
dos rendimentos mensais com 
as prestações.

INSCRIÇÃO
O interessado em concorrer a 

um dos imóveis deverá acessar o 
site da CDHU (cdhu.sp.gov.br) e 
clicar no banner das inscrições. 
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prazo, como os casos de retira-
da de tumores, nesta situação 
o procedimento é realizado. Os 
demais foram cancelados para 
evitar aglomeração”, afirmou o 
HB por meio de nota.

Para evitar mais perdas, o 
setor busca linhas especiais 
de financiamento no BNDES 
(Banco Nacional do Desenvol-
vimento). Ao mesmo tempo 
negocia com planos de saúde 
o repasse de parte da receita 
estimada por um período de 
três a quatro meses.

“Os médicos e demais pro-
fissionais empregados da área 
de saúde, caso recebam salário 
igual ou de mais de duas vezes 

o teto do RGPS (Regime Geral 
de Previdência Social), sendo 
hoje o valor de R$ 12.202,12, 
e tendo diploma de nível supe-
rior, serão enquadrados como 
empregados hipersuficientes, 
passando a não contar com 
toda a proteção das normas 
trabalhistas. Assim, tais em-
pregados ganharam um maior 
poder de negociação contratual 
diretamente com os empre-
gadores, podendo os direitos 
previstos no art. 611-A, da 
CLT, como jornada de trabalho, 
remuneração por produtividade 
e por desempenho individual, 
além de outros”, explicou o 
coordenador da comissão de 

direito do trabalho da OAB de 
Rio Preto, Davi Quintiliano.

De acordo com Quintiliano, 
a Reforma permite a celebração 
de acordos diretamente entre 
empregados e empregadores. 
Ele também explicou que mui-
tos médicos são contratados 
como pessoas jurídicas por 
clínicas e hospitais. 

“Eles podem acionar a Jus-
tiça do Trabalho para pleitear o 
reconhecimento da relação de 
emprego e os direitos correla-
tos”, afirmou.

Procurado pela reportagem, 
o Sindicato dos Médicos de 
São José do Rio Preto não se 
manifestou.

to Adolfo Lutz. 

SUSPEITAS

Na cidade estão 
sendo investigadas 
mais duas suspeitas. 
São um homem, de 69 
anos, e uma mulher, de 
50, internados na San-
ta Casa olimpiense.

Outros dois casos 
foram descartados pela 
Prefeitura. Um idoso, 
de 84, e uma aposen-
tada, de 71, seguem 
hospitalizados com ou-
tras comorbidades.

Um outro suspeito, 
de 80 anos, já teve alta 
e se recupera em casa.

A  S a ú d e  l o c a l 
aguarda ainda os resul-
tados de seis pessoas.  

Daniele JAMMAL

Passageiros do Transporte 
Intermunicipal deverão usar 
máscaras a partir de amanhã

A partir desta segunda-feira, 
dia 4, passa a ser obrigatório o 
uso de máscaras de proteção 
facial por passageiros do trans-
porte intermunicipal em todo o 
Estado de São Paulo. 

O Decreto, assinado pelo 
governador João Doria (PSDB), 
considera que o uso de más-
cara constitui medida adicional 
ao distanciamento social para 
conter a disseminação da CO-
VID-19. A medida vale enquanto 
perdurar a quarentena. 

Na nossa região são 24 
municípios que têm linhas de 
ônibus intermunicipais com Rio 
Preto como destino final. Diaria-
mente cerca de 10 mil pessoas 
usam o transporte e terão que 
usar máscaras a partir de agora.

Caberá às empresas de 
transporte coletivo intermunici-
pal, tanto nas linhas rodoviárias 
quanto nas suburbanas, proibir 
a entrada e a permanência de 
passageiros que não estiverem 
usando máscara de proteção 
facial, salienta em nota a Ar-
tesp (Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo) e reitera a 
orientação para que a população 
permaneça em quarentena e 
não faça viagens desnecessá-
rias.

São cinco empresas que atu-
am no transporte intermunicipal 
na região de Rio Preto: Itamarati 
(81% das linhas), Celico (7%), 
Luwasa (1,5%), Pevetur (9,%) e 
São Francisco (1,5%), segundo 
dados repassados pela Emurb 
(Empresa Municipal de Urba-
nismo). 

