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A cada dia, três mulheres ganham 
medidas protetivas em Rio Preto

HOJE É DIA MUNDIAL DO DOADOR

No município, foram concedidas pela Justiça, nos últimos três meses, 261 medidas protetivas contra 
agressores de mulheres. Com o isolamento social, a violência aumentou e o número de pedidos também, 
passando de 54 em março para 95 em abril.                                                                             Pág. A5

Hemocentro deflagra ‘Junho Vermelho’ e busca 
aumentar estoques para abastecer hospitais

Antes da quarentena, o local recebia cerca de 250 
usuários por mês e atendia de 40 a 60 pessoas por dia. 
Atualmente, são cerca de quatro a oito atendimentos por 
dia.                                                              Pág. A4

Instituto dos 
Cegos atende 
87% menos e 
receita cai 40%

Instituição reforçou medidas sanitárias para garantir segurança

Crianças e 
jovens são 

maiores vítimas 
do ceratocone

Pág. A7 Sem aulas, ambulatório e ações de saúde funcionam com restrições

Cláudio LAHOSVideoaulas 
conectam

alunos com a 
Apae durante 
quarentena

A associação também ela-
borou uma cartilha para que 
os estudantes possam realizar 
atividades em casa durante o 
período de isolamento social.
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Gastos
aumentam

e arrecadação cai
no Bezerra

A pandemia provocou queda 
na arrecadação e trouxe um 
novo problema financeiro para 
o Hospital Dr. Adolfo Bezerra 
de Menezes, em Rio Preto. 
Instituição luta para conseguir 
doações.
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Com apoio do Baep, PM 
fecha baile funk e detém 

30 pessoas no São Miguel 
Pág. A5

‘Pancadão’ com menores e 
regado a bebida alcóolica é 

descoberto na Estância Suíça
Pág. A5

Vereadora 
apresenta projeto 
para vetar sorteio 

de animais  
Pág. A3

Itamar destina 
R$ 1,7 mi para 

combate ao 
Covid-19

Deputado estadual Itamar 
Borges é o autor de emendas 
parlamentares para as prefeitu-
ras de Rio Preto e Monte Azul 
Paulista, além dos hospitais 
São Domingos, em Nhandeara, 
e Regional de Ilha Solteira.
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Unidade atende 36 hospitais em Rio Preto e cidades vizinhas. Por mês, são 3,6 mil transfusões de sangue, em média. Pág. A4

Divulgação

Zé da Academia 
quer que Semae 
avise antes de 
executar serviços
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Cláudio LAHOS

Sérgio SAMPAIO
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Sérgio ParadaSOS CONSUMIDOR
RECLAME AQUI 

   Em tempos de 
quarentena e com o 
comércio de rua no 
apagão, as compras 
online se tornaram uma 
opção fundamental para 
que a população possa 
manter a compra de itens 
necessários. E, junto 
com essa necessidade, 
surgem mais pessoas 
se aproveitando do 
momento para aplicar 
golpes. Portanto, 
alertamos o consumidor 
a redobrar os cuidados 
e sempre desconfi ar de 
ofertas vantajosas demais.
      Em 2011, com o 
objetivo de prevenir os 
consumidores contra 
empresas de comércio 
eletrônico que infringem 
a lei, o @proconsp criou 
a lista “Evite esses sites”. 
A lista é composta por 
fornecedores que tiveram 
reclamações de seus 
clientes registradas no 
Procon, foram notifi cados 
e não responderam ou 
não foram encontrados, 
impossibilitando qualquer 
tentativa de intermediação 
entre as partes ou 
abertura de processo 
administrativo.  Também 
compõem essa lista, sites 
criados exclusivamente 
para enganar o 
consumidor.
     As principais queixas 
contra esses sites são a 
não entrega do produto, 
não entrega dentro do 
prazo, difi culdade em 
conseguir contato ou 
desaparecimento da 
empresa, etc. Problemas 
que em qualquer época, 
principalmente agora, 
podem criar grandes 

aborrecimentos. Por isso, 
antes de fazer compras 
pela internet, é importante 
consultar essa lista.
      A lista, que é 
atualizada periodicamente, 
atualmente tem 184 
fornecedores registrados. 
Ela está disponível no site 
do @proconsp.

     DIREITOS DEVEM 
SER ASSEGURADOS
     Para evitar dor de 
cabeça, o primeiro passo 
é verifi car com atenção 
o prazo estipulado 
pela loja para a entrega 
dos produtos e avaliar 
se ele atende às suas 
necessidades. Lembre-se 
que, em geral, o período 
indicado são de dias úteis. 
     Se decidir ir em frente 
com a compra, guarde um 
comprovante do prazo 
informado. Normalmente, 
as lojas enviam um e-mail 
com os principais dados 
da compra, inclusive com 
o tempo de entrega, mas 
o consumidor pode tomar 
um cuidado redobrado e 
tirar um print screen (foto 
da tela do computador 
ou celular), salvando o 
arquivo ou imprimindo-o.
     Checar se há muitas 
reclamações contra a loja 
nos órgãos de proteção 
ao consumidor e sites de 
reclamação sobre atraso 
na entrega.
     Procurar no site a 
identifi cação da loja (razão 
social, CNPJ, telefone e 
outras formas de contato, 
além do e-mail). Checar se 
essas informações estão 
corretas;
      Preferir fornecedores 
renomados ou 
recomendados por amigos 
ou familiares;
Não comprar em sites 
em que as únicas formas 
de pagamento aceitas são 
o boleto bancário e/ou 
depósito em conta;
     Ler a política de 
privacidade da loja 
virtual para saber quais 

Divulgação

COMPRAS PELA 
INTERNET, CUIDADOS EM 

TEMPO DE PANDEMIA

FATURAS QUE 
VENCEM EM 
FERIADOS E FINS 
DE SEMANA

     Sempre que se 
aproxima um feriado 
prolongado � ca a 
dúvida quanto ao 
pagamento das faturas 
com vencimento 
durante esse período. 
O @proconsp orienta 
sobre os direitos dos 
consumidores quanto 
a cobrança de juros e 
multas.
      A quitação de uma 
conta com vencimento 
em um feriado ou � m 
de semana, para que 
não tenha incidência 
de encargo ou multa, 
deve ser efetuada no 
próximo dia útil. É o que 
estabelece o Artigo 1º 
da Lei 7089/83:  “Fica 
proibida a cobrança 
de juros de mora, por 
estabelecimentos 
bancários e instituições 
� nanceiras, sobre títulos 
de qualquer natureza, 
cujo vencimento se dê 
em sábado, domingo ou 
feriado, desde que seja 
quitado no primeiro dia 
subsequente”.
      Caso o consumidor 
não efetue o 
pagamento no primeiro 
dia útil subsequente, 
os juros de mora só 
poderão ser cobrados 
a partir deste dia 
útil. Lembrando que 
ponto facultativo é 
considerado dia útil.
     Quando se tratar 
de boletos de lojas de 
departamentos, que 
normalmente abrem 
nos feriados e � ns de 
semana, e o pagamento 
é efetuado no próprio 
estabelecimento, é 
necessário veri� car 
junto a elas quais são as 
regras.

compromissos ela assume 
quanto ao armazenamento 
e manipulação de seus 
dados;
Imprimir ou salvar todos 
os documentos que 
demonstrem a compra 
e a confi rmação do 
pedido (comprovante 
de pagamento, contrato, 
anúncios, etc.).

     O PRODUTO NÃO 
CHEGOU. E AGORA?

      Se apesar de todos 
os cuidados o produto 
não for entregue no 
prazo estipulado, é 
recomendável que o 
consumidor entre em 
contato com a loja 
o quanto antes para 
comunicar o problema e 
cobrar providências.
      O atraso na 
entrega caracteriza 
descumprimento de 
oferta, de acordo com 
o artigo 35 do CDC 
(Código de Defesa do 
Consumidor). Nesse caso, 
o consumidor pode exigir 
entre: o cumprimento 
forçado da entrega; outro 
produto equivalente; 
ou desistir da compra e 
restituir integralmente 
o dinheiro já pago, 
incluindo o frete, e 
também eventuais perdas 
e danos decorrentes da 
demora. 
      Seja qual for a opção 
escolhida, é recomendável 
enviar a solicitação por 
escrito à loja, como e-mail 
ou carta com AR (aviso 
de recebimento), a fi m de 
ter um comprovante. 
      O cliente pode 
fi xar um prazo razoável 
para que o fornecedor 
resolva o problema 
(cinco dias, por exemplo). 
Caso a questão não 
seja solucionada 
amigavelmente, entre em 
contato com os órgão de 
Defesa do Consumidor  
ou procure o JEC (Juizado 
Especial Cível).

