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COMPROU SUPERMERCADOS LARANJÃO

Grupo de Marília deve iniciar operações
 em Rio Preto a partir do mês que vem

O Supermercados 
Kawakami, da ci-
dade de Marília, 
vai chegar com 
força total se ins-
talando em pontos 
estratégicos de 
Rio Preto. O grupo 
adquiriu as antigas 
lojas do Laranjão 
da Danilo Galeaz-
zi, Mirassolândia e 
Espanha. 
A rede não revelou 
valor do investi-
mento e nem o 
número de contra-
tações, alegando 
questões estratégi-
cas.
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REMOTO Ensino a distância é uma tendência que ganhou força 
com a pandemia de coronavírus Pág. A4

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Empresas têm 
até um ano para 
reembolsarem 

passagens 

Em 'guerra' 
contra o vírus,

empresas optam 
pelo home office

Para manter o funciona-
mento da empresa, o contador 
José Eduardo Rissi conseguiu 
90 notebooks para seus fun-
cionários e pretende iniciar o 
sistema home office. O que é 
uma medida emergencial du-
rante pandemia pode ser tornar 
definitivo. 
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Isolamento 
requer cuidados 
especiais, diz 

dermatologista
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Itália vive seu 
pior momento, 
diz rio-pretense

Procon-
SP orienta 
consumidor

como agir na 
quarentena
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Presos idosos 
e com doenças 
são liberados 
pela Justiça 
na região 
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Cobrança de 
mensalidades 
é legal durante

pandemia
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Divulgação

Rio Preto 
tem 12 casos 

confirmados de 
coronavírus
 A secretaria de Saú-

de confirmou mais um 
caso de coronavírus 
(COVID-19), neste sá-
bado (28), em Rio Pre-
to. Com o novo registro, 
a cidade passa a ter 
12 pessoas infecta-
das. A Saúde informou 
também que, os dois 
primeiros casos con-
firmados com o vírus 
estão bem e fora do 
isolamento domiciliar.
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Sérgio ParadaSOS CONSUMIDOR

    O @proconsp, vinculado à 
Secretaria da Justiça e Cidadania, 
seguindo sua missão de garantir 
o equilíbrio nas relações de 
consumo, desde as primeiras 
notícias do avanço da covid-19, 
vem trabalhando a fi m de garantir 
que os consumidores não sejam 
prejudicados. Estamos vivendo 
um momento incomum em que 
a situação de pandemia mundial 
exige de todos nós serenidade e 
cautela.
     O @proconsp entende que, 
ainda que as empresas não sejam 
as responsáveis pelo problema, 
é fundamental que prestem 
orientação e estejam abertas 
a negociar soluções viáveis e 
satisfatórias. É dever das empresas 
agir com razoabilidade, sempre 
considerando que o Código de 
Defesa do Consumidor determina 
que a proteção da saúde e 
segurança é um direito básico 
do consumidor, que é a parte 
vulnerável da relação.
     As suspensões, cancelamentos e 
prorrogações de viagens, eventos, 
aulas, cursos, serviços, entre outros, 
estão acontecendo de acordo 
com as orientações e diretrizes 
fornecidas pelas autoridades – 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde), Ministério da Saúde e 
governo do Estado de São Paulo.

    Passagens aéreas
    O governo federal adotou 
Medida Provisória nº 925, de 18 
de março de 2020, que dispõe 
sobre medidas emergenciais 
para a aviação civil brasileira em 
razão da pandemia da covid-19. 
Fica defi nido que o prazo para 
o reembolso do valor relativo à 
compra de passagens aéreas será de 
doze meses, observadas as regras 
do contrato e mantida a assistência 
material.
     Os consumidores que aceitarem 
crédito para utilização no prazo de 
doze meses, contado da data do 
voo contratado, ficarão isentos das 
penalidades contratuais. A diretriz 
vale para as passagens compradas 
até 31 de dezembro de 2020.
     O @proconsp já vinha 
conduzindo as negociações com 
as aéreas na linha adotada pela 
medida provisória e seguirá deste 
modo respaldado por esse ato 
normativo específi co. A medida 
provisória também servirá de base 
para as negociações com os demais 
setores, obedecidas as respectivas 
peculiaridades.
 
   Escolas, cursos e faculdades 
    As escolas regulares e 
faculdades seguem regras do 
órgão competente (Ministério 
da Educação) e estão obrigadas 
a ministrar todo o conteúdo 
pedagógico defi nido pela legislação. 
Assim, o conteúdo e aulas devem 
ser repostos ou ministrados por 
outro meio (online, por exemplo) 
sem que haja perda de qualidade.
Cursos de línguas e outros cursos 
livres também devem repor o 
conteúdo mantendo a qualidade. 
 
    Shows, festas e eventos
     A orientação para situações em 
que há aglomeração de pessoas, 
como shows, eventos, festas, 
congressos, entre outros, é para 
que sejam cancelados. Deste 

modo, a empresa pode oferecer 
a prorrogação do evento para 
uma data em que a situação já 
esteja normalizada; caso essa 
não seja uma opção viável para 
o consumidor, ele pode pedir o 
reembolso dos valores.
 