Os passageiros dos seguintes 
municípios devem ficar atentos 
à nova regra: Adolfo, Bady Bas-
sitt, Catanduva, Catiguá, Cedral, 

Guapiaçu, Ibirá, Ipiguá, Jaci, 
José Bonifácio, Mendonça, 
Mirassol, Mirassolândia, Mon-
te Aprazível, Neves Paulista, 
Nova Granada, Orindiúva, Onda 
Verde, Poloni, Potirendaba, Ta-
bapuã, Tanabi, Uchoa e Urupês.

Em nota, a Artersp frisa 
que o Sistema Intermunicipal 
de Transporte de Passageiros 
do Estado é composto por 91 
empresas e desde março vêm 
sendo orientadas a reforçarem 
os procedimentos de limpeza 
e higienização interna dos 
veículos. 

As permissionárias também 
deverão capacitar seus funcio-
nários para orientar os passa-
geiros e comunicar o público 
sobre as medidas preventivas 
adotadas pelas empresas. Além 
disso, devem ser disponibiliza-
dos aos trabalhadores os meios 
para reforçar as medidas de 
higiene, como a álcool em gel.

Transporte Urbano - Em 
Rio Preto, a obrigação da uti-
lização de máscaras dentro do 
transporte coletivo urbano e no 
terminal está valendo deste a 
última segunda-feira (27) se-
guindo decreto municipal. 

Sergio SAMPAIO Cláudio LAHOS

NESTA SEGUNDA

Presídios de SP adotam ações 
contra o novo coronavírus

As unidades prisionais e sede 
administrativa da Coordenadoria da 
Região Noroeste do Estado de São 
Paulo adotaram diversas ações 
de enfrentamento ao coronavírus 
(Covid-19) com objetivo de preve-
nir o contágio da doença tanto na 
população carcerária quanto nos 
servidores.

A Secretaria da Administração 
Penitenciária do Estado de São 
Paulo (SAP) segue as determina-
ções do Centro de Contingência do 
Coronavírus e avalia permanente-
mente o direcionamento de práti-
cas para o combate a proliferação 
da doença, conforme medidas de 
higiene e distanciamento definidos 
pelos órgãos de saúde.

Estão sendo realizada a higie-

nização diária de áreas coletivas, 
como galerias, portaria e setores 
administrativos, além de todas as 
viaturas oficiais. As celas e grades 
dos pavilhões habitacionais, por 
exemplo, são pulverizadas com 
cloro.

A entrada das unidades dispõe 
de caixas com espuma contendo 
água sanitária e cloro para higie-
nização dos sapatos de servidores.

EPIs- Os funcionários contam 
com pontos de higiene, entre eles 
pias com sabonetes e álcool gel. 
Os reeducandos que exercem 
atividades laborterápicas (cozinha, 
limpeza e manutenção) recebem 
máscaras e luvas para realização 
do trabalho. A distribuição de Equi-
pamentos de Proteção Individual 
(EPIs) também se estendeu aos 
servidores.
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Governo americano 
confi rma existência de 

OVNIs após vazamento, o 
que vem agora?

Essa semana o departamento de defesa do EUA divulgou três 
vídeos feitos por pilotos da Marinha dos EUA, revelando miste-
riosos objetos voadores que até hoje não foram identificados. 
A liberação dos vídeos na segunda-feira passada, sendo um 
deles gravado  em 2004 e os dois subsequentes em 2015, 
teve como objetivo “esclarecer quaisquer equívocos do público 
sobre se as filmagens que circulavam eram reais ou não”, disse 
o Pentágono em comunicado nesta segunda-feira. 

Wagner Soeiro é escritor,  palestrante e 
professor especialista em ensino de Geografi a e 
Astronomia
Contato: wsoeiro@gmail.com

A filmagem  mostra objetos voadores não identificados vo-
ando em alta velocidade na atmosfera da Terra, juntamente 
com o áudio de pilotos da Marinha expressando choque e 
reverência, vazou inicialmente em 2007 e 2017. Os víde-
os foram capturados durante os vôos de treinamento e os 
vazamentos de 2017 foram publicados pelo jornal New York 
Times. Segundo o ufólogo e ex funcionário do ministério da 
defesa britânico Nick Pope, o governo estadunidense estaria 
ocultando provas e diversas perseguições à OVNIs de todos, 
tudo promovido pelo Advanced Aerospace Threat Identifica-
tion Program (Programa de Identificação de Ameaças Aeroes-
paciais), que teria sido bancado secretamente pelo governo 
norte-americano entre 2002 e 2012. A lista de tecnologias 
pesquisadas secretamente chama a atenção, pois nos docu-
mentos aparecem claramente os termos: antigravidade, invi-
sibilidade, portais estrelares e buracos de minhoca.