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

PAULO EDUARDO RAMOS – Contador

LUIS AUGUSTO    - O QUE 
É O “DIREITO PENAL DO 
CONSUMIDOR”?   

SOS -   Trata-se de “um conjunto 
de normas penais que visam 
proteger o consumidor no 
seu relacionamento com o 
fornecedor” e é um dos ramos do 
“Direito Penal Econômico, pois 
os crimes contra a relação de 
consumo possuem uma íntima 
ligação com os crimes contra 
a ordem econômica. Torna-se 
o exemplo de um fornecedor 
que tem a intenção de dominar 
o mercado eliminando a 
concorrência. Se o � zer não 
será por mero capricho, mas 
sua � nalidade será o lucro 
desmedido “o que por óbvio 
re� ete na economia popular e, 
particularmente, no conjunto dos 
consumidores”.

LUIS AUGUSTO    - QUAL 
A JUSTIFICATIVA PARA A 
CRIAÇÂO DESSE DIREITO?     

SOS -   Considerando o princípio 
da intervenção mínima ou da 
subsidiariedade no sentido de 
que a intervenção repressiva 

no círculo jurídico dos cidadãos 
somente é necessária “quando 
a pena se mostrar como único e 
último recurso para a proteção do 
bem jurídico” o Direito Penal do 
Consumidor se justi� ca enquanto 
uma tentativa de fazer com que 
as demais normas inseridas 
no corpo do CDC tenham sua 
e� cácia garantida. Logo pode-se 
a� rmar que essa prescrição de 
infrações penais possui caráter 
meramente instrumental em face 
das regras civis e administrativas 
consumeristas.

LUIS AUGUSTO    - QUAL A 
FUNÇÂO DO DIREITO PENAL 
DO CONSUMIDOR?       

SOS -   Assim como o próprio 
nome Direito do Consumidor, 
tem função repressiva e tem 
função preventiva, ou seja, 
sua função é reprimir, mas, se 
for possível fazê-lo a tempo 
de evitar o dano melhor. 
“O interesse sancionatório 
manifesta-se em momento 
anterior ao aparecimento do 
dano como demonstração do 
pavor extremado do sistema à 
ocorrência do resultado”.

LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA 
JÚNIOR – Estudante de direito

Divulgação

PAULO EDUARDO    - QUAL
FOI O IMPACTO DA LEI Nº
8.137/90 (QUE DEFINE CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
ECONÔMICA E CONTRA AS
RELAÇÕES DE CONSUMO) NA
PARTE PENAL DO CDC?      

SOS -  Com o advento desta lei, 
aproximadamente três meses 
e meio após a publicação 
do CDC, surgiram diversos 
questionamentos quanto aos 
crimes previstos no diploma 
consumerista existindo 
na doutrina uma série de 
posicionamentos. Por ser 
posterior e abarcar crimes contra 

as relações de consumo, em seu 
art. 7º a Lei nº 8.137/90, segundo 
Guilherme de Souza Nucci, 
gerou profundo impacto em 
alguns tipos penais do CDC, pois 
o legislador teria se descuidado 
da “edição sistematizada de 
duas leis cuidando do mesmo 
assunto provocando, inclusive 
a revogação tácita de alguns 
tipos penais da Lei nº 8.078/90, 
o que não poderia ocorrer, pois 
entre ambas passaram somente 
alguns meses”.
Entretanto, diversos 
doutrinadores não concordam 
com tal interpretação por 
variados motivos.

DOMINGOS FERNANDES - Economista
DOMINGOS   - QUAL
É A IMPORTÂNCIA DA
DISCIPLINA DAS PRÁTICAS
COMERCIAIS NAS RELAÇÕES
CONSUMERISTAS?      

SOS -   O Capítulo V do 
Título I, do CDC (art. 29 a 44), 
estabeleceu como deve ser 
a conduta dos fornecedores 
durante as relações com os 
consumidores. A importância 
disso está no fato de que, até a 
edição do código consumerista, 
essa matéria era regulada 
por normas privadas: em um 
primeiro momento, ainda no 
período imperial, pelo Código 

Comercial de 1850, in� uenciado 
pelo Código Napoleônico 
de 1804, e, mais de meio 
século depois, já no período 
republicano, pelo Código 
Civil de 1916, ambos com 
caráter voltado ao liberalismo 
econômico. Assim, evidente 
foi a revolução trazida pelo 
CDC, pois as normas nele 
estabelecidas impõem ao 
fornecedor a adaptação na 
forma de condução de suas 
práticas comerciais, que devem 
ser implementadas com base 
nos princípios informativos do 
Código como, por exemplo, o 
da transparência e o da boa-fé. 
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Vermelha
A maioria do povo rio-

-pretense não aderiu ao 
isolamento social desde o 
primeiro decreto do gover-
nador João Dória (PSDB), 
impondo medidas restritivas 
para controlar a propagação 
do novo coronavírus. A parte 
da população que aderiu à 
quarentena ajudou a barrar o 
avanço das contaminações, 
porém, não foi suficiente 
para atingir o achatamento 
da curva defendido pelos 
especialistas. Com a flexibi-
lização, as contaminações 
cresceram de forma signi-
ficativa e Rio Preto corre o 
risco de regredir para a fase 
1, vermelha.

Estaca zero
A letalidade da covid-19 

é alta e boa parte da po-
pulação não levou a sério 
o clamor, por exemplo, do 
secretário da Saúde, Al-
denis Borim, pedindo para 
ficar em casa. Como diz a 
expressão popular: tudo que 
é mal feito tem de fazer duas 
vezes. As atividades econô-
micas ficaram paralisadas 
por mais de dois meses, 
enquanto isso, o grupo mais 
abastado fazia festas, aglo-
meração, não respeitava 
distanciamento, não usava 
máscaras e talvez nem hi-
gienizava as mãos. Se voltar 
à estaca zero, será que as 
festanças continuam?

Novo projeto 
O presidente Paulo Pauléra (PP) disse que o Executivo 

terá de retirar o projeto que cria o Conselho Municipal 
de Políticas Culturais no município. Após conversar com 
o secretário Jair Moretti (Governo)(foto), houve entendi-
mento de que o Conselho tem de ser Deliberativo e não 
Consultivo como consta na proposta do prefeito Edinho 
Araújo (MDB). A norma é do Ministério da Cultura. O Exe-
cutivo vai enviar um novo projeto para a Câmara. Marco 
Rillo (Psol) chegou a apresentar emenda para corrigir o 
erro na proposta original.

Palanque
Nenhuma decisão polí-

tica tem poder para barrar 
a propagação de vírus.  O 
comportamento do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) influenciou parte 
da população de que era 
apenas uma ‘gripezinha’ 
e não havia motivo para 
adotar medidas restritivas 
que prejudicassem as ativi-
dades econômicas. Para os 
que têm negócios, a fala do 
presidente deu força para 
desrespeitar a orientação 
dos especialistas da saúde. 
Contra doença contagiosa, 
como a covid-19, não há 
espaço para palanque po-
lítico. Quem deve mandar é 
a ciência!

Mais pobre
Dados do Instituto Na-

cional de Pesquisas Es-
paciais (INPE) mostram
que o desmatamento entre
agosto de 2018 e junho-
de 2019 foi de 10.129 
quilômetros quadrados na 
Amazônia. Enquanto isso, 
o ministro Ricardo Salles 
(Meio Ambiente) insiste em 
soltar a boiada para que 
os gananciosos avancem 
ainda mais na destruição 
da selva. Só para comparar, 
a área desmatada é maior 
que 20 territórios do mu-
nicípio de Rio Preto. Será 
que o governo acredita que 
o Brasil vai se desenvolver 
com desmatamento? Fato: 
ficará mais pobre.

Desmoralizado
O vice-presidente da 

República, Hamilton Mou-
rão, responsável pelo Con-
selho da Amazônia, diante 
dos dados do INPE, fica 
desmoralizado. Mourão 
disse recentemente que 
é responsabilidade do go-
verno em impedir o des-
matamento. Só que não 
apresentou dados sobre o 
desmatamento, portanto, 
acaba sendo um ventríloquo 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). A imprensa 
internacional repercutiu os 
dados do INPE e o descaso 
fica muito mal para o Brasil.  
Quanto mais desmata a 
selva, menos investimento 
externo no país.  