    Academias e outros cursos
     As empresas podem 
suspender contratos por um 
prazo determinado e compensar 
o período quando a situação 
for normalizada, sem que seja 
imposto nenhum custo (multa, por 
exemplo).
     Caso o consumidor não possa 
usufruir do serviço posteriormente, 
pode pedir o cancelamento do 
contrato. Apesar de nos contratos 
haver previsão de cláusula de 
cancelamento, por se tratar de 
situação excepcional, consumidor 
e empresa devem compor acordo 
para cancelamento sem multas.
 
     Assistência técnica, garantia 
e serviços  
    Em função do momento 
excepcional pelo qual estamos 
passando, o @proconsp entende 
que alguns prazos fi cam suspensos. 
    Acatando as orientações das 
autoridades, o consumidor não 
deve se deslocar para levar, por 
exemplo, o seu veículo para a 
concessionária autorizada para 
fazer a revisão prevista na garantia, 
ainda que esteja dentro do prazo 
estipulado originalmente. O serviço 
deve ser realizado assim que a 
situação for normalizada, sem que 
o consumidor tenha prejuízo.
     É recomendável fazer o contato 
por escrito com o fornecedor 
deixando registrado o motivo pelo 
não comparecimento.
 
    Pacote Premiere
     No caso de contratação de 
pacotes Premiere para assistir a 
campeonatos esportivos que foram 
cancelados, caso o consumidor 
não queira aguardar pela retomada 
dos eventos, é direito dele pedir 
o cancelamento do serviço e a 
devolução dos valores pagos.
 
     Negociação entre as partes
     É importante que o 
consumidor registre por escrito 
tudo o que for acordado com o 
fornecedor, guardando os emails 
e as informações e orientações 
fornecidas pela empresa. 
    No caso de cancelamento 
com devolução de valores, se o 

pagamento pelo contrato ainda 
estiver sendo feito, de forma 
parcelada, a empresa deve devolver 
o que já tiver sido pago e cancelar 
as parcelas ainda em aberto. Se a 
empresa afi rmar que irá cobrar 
multa pelo cancelamento alegando 
que já teve gastos, por exemplo, 
o consumidor poderá pedir o 
detalhamento e comprovação 
desses gastos. 
    Caso haja alguma imposição 
ou cobrança que o consumidor 
entenda como abusiva ou indevida, 
ele pode procurar os canais de 
atendimento do @proconsp para 
receber orientação e, se for o caso, 
registrar uma queixa.
    O @proconsp ressalta que, nesse 
momento de crise, não é produtivo 
ter posturas radicais, é preciso 
buscar equilíbrio e harmonia. Tudo 
precisará ser negociado e acordado 
até que a normalidade volte.
    “Trata-se de situação 
extraordinária de pandemia mundial 
que exige serenidade, bom senso, 
boa-fé e agilidade para atender 
o direito do consumidor sem os 
riscos de excessiva judicialização. 
É fundamental solidariedade e 
harmonia nas negociações”, afi rma 
Fernando Capez, diretor executivo 
do @proconsp.
 
    Preços abusivos
     De acordo com o CDC é 
caracterizado como prática abusiva 
elevar sem justa causa o preço 
de produtos ou serviços. Desta 

Divulgação

CORONAVÍRUS: 
PERGUNTAS E RESPOSTAS

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

COVID-19: PROCON-SP ORIENTA

As medidas de restrição de circulação para tentar que a pandemia 
atinja o menor número de pessoas afetaram de forma generalizada 
praticamente todas as relações de consumo. Neste contexto abrimos 
esse espaço para  orientar e tirar dúvidas do consumidor,  entre em 
contato através do e-mail sergioparadasobrinho@gmail.com .

MARTHA  - A escola particular 
no tempo integral suspendeu 
as aulas... Quais meus 
direitos como consumidora?  
Pago escola integral para 
eu poder trabalhar fora. 
Agora a escola suspendeu  as 
aulas. Terei direito a alguma 
indenização?  

SOS -   Como se trata de uma 
questão de saúde pública, 
um evento de força maior, 
o consumidor terá direito à 
reposição das aulas, mas não à 
indenização, já que as escolas 
estão agindo de acordo com as 
orientações do governo para 
tentar conter a pandemia.

MARTHA REGINA DA FONSECA - Dentista

EMPRESAS, INSTITUIÇÕES E CIDADÃOS DEVEM AGIR CONFORME DIRETRIZES DAS 
AUTORIDADES COMPETENTES @PROCONSP VEM TRABALHANDO PARA QUE OS 

CONSUMIDORES NÃO SEJAM PREJUDICADOS

Contato: 17 99791-2647

forma, se o consumidor se deparar 
com algum valor de produtos 
ou serviços relacionados ao 
coronavírus que considere abusivo, 
poderá registrar reclamação 
junto ao @proconsp. A diretoria 
de fi scalização irá solicitar 
esclarecimento junto ao fornecedor 
que poderá responder a processo 
administrativo e até ser multado 
caso a infração seja constatada.
 
     Atendimento à distância
     Aos consumidores que 
querem tirar dúvidas ou registrar 
queixas, o @proconsp enfatiza 
a importância de priorizar o 
atendimento à distância. O @
proconsp disponibiliza canais de 
atendimentos não presenciais para 
intermediar confl itos e orientar os 
consumidores.
    No aplicativo do @proconsp, 
que pode ser baixado nas 
plataformas Android ou iOS 
(Play Store ou App Store), o 
consumidor tem à disposição uma 
área específi ca para o registro 
de reclamações de problemas 
relacionados ao coronavírus.
    No site, o internauta deve 
acessar o endereço www.procon.
sp.gov.br e clicar no botão ‘faça sua 
reclamação’ para acessar a área de 
login e se cadastrar. O consumidor 
receberá um e-mail de confi rmação 
de cadastro e acessando novamente 
ele poderá fazer sua reclamação 
no botão específi co para o 
coronavírus.