Casos de violência doméstica 
aumentam durante quarentena

A Secretaria dos Direitos 
para Mulheres, Pessoa com 
Deficiência, Raça e Etnia de 
Rio Preto, por meio do Centro 
de Referência de Atendimento 
às Mulheres (CRAM), divulgou 
dados de casos de violência do-
méstica no município no primeiro 
trimestre de 2020. 

De acordo com os dados, 
o número de mulheres atendi-
das aumentou em 8% nos três 
primeiros meses do ano em 
comparação a 2019. Neste ano, 
o CRAM contabiliza 620 atendi-
mentos às mulheres, sendo que 
em 29 casos houve reincidência.

Na contramão desses núme-
ros, a Casa de Abrigo, utilizada 
para atendimento psicossocial 
e jurídico para mulheres e filhos 
menores em situação de risco de 
morte, recebeu menos pessoas 
no mesmo período deste ano. 
Em 2020, foram 14 mulheres 
e 14 dependentes atendidos, 
sendo que, em 2019, foram 
18 mulheres e 26 dependentes 
atendidos nos primeiros meses 
do ano.

Para o psicólogo Alexandre 
Felipe de Oliveira, a quarentena 
imposta pela pandemia do co-
ronavírus ajudou a aumentar os 
números de violência doméstica. 

“A quarentena faz com que as 
pessoas fiquem em um mesmo 
espaço por mais tempo, sendo 
prejudicial para os relaciona-
mentos disfuncionais, pois a 
tolerância e o respeito são funda-
mentais para um bom convívio, e 
quando faltam as regras mínimas 
para uma relação adequada, 
pode ter como consequência 
o aumento de violência física e 
psicológica”, afirmou.

O psicólogo também acredita 
que o modo como os homens 
são criados e a dependência 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

ESTATÍSTICA  DO CRAM

Arquivo DHOJE

Um fato dos documentos revelados por Pope deixa bem claro 
o objetivo do programa, pois cita a famosa Equação de Drake, 
que nada mais é que argumento probabilístico utilizado para 
estimar o número de civilizações presentes na Via Láctea e 
com quais poderíamos nos comunicar. O jornal britânico Ex-
press divulgou através desses mesmos documentos, que a CIA  
esconderia a existência de antigos seres alienígenas que te-
riam vivido em Marte, que teriam sucumbido a uma extinção 
ambiental. É mais um ex funcionário de governos influentes 
vindo à público revelar seu descontentamento com os rumos 
das informações, assim como ocorreu com Luis Elizondo, ex-
-funcionário do Pentágono que ajudou a liderar o Programa 
Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, que re-
nunciou ao seu cargo após seu fechamento e arquivamento de 
todo material. Em entrevista à CNN em 2017, Elizondo disse:  
“minha crença pessoal é que há evidências muito convincen-
tes de que podemos não estar sozinhos”.

Veja os vídeos em nossa página do facebook: fb.me/clubede-
astronomiariopreto

ESTELIONATO

financeira da mulher em muitos 
relacionamentos são fatores que 
podem proporcionar os casos de 
violência. 

“Com os homens não são 
trabalhadas as questões como 
a rejeição, as frustações e suas 
fraquezas. Isso acaba interferin-
do em seus afetos. Se algo não 
sai da forma que espera, ele vê o 
seu desejo ameaçado e a agres-
são é uma resposta para aqueles 
que não atendem sua necessi-
dade. Já as mulheres, em mui-
tos casos, têm a esperança da 
mudança de comportamento do 
companheiro e algumas acabam 
acreditando que são culpadas ou 
merecedoras daquela situação”, 
comentou.

A não aceitação de um fim de 
um relacionamento é uma das 
causas mais comuns de casos 
de violência doméstica. 

Um exemplo aconteceu nes-
ta quinta-feira (30) no bairro 

Santo Antônio, em Rio Preto. A 
vítima T.B.O.B. registrou um bo-
letim de ocorrência contra o seu 
marido R.P.B.N. alegando estar 
recebendo ameaças desde o tér-
mino do relacionamento, quando 
ela descobriu que ele mantinha 
uma relação extraconjugal. 

Revoltado, o homem passou 
a fazer constantes ameaças 
contra a mulher e até enviar fotos 
da arma que ele supostamente 
usaria para matá-la.