Punição
Projeto altera o Código 

Penal para punir com reclu-
são de 4 a 10 anos o furto 
praticado por meio de dis-
positivo eletrônico, como 
celulares e computadores, 
ligados ou não à internet. 
A punição, de acordo com 
a proposta, também se 
aplica a quem praticar o 
furto usando programa 
malicioso ou valendo-se 
de dados eletrônicos for-
necidos pela vítima. “Em 
muitos casos, essas pes-
soas são idosas, que não 
estavam habituados a uti-
lizar tais meios, portanto, 
mais vulneráveis”, observa 
o autor, deputado Marcelo 
Ramos (PL-MA).

Inovações
A bioeconomia é uma das prioridades do Ministério 

da Ciência e Tecnologia, diz o titular da pasta, Marcos 
Pontes, que participou de encontro virtual sobre o tema 
com deputados. Foram debatidas inovações tecnológicas 
para a geração de soluções de baixo carbono na área de 
bioquímicos e biomateriais. Pontes diz que regulamentação 
recente estabeleceu as prioridades de 2020 a 2023 em 
projetos de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologias 
e inovações. Para ele, a bioeconomia é mais pertinente 
por causa da pandemia.

Novo projeto 
O presidente Paulo Pauléra (PP) disse que o Executivo 

ficará mais pobre.

Um projeto de autoria da ve-
readora Cláudia De Giuli (MDB) 
quer proibir a distribuição por 
meio de promoção ou sorteio de 
animais vivos em eventos públi-
cos ou privados no município de 
Rio Preto.

A emedebista salienta que 
esse tipo de atitude está na 
contramão da educação am-
biental, que foca a conscien-
tização do bem-estar animal 
e da adoção responsável e 
consciente. “Adotar um animal 
requer planejamento, amor e 
responsabilidade”.

Ela coloca que é comum em 
datas comemorativas como, 
por exemplo, Páscoa e Dia das 

Projeto quer proibir sorteio 
de animais em promoções
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Região recebe 
R$ 1,7 mi em 
emendas para 

combate à 
Covid-19

O governo do Estado de São 
Paulo liberou R$ 1,7 milhão 
em emendas do deputado 
estadual Itamar Borges (MDB) 
para custeio na área de saúde 
no combate ao coronavírus 
(Covid-19).
Desde montante R$ 1 milhão 
destinou-se para a Prefeitura 
de Rio Preto. A verba foi 
repassada na última quinta-
feira (11). Outra prefeitura 
beneficiada foi a de Monte 
Azul Paulista que receberá R$ 
200 mil.
Duas entidades administradas 
pela Associação Lar São 
F r anc i s co  de  A s s i s  na 
Providência de Deus, de Jaci, 
receberam juntas R$ 500 
mil, sendo R$ 300 mil para 
o Hospital Regional de Ilha 
Solteira e outros R$ 200 para 
o Hospital São Domingos, em 
Nhandeara.

VEREADORA-Defende conscientização para o bem-estar animal

CUSTEIO

NA PAUTA

Crianças, ocorrerem promoções 
para distribuição ou sorteio de 
animais (como pintinhos, coe-
lhos, peixes e cachorrinhos).

As empresas ou até mesmo 
pessoas que façam esse tipo de 
atividade poderão receber uma 
multa no valor de R$ 577,50 
(10 UFM). No caso de empresas 
que tenham três autuações, a 
mesma terá o alvará de funcio-
namento suspenso.

Todos os valores arrecadados 
com o pagamento das multas 
serão repassados para o Fundo 
Municipal do Meio Ambiente – 
para a realização de programas 
e projetos voltados à defesa e 
proteção animal.

O projeto terá o mérito vo-
tado na próxima sessão, no dia 
16 de junho.

Vereador quer proibir intervenção
 do Semae sem aviso prévio

O vereador Zé da Acade-
mia (Patriota) quer proibir que 
o Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto) 
faça a troca ou substituição, 
vistoria ou revisão ou manu-
tenção de hidrômetros sem um 
aviso prévio de 30 dias para o 
consumidor.

Segundo a justificativa do 
vereador, não são raras as 
reclamações que chegam ao 
conhecimento dele no sentido 
de que o Semae realiza as visi-
tas aos imóveis, sem qualquer 
aviso prévio, para averiguar as 
condições de conservação de 
hidrômetros.

Ele questiona que como 
não existe o aviso impossibili-
ta que os moradores possam 
acompanhar a execução dos 
serviços que serão feitos pela 
autarquia. Na proposta, o 
parlamentar quer obrigar que 
a realização do serviço tenha 
que ser acompanhado pelo 
morador ou por uma pessoa 

que poderá ser indicado pelo 
mesmo.A exceção se daria no 
caso das solicitações feitas 
pelo próprio proprietário ou 
morador do imóvel.Em parte 
da sua justificativa ao projeto, 
o parlamentar salienta que os 
munícipes que são pegos de 
surpresa com essas interven-
ções feitas sem aviso prévio, 

“Por vezes, chegam a perder 
compromissos e consultas 
médicas agendadas há meses 
pelo simples fato de desco-
nhecerem que a equipe de 
serviços tinha, em seu itinerá-
rio, agendada visita ao imóvel 
em questão”.A legalidade do 
projeto será votada na sessão 
desta terça (16).

ZÉ DA ACADEMIA - Muitas reclamações de consumidores

Cláudio LAHOS

Liminar do STF diz que militares não 
podem intervir em outros poderes

balhista (PDT) em junho deste 
ano, sobre a Lei Complementar 
97 de 1999, que regulamen-
tou o Artigo 142 da Constitui-
ção, relacionado à atuação 
das Forças Armadas. Ela foi 
alterada em 2004 e 2010.

O dispositivo afirma que as 
Forças Armadas são “institui-
ções nacionais permanentes 
e regulares, organizadas com 
base na hierarquia e na discipli-
na, sob a autoridade suprema 
do Presidente da República, 
e destinam-se à defesa da 
Pátria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa 
de qualquer destes, da lei e da 
ordem”. O PDT questionou o 
uso da “autoridade suprema” 
pelo Presidente da República 
para utilizar as forças militares 
sobre outros poderes e pediu 
ao STF a interpretação sobre 
o dispositivo constitucional. 
Segundo o ministro Luiz Fux, as 

O ministro Luiz Fux, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
emitiu decisão ontem (12) es-
clarecendo que o Artigo 142 da 
Constituição Federal não auto-
riza a intervenção das Forças 
Armadas sobre o Legislativo, o 
Judiciário ou o Executivo.

Após a decisão, por meio 
das redes sociais, em nota 
assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, pelo vice-presiden-
te Hamilton Mourão e pelo 
ministro da Defesa, Fernando 
Azevedo, os representantes do 
governo federal afirmaram que 
“as FFAA [Forças Armadas] do 
Brasil não cumprem ordens ab-
surdas, como p. ex. a tomada 
de Poder”.

Fux deu uma decisão limi-
nar na Ação Direta de Incons-
titucionalidade 6457, proposta 
pelo Partido Democrático Tra-

Agência BRASIL Forças Armadas são instituições 
de Estado, e não de governo, 
“indiferentes às disputas que 
normalmente se desenvolvem 
no processo político”.

De acordo com o magis-
trado, a autoridade suprema 
do presidente sobre as Forças 
Armadas não se sobrepõe ao 
respeito à ordem constitucional 
nem “à separação e à harmonia 
entre os Poderes, cujo funcio-
namento livre e independente 
fundamenta a democracia 
constitucional, no âmbito da 
qual nenhuma autoridade está 
acima das demais ou fora do 
alcance da Constituição”.

“Impõe-se, assim, reconhe-
cer que, em um Estado De-
mocrático de Direito, nenhum 
agente estatal, inclusive o Pre-
sidente da República, dispõe de 
poderes extra constitucionais 
ou anticonstitucionais, ainda 
que em momentos de crise, 

qualquer que seja a sua natu-
reza. A Constituição bem tratou 
de definir os limites rígidos de 
atuação dos poderes estatais, 
seja em períodos de norma-
lidade institucional, seja em 
períodos extraordinários. Des-
tarte, todo e qualquer exercício 
de poder político deve encontrar 
validade na Constituição e nela 
se justificar”, acrescentou Fux.