ANTONIO  - Como � cam 
os cursos livres para pré-
vestibular/ inglês/ demais 
cursos (dança, artes, cursos 
particulares de quaisquer 
natureza). Suspenderam as 
aulas, quais os direitos do 
consumidor? Ter suas aulas 
repostas ao � m da crise? Ter 
o dinheiro abatido?

SOS -   O consumidor que faça 
um curso livre tem direito ao 
cancelamento do contrato 
e devolução dos valores 
descontado o período que 
já utilizou no caso. Cabe ao 
consumidor a decisão � nal 
de cancelar o curso e pedir 
o dinheiro de volta ou tentar 

um acordo com a empresa 
prestadora de serviços. No 
caso de suspensão temporária 
das aulas, a reposição das 
aulas ao � nal do período de 
‘quarentena’ pode ser uma 
solução.
No caso de descumprimento 
da expectativa do consumidor 
tinha no contrato por fato 
superveniente (ou seja, fato 
ocorrido após a contratação), 
ele tem direito de interromper 
o pagamento e abrir mão da 
continuidade da prestação 
de serviço ou tem direito 
ao abatimento de preço ao 
seu critério. Não vai haver 
abatimento de preço se 
houver reposição das aulas.

ANTONIO DE BRITO MOURA - Estudante

EDILBERTO  - Percebi 
que as empresas estão 
aumentando muito o preço 
de certos produtos como 
álcool gel. O que fazer?

SOS -   De acordo com o CDC 
é caracterizado como prática 
abusiva elevar sem justa 
causa o preço de produtos 
ou serviços. Desta forma, 
se o consumidor se deparar 

com algum valor de produtos 
ou serviços relacionados ao 
coronavírus que considere 
abusivo, poderá registrar 
reclamação junto ao 
Procon-SP. A � scalização 
irá solicitar esclarecimento 
junto ao fornecedor que 
poderá responder a processo 
administrativo e até ser 
multado caso a infração seja 
constatada.

EDILBERTO CARLOS DO AMARAL NETO - 
Fisioterapeuta 
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As obras de reforma e 
adequação de três novos 
supermercados que de-
vem ser inaugurados nos 
próximos meses em São 
José do Rio Preto estão 
a todo vapor. 

O  Supermercados 
Kawakami, da cidade 
de Marília, vai chegar a 
cidade com força total 
se instalando em pontos 
estratégicos de Rio Preto. 
O grupo adquiriu as anti-
gas lojas do Laranjão da 
Danilo Galeazzi, Miras-
solândia e Espanha. 

O processo de seleção 
para a contratação de 
futuros funcionários con-
tinua.  Segundo informa-
ções do setor de Marke-
ting do grupo, os inte-
ressados devem mandar 
seus currículos para o 
e-mail seleção.riopreto@
kawakami.com.br. 

O número de vagas 
não foi divulgado pela 
empresa, mas deve ser 
mais de uma centena se 
levar em conta o núme-

ro de funcionários que 
trabalhavam nas lojas 
antigas da rede Laranjão. 

O grupo Kawakami 
tem unidades nas cida-
des de Marília, Assis, 
Bastos, Paraguaçu Pau-
lista, Tupã e Penápolis. 

O projeto inicial do 
grupo seria inaugurar 

uma loja por mês a par-
tir do mês de abril, mas 
esse cronograma deve 
ser alterado por conta do 
momento vivido pelo país 
perante o coronavírus 
(Covid-19). Oficialmente 
o grupo não se posicionou 
sobre datas de inaugura-
ção. 

Segundo Sidney de Al-
meida, gerente do grupo, 
responsável por acom-
panhar as obras dos três 
prédios, um grupo de 
aproximadamente 30 pes-
soas está se revezando 
nas reformas e adequa-
ções que estão feitas. 
Além da fachada, na parte 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Grupo Kawakami chegará a Rio 
Preto com três supermercados 

ESTÁ CONTRATANDO

O Senado votará na próxima 
segunda-feira (30) o pagamen-
to de um auxílio emergencial 
por três meses, no valor de R$ 
600, destinado aos trabalha-
dores autônomos, informais e 
sem renda fixa. O presidente da 
Casa, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), confirmou a votação para 
o início da próxima semana em 
postagem no Twitter.

Alcolumbre está se recupe-
rando após ser diagnosticado 
com o novo coronavírus. Quem 
tem presidido as sessões remo-
tas é o vice-presidente, senador 
Antonio Anastasia (PSD-MG). A 
sessão está prevista para ocor-
rer às 16h. Horas antes, pela 
manhã, os líderes se reunirão, 
também remotamente, para 
discutir outras votações priori-
tárias da semana.

Pelas manifestações de 
senadores nas redes sociais, 
a expectativa é que a medida 
seja aprovada sem objeções. O 
vice-líder do governo, senador 
Chico Rodrigues (DEM-RR), e 
o líder da minoria, Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), se ma-
nifestaram favoráveis à votação 
e sua aprovação. Além deles, 
a senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA) e os senado-
res Veneziano Vital do Rêgo 
(PSB-PB) e Esperidião Amin 
(PP-SC) também se manifes-
taram favoráveis.