Em outro caso, desta vez no 
bairro Lealdade e Amizade, uma 
mulher registrou um boletim 
de ocorrência no sábado (25), 
informando à polícia que seu 
ex-marido não iria mais devolver 
sua filha, no qual o casal tem 
guarda compartilhada. 

Segundo o boletim, o homem 
não aceita o fim do casamento 
e mandou diversas mensagens 
para vítima ameaçando matar a 
filha e cometer suicídio logo em 

seguida. O caso foi encaminhado 
para a Delegacia de Defesa da 
Mulher.

“A vítima que é exposta a 
qualquer tipo de violência tem 
a sua saúde mental prejudica-
da e esse trauma precisa ser 
trabalhado da melhor forma 
possível para que isso não afete 
a sua vida como um todo. O 
acompanhamento psicológico é 
fundamental para a elaboração 
desse processo doloroso, além 
do fortalecimento dos vínculos 
sociais, como família e amigos”, 
afirmou Alexandre.

Em Rio Preto, as denúncias 
de violência doméstica podem 
ser feitas pelo número 180, pela 
Delegacia da Mulher (3233-
2910), Polícia Militar (190), Pa-
trulha Maria da Penha – Guarda 
Civil Municipal (153), CRAM 
(3222-2041/3222-2588) e 
pelo Tribunal de Justiça (3233-
7600).

Anúncio fraudado em 
rede social faz 

jardineiro perder R$ 400

Um jardineiro, de 29 anos, 
residente no Solidariedade, em 
Rio Preto, foi enganado por es-
telionatários e perdeu R$ 400.

Conforme o boletim de 
ocorrência, a vítima viu um 
anúncio no Facebook de car-
tões de crédito e ao entrar em 
contato com o número que 
aparecia na oferta foi conven-

cida a depositar o dinheiro para 
supostamente liberar limites 
de crédito.

Após a operação financeira, 
recebeu uma nova mensagem 
do golpista que solicitou R$ 
100 para fazer a entrega.

Foi então que o jovem des-
confiou e procurou a polícia. 
Segundo ele, o dinheiro foi 
transferido para uma conta 
pessoa física em Sorocaba.

Daniele JAMMAL

Assaltantes rendem idosa 
dentro de casa e roubam 

R$ 7 mil de contas

Uma aposentada, de 83 
anos, foi assaltada dentro da 
própria residência, no bairro 
Macedo Teles, em Rio Preto, 
às 11 horas desta sexta-feira.

Segundo a vítima contou à 
polícia, tocaram a campainha 
e ao abrir a porta para ver 
quem era, dois desconheci-
dos empurraram e forçaram 

a entrada.
Dentro do imóvel, os mar-

ginais obrigaram a idosa a en-
tregar dois cartões bancários 
com as senhas e fugiram em 
seguida.

Ao pesquisar o saldo, ela 
descobriu que os criminosos 
haviam sacado R$ 7 mil. No 
Plantão, a aposentada afirmou 
que tem condições de reco-
nhecer os bandidos.

Daniele JAMMAL

MACEDO TELES

Ladrão é preso em flagrante 
após furtar loja na Bernardino

Policiais militares da 3ª 
Companhia prenderam, 
em flagrante, por volta das 
22h40 desta sexta-feira, um 
homem que havia acabado 
de furtar uma loja de utilida-
des domésticas, na rua Ber-
nardino de Campos, na área 
central de Rio Preto. Quatro 
viaturas foram mobilizadas 
na ocorrência.

Segundo a PM, o suspeito 
foi surpreendido surpreendi-
do no cruzamento das ruas 

Prudente de Moraes e XV 
de Novembro carregando 
duas mochilas contendo 
dois Iphones, 178 telas de 
celulares, 13 carcaças de 
telefones, nove óculos de 
sol, quatro relógios de pulso, 
uma caixa de som pequena 
e outra média, um skate, 
sete rolamentos de skate, 
duas carteiras de couro, 
uma lanterna, isqueiro, par 
de chinelos, kit de ferra-
mentas pequenas e kit de 
manicure.

Aos policiais, J.S. negou 
a autoria do crime, alegan-

Daniele JAMMAL

Delegacia de Defesa 
da Mulher rio-pre-
tense recebe, dia-
riamente, queixas de 
violência doméstica

Objetos furtados apreendidos

Arquivo DHOJE

Químico é ferido com golpe de punhal ao visitar filhos

Morador na Vila Elmaz, em 
Rio Preto, um químico, de 33 
anos, procurou a polícia para 
denunciar ter sido agredido 
com punhal e pedaço de caibro 

na noite da última quinta-feira, 
na casa da ex-companheira, no 
Jardim Nunes.