Redes sociais
Após a decisão do ministro 

Fux, o presidente Jair Bolsonaro 
usou as redes sociais para falar 
sobre o tema em nota assinada 
em conjunto com o vice-pre-
sidente, Hamilton Mourão e o 
ministro da Defesa, Fernando 
Azevedo. No texto, eles des-
tacam que as Forças Armadas 
“destinam-se à defesa da Pá-
tria, à garantia dos poderes 
constitucionais e, por iniciativa 
de qualquer destes, da lei e da 
ordem”.

Cláudio LAHOS

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br
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Hemocentro de RP precisa de novos 
doadores para repor estoques em baixa

O Dia Mundial do Doador de 
Sangue é comemorado anual-
mente em 14 de junho. O ob-
jetivo desta data é homenagear 
todos os doadores de sangue e 
conscientizar os não-doadores 
sobre a importância deste ato, 
que é responsável pela salva-
ção de milhares de vidas.

A data foi criada por iniciati-
va da OMS (Organização Mun-
dial da Saúde), em 
2004, e o dia escolhi-
do é uma homenagem 
ao nascimento de Karl 
Landsteiner (14 de 
junho de 1868 - 26 
de junho de 1943), 
um imunologista aus-
tríaco que descobriu 
o fator RH e várias 
diferenças entre os diversos 
tipos sanguíneos.

Em Rio Preto, o Hemo-
centro do HB (Hospital de 
Base) deve fazer de 15 a 19 
de junho uma intensificação 
na campanha de divulgação 
sobre a importância da doação 
de sangue – tradicionalmente 
eram feitas atividades no local 
para recepcionar os doadores, 
mas por conta da pandemia do 
Covid-19 este tipo de evento 
não poderá acontecer.

Segundo Barbara Cabreira, 
enfermeira do setor de Cap-
tação do Hemocentro, não 
somente esta data, mas o mês 
de junho inteiro diz respeito à 
captação de novos doadores 
– por conta disso foi instituído 
o ‘Junho Vermelho’. Por conta 
das temperaturas mais baixas 
neste período do ano, sempre 
existe uma queda no número 
de doadores e com a pandemia 
isso se agravou.

Nos últimos dois meses, 
houve uma redução no número 
de doadores. A média mensal 
é de cerca de 2,3 mil doado-
res e, em abril, foram 2.190 
doadores e, em maio, 1.900 
doadores. Nos mesmos meses 
de 2019, foram registrados 2,3 
mil doadores.

O Hemocentro do HB aten-
de 36 hospitais de Rio Preto e 
da região. Aproximadamente, 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

3,6 mil transfusões de sangue 
são feitas por mês.

Além do próprio HB e Hos-
pital da Criança, Austa, AME 
e diversas Santas Casas são 
atendidas pelas doações co-
letadas no Hemocentro, bem 
como o setor de hemodiálise e 
outros hospitais que atendem o 
SUS (Sistema Único de Saúde).

“Houve uma pequena que-
da no número de transfusões 
por conta da pandemia, mas 
pacientes que têm anemia, 

leucemia e he-
morragias conti-
nuam precisando 
das transfusões 
constantes”, sa-
lientou Barbara.

Cuidados es-
pecia is foram 
tomados no que 
diz respeito ao 

Covid-19. Na recepção foram 
espaçados os bancos de es-
pera, foi disponibilizado álcool 
em gel 70% e é obrigatório que 
tanto pacientes quanto funcio-
nários utilizem máscaras.

Por conta da pandemia os 
doadores devem fazer o agen-
damento pelos telefones do 
Hemocentro: 17 3201-5151 
ou 17 3201-5055, de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 13h.

O Hemocentro fica na Ave-
nida Jamil Feres Kfouri, nº 80, 
Jardim Panorama, e funciona 
todos os dias de segunda a 
segunda, inclusive nos feriados, 
das 7h às 13h.

“A população deve tornar 
um hábito a doação de sangue, 
pois você estará realmente sal-
vando vidas”, afirmou Barbara.

Importante lembrar que é 
obrigatório o doador estar com 
um documento oficial com foto 
no dia da doação (CNH ou RG).

Uma bolsa de sangue pode 
salvar até quatro vidas – uma 
bolsa contém quatro hemocom-
ponentes:

Hemácias (transporta o oxi-
gênio para as células);

Plaquetas (contenção de 
hemorragias);

Plasma (utilizado em quei-
maduras);

Crioprecipitado (controle de 
hemorragias).

Segundo Barbara, é neces-

2,3 mil
Média mensal 

A população deve tornar 
um hábito a doação 
de sangue, pois você 

estará realmente 
salvando vidas

“

“

Barbara Cabreira, enfermeira do setor 
de Captação do Hemocentro

sária a junção de três destes 
componentes para atender um 
paciente.

Quem pode doar sangue?

Homem ou mulher;
Idade entre 16 e 69 anos; 

obs: no caso dos menores de 
idade é necessário estar acom-
panhado de um responsável;

Ter acima de 50 quilos;
Estar bem alimentado e 

descansado;
Estar em boas condições 

de saúde;
Evitar a ingestão de bebida 

alcoólica nas 12 horas que 
antecedem a doação;

Conheça alguns impedi-
mentos temporários para 

realizar a doação 
de sangue:

Resfriado: aguardar 7 dias 
após desaparecimento dos 
sintomas;

Ter tido contado com pesso-
as que foram confirmadas com 
Covid-19, espera de 15 dias 
após o contado;

Ter feito endoscopia (nos 
últimos seis meses);

Gravidez;
90 dias após parto normal e 

180 dias após cesariana;
Amamentação (se o parto 

ocorreu há menos de 12 me-
ses);

Tatuagem / maquiagem de-
finitiva nos últimos 12 meses;

Vacina contra gripe: por 48 
horas;

Cirurgia odontológica com 
anestesia geral: por 4 semanas;

Outras proibições tempo-
rárias e permanentes podem 
ser encontradas no site do 
hemocentro: http://www.hemo-
centroriopreto.com.br/

Existem três formas 
de doação:

Doação espontânea: feita 
de modo altruísta, como uma 
atitude solidária com um único 
interesse: ajudar o próximo;

Doação vinculada: vinculada 
a algum paciente;

Doação autóloga: doar para 
si mesmo.

Instituto dos Cegos tem queda de 
mais de 80% nos atendimentos

A pandemia do coronavírus 
afetou o trabalho de diversas 
instituições em Rio Preto. Uma 
delas, o Instituto dos Cegos, 
teve uma queda de 87% no 
número de atendimentos por 
dia. Antes da quarentena, o 
local recebia cerca de 250 
usuários por mês e atendia de 
40 a 60 pessoas por dia. Atu-
almente, são cerca de quatro 
a oito atendimentos por dia.

“Nós atendemos pelo SUS 
os pacientes para reabilitação 
visual e agora estamos fazen-
do isso com um número re-
duzido, marcando de hora em 
hora. Também fizemos isso na 
área da educação, dando um 
atendimento individualizado, 
respeitando todas as normas 
da Vigilância”, explicou o ge-

rente do Instituto dos Cegos, 
Romero Pedro da Silva.

A entidade também dispo-
nibilizou materiais online com 
videoaulas adaptadas para os 
usuários.

Além do impacto nas ativi-
dades, o Instituto também teve 
problemas com as finanças. 
“Tivemos uma queda de 40% 
na receita e fomos obrigados 
a demitir oito funcionários. 
Felizmente, as prefeituras da 
região continuaram pagando 
e aos poucos vamos tentando 
se recuperar. Outro fator que 
ajudou foi que fizemos algumas 
campanhas antes da pande-
mia”, afirmou o gerente.

A entidade também aceita 
doações. Uma delas foi feita 
pela dupla sertaneja Zé Neto 
e Cristiano, que doou uma 
tonelada e meia de alimentos 
para a instituição com dinhei-
ro arrecadado em uma live. 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Interessados em doar podem 
entrar no site www.instituto-
doscegos.org.br ou telefonar 
no número (17) 3355-5000.

Fundado em 1948, o Insti-
tuto dos Cegos atende pessoas 
com deficiência visual em 103 
municípios da região.