O auxílio, que foi aprovado 
na Câmara dos Deputados 
ontem (26),  é voltado aos 
trabalhadores informais (sem 
carteira assinada), às pesso-
as sem assistência social e 
à população que desistiu de 
procurar emprego. A medida 
é uma forma de amparar as 
camadas mais vulneráveis à 
crise econômica causada pela 
disseminação da covid-19 no 
Brasil e o auxílio será distribuído 
por meio de vouchers (cupons).

Senado votará na 
segunda auxílio 
de R$ 600 para 
trabalhadores

TRÊS MESES

Carona
O deputado Sebastião Santos (Re-

publicanos), que já aprendeu a navegar 
em águas turbulentas na Assembleia 
Legislativa, também pegou carona na 
onda do coronavírus. O parlamentar 
apresentou uma indicação ao governa-
dor João Doria (PSDB), que reivindica 
a inclusão dos prestadores de serviços 
essenciais isentando o pagamento de 
pedágios nas rodovias paulistas duran-
te o prazo que vigorar o decreto, que 
impõe estado de calamidade pública 
por causa da pandemia provocada pelo 
covid-19.

Nada de adiar
O presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia (DEM-RJ), se posicionou mais 
uma vez contrário ao adiamento ou 
à suspensão das eleições deste ano 
em razão da crise do coronavírus. O 
ministro da Saúde, Luiz Mandetta, 
propôs uma postergação do pleito de 
outubro. Maia afirmou que não há pre-
visão constitucional para a mudança no 
pleito e que isso abriria um precedente 
perigoso no futuro, caso um presidente 
da República queira prorrogar o seu 
mandato. É, todo cuidado é pouco... 
oportunista é que não falta!

'Porteira'
O governo Bolsonaro 

se preocupou ao máximo 
com o resgate daquele 
grupo, porém, se esqueceu 
de fechar a ‘porteira’ para 
evitar que turistas brasi-
leiros, que estavam em 
países infestados pelo ví-
rus, desembarcassem nos 
aeroportos sem nenhum 
tipo de contato por agentes 
da área da saúde. Se o 
governo tivesse cadastrado 
os turistas e passasse a 
monitorá-los, hoje a situ-
ação não poderia ser dife-
rente? Agora, o vírus está 
presente em quase todos 
os estados e longe de ser 
uma ‘gripezinha’.

Tratativas
As primeiras tratativas com o prefeito Edinho 

foram feitas pelo então presidente Paulo Sader, na 
última quinta-feira. Agora, a bola está com o novo 
presidente Kaiser. Mas, pelo número de casos de 
infecção registrados diariamente pela Secretaria 
de Saúde, já dá para antecipar um prognóstico: o 
prefeito vai manter as medidas restritivas previstas, 
inicialmente, para se estender até 15 de abril. Se 
até lá o número de infecção continuar aumentando, 
as medidas poderão ser prorrogadas.

Wuhan
Antes de resgatar o gru-

po de 34 brasileiros que 
estava morando em Wuhan, 
na China, onde ocorreu o 
epicentro da propagação 
do novo coronavírus, o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), de início, foi contra 
o resgate, justificando que 
não iria colocar em risco a 
saúde de 210 milhões de 
brasileiros por causa de 
um pequeno grupo. Depois 
recuou e enviou dois aviões 
da FAB para fazer o resga-
te. Após quarentena mais 
longa da recomendada pela 
OMS, nenhum resgatado 
estava contaminado.

Colonos
Presidentes de partidos 

estão com a atenção redo-
brada para segurar colonos 
com potencial de votos na 
reta final de transferência 
de partidos. O prazo para se 
filiar termina dia 4 de abril, 
portanto, até lá terá traição. 
Ou seja, o pré-candidato 
jura que vai se filiar num 
determinado partido, porém, 
no último minuto da pror-
rogação do segundo turno, 
acaba pulando para a sigla 
que oferecer bombons mais 
generosos. Colono com po-
tencial de mais de mil votos 
sempre valoriza o passe. O 
jogo é de praxe...  

Sob pressão
O recém-empossado presidente Kelvin Kaiser, da Acirp (Associação Comercial e In-

dustrial de Rio Preto), assume o cargo com responsabilidade dobrada por causa das 
medidas restritivas impostas pelo governo municipal para tentar controlar a propagação 
do coronavírus.  A exemplo do ex-presidente Paulo Sader, Kaiser agora vai sofrer pressão 
dos comerciantes e de empresários para tentar convencer o prefeito Edinho Araújo (MDB) 
a autorizar a reabertura do comércio. A reunião acontece amanhã.

Vandalismo
Se tem uma praça pública que enche os olhos é 

a do Jardim Yolanda, sob responsabilidade do padre 
Alessandro Lopes, da Paróquia Maria, Mãe de Deus. 
Pois bem, assim que a praça ficou pronta, foi instalado 
um belo ponto de ônibus para os usuários do transporte 
coletivo. Insatisfeito com a beleza, um bandido jogou 
uma pedra e destruiu o vidro de proteção do ponto. 
Zeloso, o padre conseguiu a substituição e foi insta-
lado um vidro mais bonito que o anterior. O bandido 
o destruiu de novo!  