De acordo com seu depoi-
mento no Plantão, na manhã 
desta sexta, ele foi buscar os 
dois filhos e parou o veículo 

dois quarteirões antes, como de 
costume, sendo surpreendido 
por um tio de sua ex-mulher, 
armado com um punhal, e um 
sobrinho, com o pau.

A vítima alegou que recebeu 
um golpe da arma branca em 

um dos braços e várias pauladas, 
tendo recebido atendimento mé-
dico na UBS do Santo Antônio.

Para os policiais, o químico 
disse que desconhece os mo-
tivos que levaram os dois acu-
sados a cometerem a violência.

Daniele JAMMAL

do que tinha encontrado os 
objetos em uma lata de lixo, 
sem indicar o local dela.

Como os produtos tinham 
etiquetas com o nome do 
estabelecimento comercial, 
os pms foram até o ende-
reço e constataram que o 
telhado estava violado e a 
porta que dá acesso ao es-
toque havia sido arrombada.

Levado ao Plantão, ele 
teve a prisão por furto quali-
ficada confirmada e foi enca-
minhado à cadeia de trânsito 
da DIG/Deic, onde aguardará 
audiência de custódia.



Uso excessivo de celular e televisão 
pode trazer prejuízos para os olhos

O isolamento social neste 
período de pandemia fez 
com que muitas pessoas 
buscassem entretenimento 
dentro de casa. Dentre eles, 
a televisão e o celular estão 
entre os mais populares. 
No entanto, é preciso ter 
alguns cuidados para que a 
luz destes eletrônicos não 
prejudique a visão.

Desde que as aulas fo-
ram suspensas, a pedagoga 
Mayra Calvo tem ficado com 
a filha, Julia Calvo, de dois 
anos, dentro de casa. Para 
distrai-la, Mayra conta que 
tem deixado a meninamais 
tempo na televisão e no 
celular. 

“Ela assiste bastante 
desenhos e agora aprendeu 
a jogar no celular. Tenho 

deixado ela mais tempo 
fazendo isso para conseguir 
organizar outas coisas na 
casa”, explicou.

De acordo com a oftalmo-
logista Thais Shiota T. Chela, 
do Horp em Rio Preto, é im-
portante intercalar em uma 
hora o tempo da garotada 
em frente a tela. 

“Para a criança esse cui-
dado tem que ser um pou-
quinho maior, até pelo fato 
de que se ficar muito tempo 
em frente da televisão, me-
nos atividades ao ar livre ela 
fará”, afirmou.

Ainda segundo Thais, o 
maior risco de ficar muito 
tempo exposto é a diminui-
ção na frequência de pisca-
das dos olhos. “O normal 
é piscar de 15 a 20 vezes 
por minutos e quando esta-
mos em frente de uma tela 
piscamos bem menos. Isso 
acaba gerando sintomas de 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

A pedagoga Mayra tem deixado a filha Julia mais tempo em frente a TV para fazer outras tarefas
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

ÓTIMA NOTÍCIA  - Ana Maria Braga está curada do câncer 
de pulmão. O anúncio aconteceu sexta-feira, durante o 
‘Encontro com Fátima Bernardes’. “Fui fazer os exames 
para saber em que pé estava, se tinha dado certo. Quan-
do terminei o PET scan, o pessoal que participou do exa-
me de imagem saiu aplaudindo. Comparando meu exame 
da primeira vez, sumiu tudo”, disse.

EM FAMÍLIA  - Todo encanto de Binha e Ana Paula Cas-
seb durante encontro de família 

ALERTA
GERAL/SOCIAL

Fátima CRUZ

Plataforma educacional está sendo adotada pela 1ª vez
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ALMOÇO - O Harmonia Tênis Clube serviu uma sucu-
lenta feijoada, no último domingo, em sistema delivery. 
Estava deliciosa, tudo dos deuses. No cardápio tinha ar-
roz, couve, farofa, feijão com carne de primeira e outros 
deliciosos pratos, como o Filé à Parmegiana. Parabéns, 
cinco estrelas.  A última vez que saboreei uma perfeição 
dessas foi em um encontro de colunistas sociais, no Ho-
tel Royal Plaza Palm Resort. Tem seres humanos que têm 
o dom de cozinhar! 