A entidade também disponibilizou materiais on-
line com videoaulas adaptadas para os usuários

Cláudio LAHOS

PANDEMIA

Cláudio LAHOS
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Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte 
Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela 
internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 28, da quadra Z11, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 26; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 20,00m e divide-se com o lote 27; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 29; e fi nalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 06, encerrando uma área superfi cial total de 200,00 m², distante 
31,09m da esquina da Avenida Projetada A. Matrícula nº 150.668 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.800,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 146.412,20. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o 
bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatí cios.  Para 
a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do 
leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e 
em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, 
Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi dões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 
90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra 
inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por 
quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento 
interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel 
arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme 
alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de 
preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de 
comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos que 
possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado 
ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respecti vas 
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro 
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária 
de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas.  Segundo Leilão: dia 24 de 
Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição 
do Imóvel: O lote nº 01, da quadra U, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 8,74m 
e divide-se com a Rua Projetada B; mais 12,10m em curva na confl uência da Rua Projetada B com a Rua Projetada 
14; do lado direito de quem da Rua Projetada B olha para o imóvel mede 7,65m e divide-se com a Rua Projetada 
14; do lado esquerdo mede 18,38m e divide-se com o lote 02; e fi nalmente nos fundos mede 15,00m e divide-se 
com parte do lote 22, encerrando uma área superfi cial total de 247,24 m². Matrícula nº 150.245 do 1º Ofi cial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 84.061,60. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 179.572,57. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a 
oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, 
no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatí cios.  Para a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , 
até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros 
débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos 
leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato 
da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, 
alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será 
realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado 
em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se 
responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o 
direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco 
por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questi onamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades 
por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila 
Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 02, da quadra U, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 12,83m e divide-se com a Rua Projetada B; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 18,38m e divide-se com o lote 01; do lado esquerdo mede 21,26m e divide-se com o lote 03; e fi nalmente nos 
fundos mede 12,50m e divide-se com parte dos lotes 04 e 22, encerrando uma área superfi cial total de 247,75 m²; 
distante 1,00m da esquina da Rua Projetada 13. Matrícula nº 150.246 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 84.235,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 179.554,75. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o 
bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatí cios.  Para 
a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do 
leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e 
em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, 
Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi dões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 
90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra 
inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por 
quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento 
interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel 
arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme 
alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de 
preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) 
de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos 
que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar 
ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas 
respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais 
ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento 
ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 24 de Junho 
de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição 
do Imóvel: O lote nº 16, da quadra F, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 2,91m 
e divide-se com a Rua Projetada 33; mais 13,32m em curva na confl uência da Rua Projetada 33 com a Rua Projetada 
2; do lado direito de quem da Rua Projetada 33 olha para o imóvel mede 21,00m e divide-se com o lote 15; do lado 
esquerdo mede 12,87m e divide-se com a Rua Projetada 2; e fi nalmente nos fundos mede 13,04m e divide-se com o 
lote 17 e parte do lote 18, encerrando uma área superfi cial total de 239,72 m². Matrícula nº 149.861 do 1º Ofi cial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 90.200,00. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 173.368,71. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a 
oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, 
no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatí cios.  Para a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , 
até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros 
débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos 
leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato 
da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, 
alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será 
realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado 
em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se 
responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o 
direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco 
por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questi onamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades 
por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila 
Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 14, da quadra F, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 33; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 21,00m e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo mede 21,00m e divide-se com o lote 15; e fi nalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 19, encerrando uma área superfi cial total de 210,00 m², distante 
12,91m da esquina da Rua Projetada 2. Matrícula nº 149.859 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José do 
Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 71.269,00. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 162.033,83. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o bem será 
vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance 
ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos 
encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatí cios.  Para a parti cipação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. Obs: 
Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes 
serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi dões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no 
tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos que possam 
ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou 
locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respecti vas 
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Acompanhando o aumento 
do número de casos de violência 
doméstica, Rio Preto também 
registrou um crescimento no 
número de medidas protetivas 
concedidas pela Justiça. De 
acordo com os dados da Patrulha 
Maria da Penha da Guarda Civil 
Municipal, foram 261 medidas 
deferidas nos últimos três me-
ses, sendo cerca de 87 por mês 
(quase três por dia). O principal 
aumento foi de março para abril, 
quando o número saltou de 54 
para 95 medidas no mês.

“Em tempos de isolamento 
social há estudos demonstran-
do o aumento de incidência da 
violência doméstica, ao mesmo 
tempo que se verifica a dificul-
dade das vítimas em fazer o 
registro da agressão, em razão 
da impossibilidade de sair de 
casa”, explicou a juíza da 5ª 
Vara Criminal e Júri da Comarca 
de Rio Preto, Gláucia Vespoli dos 
Santos Ramos de Oliveira.

Ela também explicou os cri-
térios para solicitar uma medida 
protetiva. “O pedido é elaborado 
na delegacia de polícia, perante 
o Ministério Público ou por ad-
vogado e segue para análise de 
um juiz, que tem o prazo de 24 
h para deferi-la, se dentro dos 
requisitos legais da Lei Maria da 

Rio Preto tem quase três 
medidas protetivas por dia

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Criada neste ano 
para atender as mu-
lheres vítimas de vio-
lência doméstica, a 
Patrulha Maria da 
Penha em Rio Pre-
to analisa todas as 
medidas assim que 
concedidas.

Penha”, comentou a magistrada.
Criada neste ano para aten-

der as mulheres vítimas de 
violência doméstica, a Patrulha 
Maria da Penha em Rio Preto 
analisa todas as medidas assim 
que concedidas.

“Nós estudamos o caso e 
fazemos uma visita na casa da 
vítima para saber se está tudo 
bem, se o agressor está ame-
açando ela de alguma forma. 

Nosso objetivo é garantir todo 
suporte e segurança para essas 
mulheres”, afirmou a encarre-
gada administrativa da patrulha, 
Fabia Suaide.

De acordo com o Tribunal de 
Justiça de São Paulo, em caso 
de descumprimento da medida 
protetiva, o agressor será preso 
e processado não só pela agres-
são, mas por desrespeitar a me-
dida. Em Rio Preto, as denúncias 

de violência doméstica podem 
ser feitas pelo número 180, pela 
Delegacia da Mulher (3233-
2910), Polícia Militar (190), 
Patrulha Maria da Penha – Guar-
da Civil Municipal (153), CRAM 
(3222-2041/3222-2588) e 
pelo Tribunal de Justiça (3233-
7600).

Cláudio  LAHOS

Jovens desrespeitam a quarentena 
e fazem “Pancadão” em Rio Preto
Em plena pandemia do novo 

Coronavírus e desrespeitando a 
recomendação de isolamento 
social, foi realizada na madru-
gada deste sábado (13), uma 
festa funk, conhecida como 
“Pancadão”, na Estância Suiça, 
em Rio Preto. A Polícia Militar 
recebeu uma denúncia anôni-
ma e no local constatou a pre-
sença de cerca de 30 pessoas, 
inclusive de duas adolescentes, 
de 14 e 15 anos.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a PM confirmou que o 
som estava alto e havia grande 
quantidade de bebida alcoólica. 
Foram apreendidas três garra-
fas de uísque, uma vodca e 9 
latas de cerveja, além de uma 
caixa de som.

O jovem, de 18 anos, res-
ponsável por organizar a festa 
e as duas adolecentes foram 
encaminhados à Central de Fla-

grantes. A adolescente, de 14 
anos, confirmou aos policiais 
militares que ingeriu bebida 
alcoólica. O jovem disse à 
polícia que alugou a cháca-
ra e “a festa seria realizada 
somente para amigos, po-
rém as adolescentes seriam 
convidadas de amigos não 

madrugada, após denúncia, 
constatou o descumprimento 
das medidas de isolamento 
social. “Não foi possível cons-
tatar venda de ingressos para 
participar da festa ou comércio 
de bebidas alcoólicas no local”, 
diz o comunicado.

A Prefeitura de Rio Preto 
recomenda às pessoas que 
respeitem o isolamento social. 
Em nota informou que “as 
aglomerações estão proibidas. 
Pessoas flagradas em festas 
podem ser autuadas em até 
R$ 6 mil”.

O caso foi registrado como 
infração de medida sanitária 
preventiva e também enqua-
drado no ECA (Estatuto da 
Criança e Adolescência), artigo 
243. entregar produtos cujos 
componentes possam causar 
dependência. A investigação 
será realizada pelo 4º Distrito 
Policial.