Sérgio SAMPAIO

Antigo prédio ocupado pelo Supermercado Laranjão, na avenida Danilo 
Galeazzi, está passando por reforma para abrigar novo empreendimento

interna as lojas estão 
tendo todos os setores 
reformados. Cerca de 
80% das gondolas foram 
reaproveitadas e outras 
20% são novas, a parte 
operacional (caixas) é 
nova, além do setor refri-
gerado que foi totalmente 
substituído. 

Governo proíbe temporariamente entrada de estrangeiros 

O governo federal edi-
tou na sexta-feira (27) 
uma portaria para proibir 
temporariamente a entra-
da de estrangeiros de to-
das as nacionalidades que 
chegarem ao Brasil pelos 
aeroportos. A medida tem 
validade de 30 dias. 

O fechamento da fron-

teira aérea foi feito a partir 
de recomendações técni-
cas da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa) em função da pande-
mia do novo coronavírus 
(covid-19).  

A regra não será aplica-
da no caso de brasileiros 
que retornem ao país, 
imigrantes que moram no 
Brasil, parentes diretos 

de brasileiros e estrangei-
ros que são membros de 
órgãos internacionais. A 
norma também libera a en-
trada de quem estiver em 
trânsito para outros países, 
desde que o passageiro 
fique somente na sala de 
trânsito dos aeroportos, 
além de tripulantes de 
empresas aéreas. 

Na semana passada, o 

governo brasileiro tomou 
a primeira medida para 
restringir a entrada de es-
trangeiros.

A nova portaria foi edi-
tada pelo ministros da 
Justiça e Segurança Públi-
ca, Sergio Moro, da Casa 
Civil, Braga Neto, da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes, 
e da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta. 

Agência BRASIL

Agência BRASIL

Carona
O deputado Sebastião Santos (Re-

publicanos), que já aprendeu a navegar 
em águas turbulentas na Assembleia 
Legislativa, também pegou carona na 
onda do coronavírus. O parlamentar 
apresentou uma indicação ao governa-
dor João Doria (PSDB), que reivindica 
a inclusão dos prestadores de serviços 
essenciais isentando o pagamento de 
pedágios nas rodovias paulistas duran-
te o prazo que vigorar o decreto, que 
impõe estado de calamidade pública 
por causa da pandemia provocada pelo 

As primeiras tratativas com o prefeito Edinho 
foram feitas pelo então presidente Paulo Sader, na 
última quinta-feira. Agora, a bola está com o novo 
presidente Kaiser. Mas, pelo número de casos de 
infecção registrados diariamente pela Secretaria 
de Saúde, já dá para antecipar um prognóstico: o 
prefeito vai manter as medidas restritivas previstas, 
inicialmente, para se estender até 15 de abril. Se 
até lá o número de infecção continuar aumentando, 
as medidas poderão ser prorrogadas.
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Home Office vira solução para 
empresas e colaboradores

Adotado apenas como medida emergencial durante a pandemia, o contador também não descarta utilizar o Home Office em definitivo

Para tentar minimizar os 
prejuízos causados pela pan-
demia do coronavírus, muitas 
empresas adotaram o sistema 
de Home Office (trabalhar 
em casa). A medida ajuda a 
manter os profissionais e es-
tabelecimentos ativos durante 
a quarentena, mas é preciso 
se atentar em alguns pontos 
para que a modalidade seja 
realmente efetiva.

O contador José Eduardo 
Rissi conta com equipe de 
quase cem funcionários em 
seu escritório. Para manter 
o funcionamento de sua em-
presa, ele conseguiu 90 note-
books para seus funcionários 
e pretende iniciar o sistema 
Home Office. 

“A empresa é responsável 
por providenciar estrutura e 
ferramentas adequadas para 
o trabalho Home Office”, de-
clarou Rissi. 

Para ele, a disciplina é um 
fator essencial para que a mo-
dalidade funcione. “É impor-
tante estabelecer um horário 
de trabalho e em cima disso, 
estruturar o seu dia, elencan-
do metas, listando tarefas e 
ações diárias. Definindo essa 
programação, isso te ajuda 
a ser mais eficiente com a 
gestão do tempo e te mantém 
motivado conforme executa 
suas tarefas”, comentou. 

Além disso, Rissi reco-
menda que se faça pausas 
regulares durante o trabalho 
em casa.

Adotado apenas como 
medida emergencial durante a 
pandemia, o contador também 
não descarta utilizar o Home 

Office em definitivo. “Existem 
empresas em grandes centros 
comerciais, como São Paulo, 
que estipulam o Home Office 
obrigatório entre os colabora-
dores uma vez por semana. 
Para nós, este é um regime de 
trabalho que ainda não havia 
sido testado, então, será ne-
cessário fazer uma avaliação 
dessa experiência e ponderar 
os prós e contras”, afirmou.

Para se adequar ao siste-
ma Home Office, também é 
necessário que tanto patrão 
como empregado conheçam 
os seus direitos e deveres. 
Uma das principais dúvidas 
de quem adota a medida é 
de como estabelecer uma 
jornada de trabalho. “Caso 
não haja o controle de jornada 
pelo empregador, com hora 
exata de início, intervalo e fim, 
não são devidas horas extras. 
Entretanto, se o empregador 
determinar uma hora para 
isso, com controle registrado 
em aplicativos ou sistemas 
digitais, o trabalhador terá o 
direito ao pagamento destas 
horas”, explicou o advogado 
trabalhista André Gustavo De 
Giorgio.