Senai lança plataforma 
de ensino adaptativo

Imagine estudar em casa, 
pelo computador ou pelo celular, 
numa plataforma que, a partir do 
que você responde, consegue 
compreender suas dificuldades 
e trazer informações e exercícios 
que vão sanar suas dúvidas. 

Assim funciona o ensino 
adaptativo, uma plataforma 
on-line do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Se-
nai) que adequa o conteúdo 
do curso de acordo com as 
necessidades de aprendizagem 
de cada pessoa, por meio das 
teorias de conhecimento e das 

técnicas de inteligência artificial  
processando um grande volume 
de informações.

Esta é a primeira vez que o 
ensino adaptativo será usado 
na educação profissional do 
Senai e a experiência começa 
com conhecimentos voltados ao 
curso técnico de Mecânica, um 
dos mais procurados. 

Após navegar nos vídeos, 
textos e ilustrações, quem está 
estudando realiza avaliações de 
múltipla escolha e recebe, na 
hora, a correção automática. 
Os resultados das avaliações 
são utilizados pelo algoritmo 
da plataforma para identificar 

o aprendizado e estimar como 
será o resultado nas próximas 
avaliações a serem realizadas.

“Ao oferecermos este con-
teúdo na plataforma de ensino 
adaptativo, neste período de 
isolamento social, estamos bus-
cando disseminar conhecimento 
nesta área que é tão fundamen-
tal para a indústria brasileira”, 
explica o gerente-executivo de 
Educação Profissional do Senai, 
Felipe Morgado.

Segundo ele, tal conteúdo já 
seria liberado para os estudantes 
do curso técnico em Mecânica, 
porém com as medidas de dis-
tanciamento social em vigor em 

Da REDAÇÃO

Divulgação

país afora, decidiu-se liberar 
o acesso à plataforma para 
todos, sem necessidade de 
estarem inscritas nos cursos da 
instituição.

“Queremos que isso atinja 
um número grande de pessoas 
de forma imediata. É uma con-
tribuição para que pessoas que 
não estão podendo frequentar 
cursos presenciais possam fazer 
este autodesenvolvimento na 
área de mecânica. É muito útil 
também para profissionais que 
já trabalham na área e querem 
se atualizar para a retomada 
do crescimento econômico”, 
finaliza.

ressecamento ocular, como 
olhos vermelhos, ardor, sen-
sação de desconforto, dor de 
cabeça e sensibilidade à luz. 
Outro fator importante, a luz 
emitida pelas telas tem o es-
pectro azul, que pode causar 
alterações na visão, como 
doenças na retina e até 
distúrbio do sono”, explicou. 

No entanto, ela também 
afirma que assistir televisão 
no escuro, como muitas 
pessoas fazem, não causa 
nenhum prejuízo.

Nos casos de pessoas 
que trabalham diariamente 
em frente do computador, a 
recomendação é tentar pis-
car cada vez mais. “A gente 
recomenda utilizar a regra 
dos vinte, no qual a pessoa 
faz uma pausa a cada vinte 
minutos e fica olhando para 
o horizonte por alguns minu-
tos e também utilizar óculos 
com o filtro azul”, finalizou.

Facebook

BOA NOTÍCIA  -  A apresentadora Ana Hickmann está re-
cuperada do Coronavirus. 

PAIXÃO DA FAMÍLIA - A pequena Isadora Casseb é o des-
taque da coluna de hoje. A bela é neta de Binha Bellentani 
Casseb
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Desde que as aulas foram suspensas, a pedagoga Mayra Calvo 
tem ficado com a filha Julia Calvo, de dois anos, dentro de 

casa. Para distrai-la, Mayra conta que tem deixado a menina 
mais tempo na televisão e no celular

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

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

JORGE LUIS LOPES e SARA FERNANDA CAMARGO JARDIM. 
Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de abril de 1985, fi lho de 
JOSÉ LUIZ LOPES e de VERA MARCIA ALVES LOPES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida em Parapuã, 
SP, no dia 26 de dezembro de 1998, fi lha de JOSÉ CARLOS JAR-
DIM e de MARIA BENEDITA CAMARGO JARDIM. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 30 de Abril de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Vamos juntos #LutarContraACrise