Tatiane PIRES
Divulgação

sabendo que elas eram meno-
res”. Após serem ouvidos pela 
Polícia Civil, foram liberados e 
a caixa de som entregue ao 
organizador da festa. Em nota, 
a Polícia Militar informou que 
realiza operações para inibir a 
realização de eventos deno-
minados “Pancadão” e nesta 

PM acaba com baile 
funk clandestino no 
São Miguel Arcanjo

Policiais militares, com o 
apoio de equipes do 9º BAEP 
(Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia), acabaram com a 
realização de um “baile funk”, 
durante a madrugada deste 
sábado (13), em uma chácara 
do bairro São Miguel Arcanjo II, 
em Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência da Polícia Militar 
(BOPM), foi constatado grande 
aglomeração de pessoas, sendo 
que ao perceberem a presença 

das equipes, várias delas fugi-
ram pelos fundos da chácara e 
outras conseguiram ir embora 
com seus veículos.

Cerca de 30 pessoas foram 
submetidas a busca pessoal 
e todas tiveram os dados 
pessoais anotados. Equipes 
do 9º BAEP prestaram apoio, 
realizando buscas no interior 
dos veículos edentro da casa.

Os convidados da festa fo-
ram liberados, permanecendo 
no local apenas os dois organi-
zadores, que foram orientados 
a fechar o local.

Divulgação

Tatiane PIRES

Polícia Rodoviária apreende quase 7 toneladas 
de maconha e armas em operação na SP-425

A Polícia Rodoviária Estadual 
apreendeu 6,8 toneladas de 
maconha, além de armas, na 
noite desta sexta-feira (12). O 
flagrante faz parte da Operação 
São Paulo Mais Seguro e foi feito 
no quilômetro 165 da rodovia As-
sis Chateaubriand, em Guapiaçu. 
Apreensão é uma das 10 maio-

res da história do policiamento ro-
doviário do estado de São Paulo. 
Segundo a PRE, uma caminhone-
te Chevrolet S10, com placas de
Nioaque (MS) foi parada após a
polícia suspeitar que ele desem-
penhava a função de “batedor”, 
que tem a função de monitorar 
se há policiais nas rodovias que 
possam prejudicar o transporte 

de drogas. Em seguida, uma pi-
cape Fiat/Strada, com placas de 
Betim (MG) seguia à frente de um 
caminhão-tanque, com placas 
de Orleans (SC). A polícia deu
ordem de parada para o carro
com placas de Minas Gerais,
momento em que o motorista
saiu do veículo e conseguiu fugir
à pé. O motorista do caminhão

foi abordado. Durante vistoria,
os policiais encontraram as 6,8
toneladas de maconha e três
armas, sendo duas de calibre
9 milímetros e uma de cali-
bre 380. Os motoristas foram 
presos por tráfico de drogas e 
foram encaminhados junto com 
a droga para a Polícia Federal 
de Rio Preto.

Tatiane PIRES 
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Apae rio-pretense disponibiliza 
videoaulas e cartilha para alunos 

Sem poder receber os 
alunos desde o final do mês 
de março, a Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais (Apae) de São José 
do Rio Preto manteve suas 
atividades voltadas para a 
educação por meio de video-
aulas. A instituição também 
elaborou uma cartilha para 
que eles possam realizar 
algumas atividades em casa 
durante a quarentena.

“Eles me mandam os 
vídeos por Whatsapp e eu 
mostro para o meu filho. 
Ele fica bastante alegre, 
pois gosta muito dos pro-
fissionais de lá e sente um 
pouco de saudade de ir à 
Apae e encontrar os cole-
gas”, afirmou Marta Alves 
da Silva Arroyo, mãe do 
aluno Gabriel Alves Arroyo, 
de 16 anos, que frequenta 
a instituição há dois anos.

“Infelizmente, não es-
tamos podendo recebê-los 
presencialmente. Na Apae 
Rural, onde eles cultivam 

uma horta, ficou uma ju-
diação. Mas estamos ofe-
recendo toda a assistência 
psicológica e social para 
eles neste momento tão 
complicado”, afirmou o 
presidente da Apae, Valdir 
Nonato.

Apesar de não ter aulas, 
o ambulatório e as ativida-
des voltadas para saúde 
estão funcionando de forma 
reduzida.

De acordo com Nonato, 
a situação financeira da en-
tidade está controlada até o 
momento. “Existem alguns 
serviços que queríamos fazer, 
mas tivemos que adiar, como 
a reforma da cozinha e dos 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A instituição elaborou uma cartilha para que eles possam realizar algumas atividades 
em casa durante a quarentena

Cláudio LAHOS
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MUDANÇA  - Há um tititi que o restaurante Bom Prato vai dei-
xar de ser um real e será gratuito. 

EDUCAÇÃO   - A TV Câmara começou a veicular o progra-
ma Educ Ação, elaborado pela Secretaria de Educação. 
O objetivo é servir as famílias que têm alunos afastados 
da escola pública em tempo de pandemia. Pra quem não 
sabe, a TV Câmara tem sinal aberto no canal 28.2 e tam-
bém pode ser assistida no canal 4 da TV a cabo.

DURANTE PANDEMIA

CANTOR   - Diogo Nogueira, fi lho de João Nogueira, vem 
aí no Monte Líbano. Aguarde o sambista

Existem alguns serviços que queríamos fazer, 
mas tivemos que adiar, como a reforma da 

cozinha e dos banheiros. Além disso, estamos 
tentando uma parceria para fazer a nossa 

tradicional feijoada neste mês de julho, mas no 
formato de delivery

“

”

Capes oferece 25 mil 
cursos virtuais e gratuitos

A oferta de cursos e capaci-
tações à distância do Governo 
Federal continua durante a 
pandemia. Há, por exemplo, 
oportunidade para quem quer 
fazer cursos de Português, 
Matemática e Tecnologias da 
Informação e Comunicação em 
casa. São 25 mil vagas para a 
capacitação on-line ofertadas 
pela Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), em parceria 
com o Ministério da Educação 
(MEC).

Os cursos são gratuitos, 
têm duração de 60 horas e são 
direcionados para estudantes 
de graduação, concluintes do 
Ensino Médio e matriculados 
na Universidade Aberta do 
Brasil (UAB). As inscrições 
estão abertas e vão até 26 de 
junho pela plataforma Avamec. 
Os estudantes receberão um 
certificado emitido pela Capes 
com a carga horária cumprida. 
O conteúdo, metodologia e ob-
jetivos estão disponíveis para 
consulta na plataforma.

Mais de 45 mil estudantes 
já fizeram os cursos, que es-

tão no ar desde abril e foram 
revisados e atualizados por 
especialistas das áreas.“Com 
essa iniciativa, o governo fe-
deral reforça seu compromisso 
com a educação, possibilitan-
do a qualificação de milhares 
de jovens, por meio de cursos 
atualizados e de qualidade”, 
afirma Benedito Aguiar, presi-
dente da Capes.

“Esse tipo de iniciativa for-
talece a educação básica, bem 
como o uso de tecnologias na 
educação a distância”, explica 
Carlos Lenuzza, diretor de Edu-
cação Básica da Coordenação.

Portal BRASIL

banheiros. Além disso, esta-
mos tentando uma parceria 
para fazer a nossa tradicional 
feijoada neste mês de julho, 
mas no formato de delivery”, 
explicou.

A Apae também depende 
de doações para se manter. 
Durante o mês de abril, a 
dupla sertaneja Zé Neto e 
Cristiano doou 250 cestas 
básicas com dinheiro arre-
cadado em uma live.

Os interessados em doar 
para a instituição podem 
entrar em contato pelo nú-
mero 2136-1200. Fundada 
em 1964, a entidade atende 
cerca de 500 pessoas com 
deficiências intelectuais.

Divulgação

EVENTO   -  No Jantar da Acirp, as socialites Sandra Spott 
e Benny Verdi Haddad

EVENTO BENEFICENTE  -  O Rotary Clube está organizando 
uma feijoada para ajudar os meninos da instituição São 
Judas Tadeu, que tem 50 anos de história em Rio Preto. 

Divulgação

Mateus SILVA

PARQUE DOS GIRASSÓIS - O jornalista Daniel Rondano 
também foi conhecer a fazenda do empresário Laercio 
Sparapani, que virou uma sensação em Rio Preto por 
conta da plantação de girassóis. 

CAMPANHA   - Os velhinhos estão precisando de doação 
de fraldas geriátricas, nos tamanhos *P, M ou G*. Ajude, 
nem se for com apenas um pacote de fraldas. Entregar 
no: Hospital - Lar de idosos, na  Nossa Senhora das Gra-
ças na Providência de Deus, na Rua Cândido Carneiro, 
663 – na Vila Bom Jesus. 