Além disso, o advogado 
esclarece que o empregado 
não pode recusar caso seja 
solicitado que trabalhe em 
home office. “A medida pro-
visória 927/2020 autorizou o 
empregador instituir esta for-
ma de trabalho independente 
de consulta ou anuência do 
trabalhador”, comentou. 

O empregador também 
pode suspender o pagamento 
do benefício do vale-trans-
porte, já que não há o des-
locamento entre a casa e o 
trabalho.

Vinicius LIMA 
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Para manter o funcio-
namento de sua em-
presa, ele conseguiu 
90 notebooks para 
seus funcionários e 
pretende iniciar o sis-
tema Home Office. “A 
empresa é responsá-
vel por providenciar 
estrutura e ferramen-
tas adequadas para 
o trabalho Home Offi-
ce”, declarou Rissi

Faculdades adotam 
aulas on-line 

durante quarentena
Faculdades particulares de Rio Preto mudaram suas rotinas e modos 
de ensinar para proteger a comunidade acadêmica, substituindo as 
aulas presenciais por encontros virtuais

Enquanto a pandemia do 
novo coronavírus avança rapida-
mente, com 92 mortes e 3.417 
casos confirmados no Brasil. 
Rio Preto adotou medidas de 
isolamento decretadas pelo 
Executivo a fim de evitar um alto 
índice de infectados pelo vírus 
no município.

Faculdades particulares de 
Rio Preto mudaram suas rotinas 
e modos de ensinar para prote-
ger a comunidade acadêmica, 
substituindo as aulas presen-
ciais por encontros virtuais. Foi 
publicada, no dia 18 de março, 
no Diário Oficial da União, a 
portaria nº 343, que autoriza a 
troca no formato das aulas por 
pelo menos 30 dias ou até o fim 
da pandemia. 

Para algumas faculdades 
o processo de adaptação de 
aulas não presenciais foi mais 
rápido, por já terem no calendá-
rio o tipo de prática em alguns 
cursos. “Montamos um comitê 
em relação ao enfretamento do 
coronavírus, com isso, começa-
mos a consultar as ferramentas 
tecnológicas. Já trabalhamos 
com EAD, temos professores 

que já tinham essa facilidade. Fi-
zemos um tutorial e capacitamos 
os professores de forma on-line”, 
disse a Profa. Dra. Agdamar Affini 
Suffredini, Pró-Reitoria Acadêmi-
ca do Centro Universitário de Rio 
Preto (Unirp).

Ela destacou ainda que “to-
dos os cursos estão recebendo 
esse suporte. Essas disciplinas 
são passadas de forma on-line, 
quando for permitido voltar com 
as aulas presenciais faremos a 
reposição de forma presencial. 
Vamos readequar o calendário. 
Está sendo uma experiência 
positiva. Os professores estão 
se esforçando para manter a 
qualidade das aulas”. 

O professor de comunicação 
Éd Mendonça, da Unilago (União 
das Faculdades dos Grandes 
Lagos), declarou que os alunos 
têm se adaptado e respondido 
de forma positiva ao novo mo-
delo de ensino.  

“Tivemos que aprender de 
uma forma muito rápida as 
ferramentas da internet, princi-
palmente, para poder passar o 
material com maior interativida-
de entre os alunos. Eles estão 
fazendo os trabalhos. A gente 
já manda o material e fica de 
plantão. Nós fizemos grupos ao 

vivo de alguns aplicativos para 
que haja interação, está muito 
bacana”, contou o docente.

 Nathanael Rodrigues Rocha 
Barbosa é estudante do 3° ano 
do curso de Publicidade e Pro-
paganda. 

“Achei muito bom, através 
desta forma de ter as aulas, 
a gente não fica parado, não 
caímos no esquecimento e não 
tem a questão da gente estar 
perdendo coisas que temos 
que aprender. É uma questão 
de adaptação, tenho achado 
muito bom, quando a faculda-
de informou que iria ser desta 
forma eu fiquei mais aliviado, 
a minha preocupação era que 
fosse fechar e que não tivesse 
nada. Com essa modalidade, o 
professor sempre está postando 
coisa, então estamos sempre na 
ativa e pesquisando”, afirmou o 
estudante.

As aulas on-lines entraram 
como uma medida durante o 
período de quarentena, porém, a 
metodologia será adotada junto 
às aulas presenciais em algumas 
instituições de ensino superior. 
“Inicialmente, notamos uma 
confusão entre os alunos entre 
aulas de EAD e aulas on-lines. 
Enviamos conteúdo e aplica-

Mariane DIAS 
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Mesmo com medidas de faculdades para driblar a quarentena, alguns estudantes 
ainda preferem aulas presenciais

Dermatologista dá dicas de cuidados 
com a pele durante a quarentena

Em meio a pandemia do 
Covid-19, o coronavírus, a lava-
gem com frequência das mãos 
com água e sabão e a utiliza-
ção do álcool gel se tornaram 
rotina da maioria das pessoas. 
No entanto, é necessário estar 
atento para evitar exageros, 
pois o produto pode ressecar a 
pele das mãos. Além disso, a 
falta exposição no sol pode ser 
prejudicial para a pele.