UM MÊS APÓS INTERDIÇÃO

Nesta segunda-feira, dia 
4, completa exatamente um 
mês que a Prefeitura de Rio 
Preto decidiu interditar as di-
versas academias ao ar livre e 
os brinquedos dos parquinhos 
infantis, que ficam juntos as 
pistas de caminhada da cida-
de, com o objetivo de combater 
a proliferação do coronavírus 
(Covid-19), mas o que se vê é 
que os aparelhos localizados 
na zona Sul da cidade estão 
na sua maioria sem qualquer 
tipo de sinalização de estarem 
interditados e com isso livres 
para o uso de quem passa 

Academias ao ar livre nas pistas de caminhada da 
JK e na avenida do Aeroporto estão sem bloqueios 

pelos locais.
Na última semana a repor-

tagem percorreu toda a exten-
são da pista de caminhada da 
Avenida Juscelino Kubitschek 
e constatou que dos seis apa-
relhos instalados na avenida, 
nos dois sentidos, apenas um 
está totalmente interditado, um 
segundo está parcialmente in-
terditado e outros quatro estão 
sem qualquer tipo de aviso ou 
bloqueio ou alerta para que os 
mesmo não sejam usados. 

Um fica em frente a Unip 
(sentido centro/bairro) e outros 
dois no sentido bairro/centro da 
Avenida JK nas proximidades 
dos cruzamentos com as ruas 
Gorgônio Evaristo Barreto e a 

Serafim Corrêa Andrade e o 
último ponto no qual está livre 
para o uso mesmo com a proibi-
ção é o dos aparelhos na praça 
Waldemar de Oliveira Verdi.

Outro ponto onde a inter-
dição dos aparelhos não está 
sendo respeitada é o da pista 
de caminhada do Aeroporto 
onde não existe qualquer sinal 
de proibição do uso do local. 

Agora mudando de área to-
dos os aparelhos que ficam na 
pista de caminhada da Avenida 
Philadelpho Gouvêa Netto estão 
interditados e bem sinalizados 
e o mesmo acontece nos apa-
relhos localizados na Represa 
Municipal. 

Quando a Prefeitura no co-

meço de abril decidiu interditar 
estes aparelhos justificou que 
se eles continuassem a ser 
usados os mesmos teriam que 
ser higienizados completamen-
te entre uma pessoa usar e a 
outra, mas isso fica inviável por 
serem muitos e espalhados na 
cidade toda.

Em nota, a Prefeitura afir-
mou que, de acordo com Vitor 
Cornachioni, coordenador ope-
racional da GCM (Guarda Civil 
Municipal), a pedido da Secre-
taria de Saúde, foi feito o isola-
mento de todas as Academias 
ao Ar Livre, mas infelizmente ele 
salientou que a população retira 
a fita zebrada do isolamento. 

Ele afirmou que diariamente 

a Guarda Civil Municipal vem 
refazendo essas sinalizações.  
“A GCM vai intensificar essa se-
mana o isolamento nas praças 
e espaços públicos onde estão 
as ATIs, especialmente em pra-
ças e locais próximos as pistas 
de caminhada”, completou o 
coordenador. 

Cornachioni alerta a popu-
lação para respeitar as sinaliza-
ções nesses locais, para o bem 
de todos.

Caminhada - O distan-
ciamento durante as práticas 
deve ser de, no mínimo, 1,5 
metro entre uma e outra pes-
soa nas quatro direções (direi-
ta, esquerda, frente e costas).  

A Prefeitura orienta para que 
as pessoas quando forem fa-
zer caminhadas evitem levar 
crianças e idosos.

Sem parquinho - O se-
cretário da Saúde, Aldenis 
Borim, afirmou na época que 
sabe que é difícil para os pais 
que estão com as crianças 
em casa sem aulas não pro-
curarem esses parquinhos 
para entreter os fillhos, mas 
destacou que não é aconse-
lhável, pois já existe na cidade 
a transmissão comunitária. 

“Não leve no parquinho, 
pois você está expondo o ente 
mais querido que você tem”, 
concluiu Borim.