Candidatos ao Enem poderão 
votar no dia realização da provas

Instituto Anísio Texeira Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), responsável 
pelo Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), decidiu fazer uma 
enquete com os participantes 
para que eles possam contribuir, 
de forma voluntária, na escolha 
da aplicação das provas do Enem 
2020.

A iniciativa busca dar opor-
tunidade aos interessados de 
sugerirem o melhor período para 
a realização das provas e garantir 
transparência. Os inscritos pode-

rão votar entre os dias 20 e 30 
de junho.

Durante o período da enque-
te, os inscritos deverão acessar 
a Página do Participante (enem.
inep.gov.br), com CPF e senha 
utilizados no cadastro do portal 
único do governo federal, o gov.
br, e indicar um dos períodos:

Mudanças 
O adiamento nas datas de 

realização do Enem 2020 foi 
determinado pelo Ministério da 
Educação (MEC) e pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) em razão do impacto da 

pandemia do novo coronavírus. 
O Enem impresso estava previsto 
para os dias 1º e 8 de novem-
bro, e o digital, para 22 e 29 do 
mesmo mês.

Principal porta de entrada 
para cursos do ensino superior, 
em universidades públicas e 
privadas, o Enem deste ano 
contou com mais de 6 milhões 
de inscritos, sendo que a maioria, 
65% indicou que já havia con-
cluído o ensino médio em anos 
anteriores. Outros 23% estão no 
terceiro ano e 12% são “treinei-
ros”, estudantes que fazem a 
prova para testar conhecimentos

Portal BRASIL
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Junho Violeta: Ceratocone 
atinge 150 mil pessoas no Brasil

Neste mês, é celebrada 
a campanha ‘Junho Violeta’, 
que tem como objetivo cons-
cientizar sobre a prevenção 
da ceratocone, uma doença 
ocular que afeta a estrutura da 
córnea, deixando-a mais fina e 
com um curvatura semelhante 
a um cone. Segundo o Minis-
tério da Saúde, cerca de 150 
mil pessoas são afetadas pela 
doença no Brasil.

Mais comum na faixa etária 
de 10 a 25 anos, o ceratoco-
ne é o principal responsável 
pelos casos de transplante de 
córnea.

“As filas de espera e dis-
tribuição de tecidos são orga-
nizadas pelas Secretarias de 
Saúde dos estados. Antes da 
pandemia do Covid-19, a es-
pera era de aproximadamente 
seis meses. Neste momento, 
houve interrupção de todos 
os transplantes eletivos, so-
mente estão sendo realizados 

os transplantes de urgência e 
emergência. Por ser avascu-
lar (sem vasos sanguíneos) a 
córnea tem o menor índice de 
rejeição de todos os transplan-
tes de órgãos/tecidos do corpo 
humano. Não é necessário 
avaliar compatibilidade genética 
em transplantes de córnea”, 
explicou o oftalmologista Jorge 
Dias, especialista em córnea.

Além do transplante, outro 
tratamento utilizado é a cirurgia 
Cross Link. “É um procedimento 
cirúrgico que tem o objetivo de 
interromper a evolução do cera-
tocone. Portanto, sua indicação 
é para portadores da doença 
que estejam apresentando 
progressão. O procedimento é 
realizado em centro cirúrgico 
ambulatorial (não necessita 
internação), com anestesia 
local (colírio anestésico), es-
tando o paciente acordado 
e consciente. A instilação de 
colírio de Riboflavina (vitamina 
B2) seguida da exposição à 
Luz UV (Ultra-Violeta) vai pro-
mover mudanças moleculares 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

na estrutura da córnea que vão 
promover o aumento da resis-
tência do tecido, aumentando 
sua rigidez”, explicou Dias.

Os principais sintomas da 
ceratocone são visão embaçada 
ou distorcida, coceira nos olhos 
e sensibilidade à luz. Em está-
gios graves, os portadores têm 

baixa acuidade visual.
“O acompanhamento cor-

reto possibilitará identificarmos 
pacientes que têm a forma mais 
agressiva da doença. Portanto, 
reforçamos a importância de se 
consultar regularmente com o 
oftalmologista e do diagnóstico 
precoce”, afirmou o médico.

Os principais sintomas da ceratocone são vi-
são embaçada ou distorcida, coceira nos olhos 
e sensibilidade à luz. Em estágios graves, os 
portadores têm baixa acuidade visual

Com queda de arrecadação, Hospital 
Bezerra de Menezes pede doações

Depois de conseguir equili-
brar as contas no começo deste 
ano, após uma crise financeira 
causada pela defasagem da 
tabela SUS (Sistema Único de 
Saúde) para bancar internações 
de pacientes sem convênios 
médicos, a pandemia trouxe um 
novo problema financeiro para 
o Hospital Dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes, em Rio Preto.

“Tivemos uma queda de ar-
recadação muito grande, princi-
palmente nos primeiros meses, 
pois os gastos com equipamen-
tos cresceram. Nós depende-
mos muito das doações e com 
as pessoas também passando 
por dificuldades financeiras, 

Vinicius LIMA

não tendo a possibilidade de 
doar, nosso déficit aumentou”, 
explicou a administradora da 
instituição, Misleine Fagundes.

O Bezerra atende cerca de 
mil pacientes por mês, com um 
gasto mensal de R$ 1,2 milhão. 
Algumas doações ocorreram no 
período, como integrantes do 
grupo maçônico Amal Shriners 
Temple, que doaram 140 más-

caras de pano para a instituição 
no começo do mês de maio.

“Aceitamos doações de ali-
mentos e kits de higiene. Os 
interessados em fazer doação 
podem entrar em contato pelo 
telefone 4009-7777 ou pelo 
e-mail diretoria.adm@bezerra.
org.br”, afirmou Misleine.

Durante a pandemia, a insti-
tuição precisou fazer mudanças 

para garantir a segurança de 
pacientes e funcionários.

“Desde antes da confir-
mação do primeiro caso de 
coronavírus na cidade nós 
estamos orientando nossos 
pacientes sobre a importância 
de utilizar máscara por meio 
de vídeos. Fazemos também 
uma triagem na recepção para 
detectar possíveis casos e en-
caminhá-los para os hospitais 
em casos positivos”, comentou 
a administradora.

Ainda segundo Misleine, 
a instituição teve apenas um 
caso confirmado desde o início 
da pandemia. As visitas para 
pacientes voltaram a ser reali-
zadas nesta semana, mas com 
algumas restrições.

Aceitamos doações de alimentos e kits 
de higiene. Os interessados em fazer 
doação podem entrar em contato pelo 

telefone 4009-7777 ou pelo e-mail 
diretoria.adm@bezerra.org.br

“
”

Cláudio  LAHOS

Astrônomos revelam se-
gredos do nascimento 
dos sistemas estelares 
antes desconhecidos

Os discos protoplanetários que nada mais são, do que “em-
briões” de um futuro sistema estelar como o nosso, podem 
durar entre 5 s 10 vezes mais que os discos pesquisados ante-
riormente, foi o que descobriram astrônomos da Universidade 
Queen Mary de Londres. Pela longa duração que possuem, es-
ses discos passaram a ser conhecidos como os “discos Peter 
Pan”, e passaram a representar uma nova categoria nesses 
misteriosos objetos.

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

Como se formam?
Uma nebulosa ao ser ionizada pela energia da explosão de 
uma estrela vizinha, começa a girar fazendo como que em seu 
interior se forme uma protoestrela, e todo material que não 
virou massa estela acaba formando um grande disco proto-
planetário. 
Essas “protoestrelas”[estrelas recém nascidas] são cercadas 
por grande disco de matéria, constituídas principalmente de 
poeira e gás, que através do processo de colapso gravitacional 
e a conservação do momento angular começam a se agluti-
nar, formando materiais mais densos como planetas gasosos 
e rochosos. Uma vez iniciado o processo de formação, estará 
dado o início da formação de futuros planetas, asteróides e to-
dos os tipos de objetos estelares que encontramos em nosso 
sistema solar.

Surpresa nas pesquisas

Embora os astrônomos estejam cientes da existência desses 
discos desde 2016, muitas perguntas sobre como os seus 
planetas se formam, continuavam um mistério. Segundo o Dr. 
Thomas Haworth, que é o astrônomo chefe responsável pela 
pesquisa, a existência desses discos de longa duração foi sur-
preendente pois assim podem descobrir mais sobre a evolução 
dos discos e a formação de planetas em geral.