“O uso excessivo de álcool 
gel, assim a lavar as mãos 
excessivamente, vai tirar a 

camada de gordura da pele 
que nos protege. Isso causa 
ressecamento e descamação, 
principalmente em quem já 
tem pré-disposição para isso 
acontecer, como quem tem 
dermatite”, explicou a dermato-
logista e membro da Sociedade 
Brasileira de Dermatologistas, 
Angélica Pimenta. 

De acordo com ela, uma das 
soluções para manter o equilí-
brio entre a prevenção contra o 
coronavírus e os cuidados com 
a pele é a utilização de hidra-
tantes. “A gente recomenda 
passar três vezes ao dia. O ideal 

Vinicius LIMA é sempre esperar o álcool gel 
absorver e depois de um tempo 
passar o hidratante. A gente 
sempre recomenda cremes que 
são ricos em ureia, ceramidas e 
ácidos graxos”, comentou.

Outra problema causado 
pela quarentena é a ausência 
de exposição no sol, que causa 
a falta de vitamina D. “Pessoas 
de pele clara precisam de cerca 
de 20 minutos de exposição 
solar por dia, enquanto pessoas 
de pele mais escura precisam 
de pelo menos uma hora de 
exposição solar direta, sem 
protetor solar, nas primeiras 
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remos prova, quando voltar às 
aulas presenciais queremos dar 
continuidade com a aula on-line, 
ou seja, com as duas juntas”, 
disse um dos gestores da Unorp 
(Cento Universitário do Norte 
Paulista), Elias Kassis. 

Os estudantes da faculda-
de de medicina Faceres estão 
tendo aulas via EAD, por meio 
de salas virtuais e os trabalhos 
são feitos via home office. “A 
gente preparou tudo antes, por-
que não sabíamos como seria 
em Rio Preto. Fomos ver uma 
plataforma para analisar como 
poderíamos trabalhar com os 
alunos. Fizemos treinamentos 
com os professores e com os 
estudantes. Os alunos partici-
pam muito das aulas on-lines, 
a gente controla a presença 
pela própria plataforma, então 
sabemos quem está acompa-
nhando e ficamos surpreendidos 

com tamanha participação de 
todos”, disse a coordenadora do 
curso de medicina da Faceres, 
Patrícia Cury.  

Sobre as aulas, a estudante 
de medicina Isabela Cezalli pon-
derou que “o modelo de aula 
on-line que estamos tendo é 
uma boa iniciativa por parte da 
faculdade, a gente não fica pa-
rado, principalmente, os alunos 
do primeiro ao quarto ano já que 
o MEC provavelmente vai validar 
boa parte disso tirando a parte 
prática”. 

Em relação a concentração 
a estudante acrescentou ainda 
que “o professor está na tela, 
mas a gente está dentro da 
nossa casa, do nosso conforto, 
muitos não conseguem focar 
igual seria numa aula presencial, 
apesar das aulas terem bastante 
conteúdo, a concentração é um 
pouco prejudicada”. 

A estudante de jornalismo 
Isabela Volpi prefere as aulas 
presenciais. “Particularmente, 
eu prefiro as presenciais, uma 
coisa mais humana. No meu 
curso, os professores colocam 
mais textos a serem refletidos 
como aula on-line do que 
realmente a aula em si, com 
explicação e perguntas”, argu-
mentou.  

Sobre a concentração do 
estudo no ambiente domiciliar 
a jovem avaliou. “Acho pior, pois 
tem mais coisas em casa que 
tiram sua concentração. Só 
quero que isso tudo acabe logo 
e as aulas presenciais voltem”, 
finalizou. 

As demais faculdades que 
não foram citadas na reporta-
gem ainda avaliam se adotam 
ou não a metodologia de aula 
on-line como medida, enquanto 
as aulas estão suspensas. 

Divulgação

horas da manhã ou no final da 
tarde”, afirmou Angélica.

Em casos em que a pessoa 
mora em um apartamento 
que não bate sol, a recomen-
dação é utilizar vitaminas D 
em cápsulas. “Já foi liberado 
a telemedicina para fazermos 
consultas por vídeo chamada 
com os pacientes e daí passar 
a prescrição. É necessário sem-
pre adequar a dose para cada 
caso. A falta dessa vitamina 
pode causar diversos proble-
mas, como queda de cabelo, 
espasmos musculares, dor nos 
ossos, entre outros”, explicou.
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Anã branca rara é 
descoberta em um 

sistema estelar binário
O estudo de estrelas anãs brancas para muitos astrô-
nomos é como viajar no futuro e descobrir como será 
nosso sol, e encontrar um sistema binário (duas estre-
las) onde uma delas é pulsante. Essa foi a grande des-
coberta de astrônomos da Universidade de Sheffield. 
Segundo o astrônomo Steven Parsons , a equipe não ti-
nha idéia de que a anã branca estava pulsando quando 
começaram o trabalho, e a descoberta das pulsações 
foi um toque de sorte. 