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Academia ao ar livre na JK, próximo a rua Gorgônio Evaristo Barreto Academia ao ar livre na JK, em frente a faculdade Unip Academia ao ar livre na Praça Waldemar de Oliveira Verdi

Academia ao ar livre na JK, próximo a rua Serafim Correa Andrade Academia ao ar livre no final da pista de caminhada do aeroporto Academia ao ar livre na Av. Philadelpho Gouvea Netto

Fotos: Sergio SAMPAIO

Cláudio LAHOS
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Sindicatos de Frentistas 
participam de reunião virtual

FARMÁCIA SITICOM

ESTÁ FUNCIONANDO
O s trabalhado-

res associados 
do Siticom 

(Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indús-
trias da Construção 
e Mobiliário) e seus 
dependentes têm 
novamente à sua dis-
posição a farmácia 
na sede do sindicato 

com medicamentos e produtos a preço de custo.
O espaço ficou fechado alguns dias por conta da quarentena que Rio Preto 
vive relacionada a contenção da proliferação da pandemia do coronavírus 
(Covid-19).
Na sua volta agora a farmácia teve mudanças nos seus dias de atendimen-
tos que deixou de acontecer aos sábados como acontecia normalmente. O 
atendimento enquanto durar as restrições é de segunda a sexta-feira das 
8h às 18h.
A farmácia criada pela diretoria do sindicato tem como objetivo ajudar na 
redução dos gastos do trabalhador que precisa de medicamentos ou produ-
tos de higiene pessoal.
Este benefício fica na sede do Siticom, na Rua Tiradentes, 2434, Boa Vista. 
O telefone é o 17 3214-9325.

Negociações do Etanol têm 
impasse por conta do Covid-19

O  Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores 
nas Indústrias da 

Fabricação do Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas) está avançando 
as negociações individuais do 
setor do Etanol. 
Segundo João Pedro Alves Filho, 
presidente do sindicato, por 
conta do momento vivido pelo 
país por conta do Covid-19 as 
negociações estão difíceis na 
qual a proposta das empresas é 
zero de reajuste nos salários. Os patrões justificam a proposta porque 
teria ocorrido a queda na venda do Etanol e do Açúcar e por conta disso 
não teriam como dar aumento. 
Com essa realidade o sindicato está buscando algo que seja pelo menos 
aceitável por parte do trabalhador em cinco empresas com a proposta 
de reajuste do Tíquete Alimentação e a prorrogação por 2 anos da 
verba indenizatória (item que substituiu a hora in tinere). Em outras 
cinco empresas o sindicato ainda está negociando e as últimas cinco 
apresentaram proposta zero para tudo. 
Nestes últimos casos o Sindiquim estuda prorrogar a convenção por 90 
dias como possibilita a MP (Medida Provisória) 936 e voltar à conversa 
com estas empresas somente depois disso.

Sincomerciários faz sorteio 
de 150 cestas básicas no 

Dia do Trabalhador

O  Sincomerciários 
(Sindicato dos 
Empregados no 

Comércio de Rio Preto e 
região) decidiu fazer um 
evento para marcar o Dia 
do Trabalhador (1º de Maio) 
para substituir a tradicional 
festa realizada no seu clube 
de campo sempre nesta 
data.

Na manhã da última sexta-
feira, na sede do sindicato, 
foi feito o sorteio de 150 

cestas básicas em uma live no facebook da entidade.
A festa que sempre marcou este dia não pode ser realizada por conta da 

quarentena de combate à proliferação do coronavírus (Covid-19).
A lista com os nomes de todos os ganhadores e seus locais de trabalho 

serão divulgadas no site e nas redes sociais do sindicato a partir desta 
semana.

Segundo Márcia Caldas, presidente do sindicato, a retirada das cestas 
poderá ser feita na sede administrativa na Rua Lino José de Seixas, 395, 
Jardim Seixas, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo Sincomerciários 
amaralsampaio@hotmail.com 

- Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel;
- Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir com o 
cotovelo;
- Evite aglomerações se estiver doente;
- Mantenha os ambientes bem ventilados;
- Não compartilhe objetos pessoais.

Entre em contato conosco:
(17) 3225-2725 - WhatsApp

Presidente do Sindicato dos Frentistas de Rio Preto e 
região, Antônio Marcos dos Santos, participou de reu-
nião junto com presidentes de outros 13 sindicatos da 
categoria. A reunião virtual foi convocada pela Fede-
ração dos Frentistas do Estado de São Paulo e acon-
teceu na última quarta-feira, dia 29. Os temas deba-
tidos pelos sindicalistas dizem respeito a proteção 
dos empregos e da saúde e vida dos frentistas que 
estão na linha de frente e fazem parte das categorias 
essenciais.  Todos os sindicatos estão cobrando de 
forma constante que os donos de postos oferecem 
segurança e EPIs (Equipamentos de Produção Indivi-
dual) para os trabalhadores.