Segundo o Dr Haworth, os discos Peter Pan até agora só foram 
encontrados em torno de estrelas de baixa massa, e essas 
estrelas geralmente são conhecidas por terem muitos planetas 
em sua órbita, portanto as grandes massas de disco podem 
determinar como planetas seriam com essa nova configura-
ção.  

Em quais ambientes surgem

No estudo, os astrônomos usaram simulações em computador 
para examinar uma variedade de possíveis configurações ini-
ciais e maneiras pelas quais o disco protoplanetário surge até 
revelar a combinação de condições necessárias para formar os 
discos Peter Pan, que eles denominaram como “parâmetros 
de Neverland”.

A maioria das estrelas se formam em grandes grupos contendo 
cerca de 100.000 delas, mas parece que os discos de Peter 
Pan não podem se formar nesses ambientes, precisam estar 
muito mais isolados de seus vizinhos estelares, pois a radiação 
de outras estrelas corromperia sua estrutura. A pesquisa foi 
publicada pelo boletim mensal da Royal Astronomical Society.

Essa coluna é mais uma ação de divulgação científica do CARP 
[Clube de Astronomia Rio Preto], somos associados à AWB 
[Astronomers Without Boarders] e UBA [União Brasileira de 
Astronomia], além de termos o selo de qualidade da SAB [So-
ciedade Astronômica Brasileira]. 

Golpe do auxílio emergencial faz novas vítimas em RP

Cadastradas para receber o 
auxílio emergencial do governo 
federal, quatro mulheres, de 
79 anos, 59 anos, 46 anos e 
26 anos, procuraram a Polícia 
Civil para denunciar que fo-
ram vítimas do golpe. Entre o 
período do envio online até a 
data final de saque, criminosos 
estão usando o cadastro dos 
segurados para sacar o valor 
do benefício de forma indevida.

A dona de casa, de 79 anos 
alega que foi informada que 
receberia a primeira parcela do 
benefício neste mês de junho, 
mas ao comparecer a uma 
unidade da Caixa, localizada na 
avenida Alberto Andaló, nesta 
sexta-feria (12), foi informada 
que o dinheiro já havia sido 
sacado. A idosa contou à po-
lícia que um funcionário lhe 
forneceu um print da tela do 
computador, no qual ela pôde 

ver que o valor havia sido saca-
do no último dia 3. A Caixa não 
informou a identidade de quem 
fez o saque indevido.

Moradora de Bady Bassitt, 
a vítima de 59 anos, contou 
à polícia que ao se dirigir a 
Caixa, da avenida Brigadeiro 
Lima, para tentar sacar o valor 
na data determinada pela ins-
tituição, foi informada que a 
quantia não estava mais dispo-
nível em sua conta. De acordo 
com o boletim de ocorrência, a 
funcionária disse que o dinhei-
ro foi sacado no último dia 8, e 
orientou a vítima a registrar um 
boletim de ocorrência.

A dona de casa, de 46 
anos, também foi informada 
na Caixa, localizada na aveni-
da Alberto Andaló, que o seu 
beneficio havia sido sacado no 
último dia 8, por um desconhe-
cido.  O funcionário orientou 
a vítima a denunciar o golpe 
à polícia.

Tatiane PIRES

Polícia Federal está investigando crimes

QUATRO MULHERES

Uma enfermeira, de 26 
anos, verificou no último dia 4, 
ao acessar o aplicativo de seu 
banco que o R$ 600 já estava 
em sua conta, no entanto, o 
valor não está mais na conta.

Em nota, a Polícia Federal 
informou que está “atuando na 
prevenção de crimes relativos 
ao auxílio emergencial, em 
diversas frentes e em coordena-
ção com outros órgãos”.

Divulgação
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- 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

Frentistas têm 
benefícios prorrogados 
até o fim da pandemia

Por conta dos impasses envolvendo a Cam-
panha Salarial dos Frentistas do Estado de São 
Paulo em meio à pandemia do coronavírus 
(Covid-19) a Federação dos Frentistas fechou 
uma convenção emergencial com o sindicato 
patronal que tem validade enquanto permane-
cer a pandemia no Estado. 

Segundo Antônio Marco dos Santos, presi-
dente do Sindicato dos Frentistas de Rio Preto 
e região, como a convenção anterior perdeu 
a validade no dia 28 de fevereiro, e com isso 
alguns postos sinalizaram que iriam deixar de 
repassar aos trabalhadores o Tíquete Alimenta-
ção e a Cesta Básica e não iriam pagar o Seguro 
de Vida. “Por conta disso, e para garantir estes 
benefícios para os frentistas, assinamos (todos 
os 16 sindicatos de Frentistas do Estado) uma 
pré-Convenção”, salientou Santos.

A retomada das negociações em relação à
questão econômica só deverá ocorrer com o fi m da pandemia. “Estamos tentando negociar, mas 
o patronal não quer negociar enquanto estivermos a pandemia”, fi naliza o presidente.

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

Sindalquim abre canais 
de comunicação com 

os trabalhadores

Por conta do decreto 
municipal que proíbe o 
atendimento ao público 

presencialmente por parte das 
entidades sindicais relacionado 
a contenção da proliferação do
Covid-19 , o Sindalquim (Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias
da Fabricação do Álcool, Químicas
e Farmacêuticas) disponibilizou 
diversas formas para os trabalhadores 
não deixarem de ser atendidos.

Segundo João Pedro Alves Filho, 
presidente do sindicato, as atividades 
internas continuam acontecendo, 
mas por conta da proibição o sindicato 
está disponibilizando alguns canais 
de atendimento.

Três canais foram disponibilizados: 
Jurídico, Boletos e Associados.

• Jurídico - (17) 98194-0089 ou pelos e-mails: lujuridico@uol.com.br  / 
sindemail@uol.com.br 

• Boletos - (17) 99618-2668 ou pelos e-mails: sindalquim1@outlook.com / 
recepsindalquim@hotmail.com 

• Associados - (17) 98171-0075 ou pelo e-mail: daianelgarcia@uol.com.br 

Apesar de ter concluído as negociações do setor do Etanol, o sindicato 
continua preocupado com os trabalhadores que tiveram os salários e carga
horária reduzidos por conta da pandemia, baseados na MP 936

Caso o trabalhador tenha alguma dúvida sobre qualquer questão pode entrar
em contato conosco”, finalizou Alves Filho.

O atendimento por meio do telefone fixo do sindicato continua disponível 17 
3211-2550.

O Sindalquim continua sem poder atender o público presencialmente, por 
determinação do decreto municipal n 18.612, do dia 2 de junho. A entidade 
permanece funcionando, restrita aos funcionários e colaboradores, mas atendendo 
seus associados apenas por e-mail e telefone, por causa da pandemia da COVID-19 
Coronavírus.  A colônia de férias permanece fechada por tempo indeterminado.  
“O trabalho continua. Não da maneira convencional, presencial, mas estamos 
atendendo por e-mail e telefonemas. Nossa luta continua ao lado do trabalhador”, 
afirmou o presidente do Sindalquim, João Pedro Alves Filho.

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

O Sincomerciários (Sindicato dos 
Empregados no Comércio) de Rio 
Preto e região lançou uma nova 
promoção para os comerciários 
sócios da entidade neste mês dos 
Namorados.
Serão sorteados dois casais que
poderão levar para casa uma: Cesta
de Chocolates com Vinho e outra
Cesta de Aperitivos e Petiscos.
Para participar o comerciário ou
comerciaria sócios devem postar
uma foto romântica no facebook 
do Sincomerciários com uma 
declaração e utilizar a hashtag 
#namoradossincomerciariosriopreto, 
acompanhe outros itens necessários 
para poder participar do sorteio.

ATENÇÃO PARA O 
REGULAMENTO:

*Ser comerciário sindicalizado

*Curtir a página do @
sincomerciarios.sjrp

*Curtir e compartilhar o post da 
promoção

*Postar uma foto romântica 
no facebook com uma 

Sincomerciários faz promoção no mês 
dos Namorados, sorteio será dia 29

declaração e utilizar a hashtag 
#namoradossincomerciariosriopreto

* Colocar a publicação em MODO PÚBLICO

* As duas publicações mais curtidas ganharão os 
prêmios descritos na imagem
-1ª lugar: Cesta de chocolates com vinho
-2ª lugar: Cesta de aperitivos e petiscos.
O sorteio será feito online no dia 29 de junho. 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação
amaralsampaio@hotmail.com 