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

Essa sorte veio na forma de dados do HiPERCAM, uma 
câmera de imagem de alta velocidade montada no maior 
telescópio do mundo, o Grande Telescópio Canarias. A 
câmera é capaz de tirar uma foto a cada milissegundo 
em cinco cores diferentes. Essa capacidade permitiu à 
equipe que trabalha com os dados, detectar que uma 
das anãs brancas no sistema está pulsando rapidamen-
te. Essas pulsações agora ajudarão os astrônomos a 
aprender mais sobre como um sistema estelar binário 
afeta a estrutura interna da anã branca, que por sua 
vez nos ensinará mais sobre esses estranhos cadáveres 
estelares.
Esse sistema binário é muito especial: as duas estrelas 
também estão eclipsando uma à outra, o que significa 
que elas passam uma na frente da outra quando vistas 
da Terra. Essa anã branca é a primeira estrela pulsan-
te desse tipo encontrada neste tipo de sistema estelar. 
Através das pulsações e dos eclipses, a equipe mediu 
a massa e o raio da anã branca. E isso lhes permitiu 
determinar de qual material que é feito já que é muito 
difícil determinar do que é feita uma dessas, porque seu 
material fica escondido abaixo de uma camada superfi-
cial de hidrogênio que não é perceptível, e seu tamanho 
é afetado por sua composição interna.

Justiça libera 40 presos da região 
acima dos 60 anos e com doenças 

Foi decretado pelo juiz 
Evandro Pelarin, do Depar-
tamento Estadual de Execu-
ções Criminais (Decrim) e da 
Vara da Infância e Juventude, 
que 40 presos das unidades 
prisionais de Rio Preto com 
mais de 60 anos e que te-
nham alguma doença grave 
sejam colocados em prisão 
domiciliar, por pertencerem 
ao grupo de risco do CO-
VID-19

A medida foi uma re-
comendação do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 
que emitiu parecer de que 
os presos fossem colocados 
em prisão domiciliar como 
estratégia ao combate do 
coronavírus. 

Pelarin ressalta que nem 
todos os presos acima de 60 
anos serão liberados, apenas 
aqueles que têm um proble-
ma de saúde mais grave. “É 
uma recomendação que os 
juízes reavaliassem casos de 
presos acima de 60 anos que 
tenha alguma comorbidade. 
No nosso caso, aqui havia 
preso com tuberculose e 
com câncer mais avançado. 
Teve um caso nosso que ele 
tinha um tumor benigno, e o 
próprio presídio decidiu que 
ele recebesse o tratamento 

lá mesmo”, contou.
Na região, os presos  que 

vão cumprir a medida domi-
ciliar são do Centro de Pro-
gressão Penitenciária (CPP) 
de Rio Preto, dos Centros de 
Detenção Provisória (CPP) 
de Paulo de Faria, Riolândia, 
Icém e Rio Preto.

O juiz também disse que 
para o processo de soltura 
desses presos eles passam 
por uma triagem para avaliar 
a doença. “Tem presos que 

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br
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estamos verificando, caso 
por caso. Temos 6 mil presos 
na região para verificar, além 
daqueles que os advogados 
estão pedindo a liberação 
ou defensores públicos. A 
gente tem que parar e ver, 
tem uns que chegam sem 
documento nenhum, pedi-
mos para o presídio mandar 
uma ficha médica”, frisou o 
magistrado. 

Ainda não foi registrado 
nenhum caso de infecção 

nas unidades prisionais da 
região. A medida é somente 
por prevenção. “Se eventu-
almente acontece de con-
taminar alguém, que esses 
casos mais vulneráveis ao 
vírus não estejam lá para ser 
afetados”, salientou.

Para evitar o contágio do 
coronavírus, a Secretária de 
administração Penitenciária 
(SAP) do Estado de São Pau-
lo suspendeu as visitas den-
tro das unidades prisionais.  

O juiz Evandro Pe-
larin determinou 
a soltura dos de-
tentos idosos

Homem armado com faca invade 
ônibus e assalta motorista

Um ônibus da Circular 
Santa Luzia foi alvo de assal-
to, na noite desta sexta-feira 
(27), em Rio Preto.

O motorista informou à 
polícia que ao parar em um 
ponto de passageiros, loca-

lizado na avenida Waldemar 
Freitas Assunção, no Jardim 
das Oliveiras, foi abordado 
por um criminoso que porta-
va uma faca. Durante a ação, 
o homem exigiu que o moto-
rista entregasse toda quantia 
em dinheiro que estava no 
caixa do transporte coletivo, 

Mariane DIAS

Guilherme BATISTA

AÇÕES DE PREVENÇÃO

Presos de SP iniciam confecção de 
máscaras para proteção contra coronavírus

A partir desta semana, 
reeducandos do sistema 
prisional do Estado auxiliam 
nas ações de prevenção ao 
novo coronavírus, causador 
da doença COVID-19. A 
previsão é de que sejam 
produzidas 33 mil peças por 
dia nas fábricas adaptadas 
especialmente para a produ-
ção das máscaras de prote-
ção descartáveis. Cerca de 

250 presos de várias regiões 
do Estado, de penitenciárias 
masculinas e femininas, con-
feccionarão as máscaras de 
proteção descartáveis para 
uso em procedimento sim-
ples (não-cirúrgicos).

A Fundação Prof. Dr. Ma-
noel Pedro Pimentel (Funap), 
vinculada à Secretaria da 
Administração Penitenciária, 
começou na última terça-
-feira (24) a confecção em 
oficinas nas Penitenciárias 

Da REDACAO
redacao@dhoje.com.br

Masculina I e Femininas I e 
II de Tremembé. Só nessas 
fábricas, a produção diária 
será de 18 mil peças, com 
121 máquinas trabalhando.

Ainda nesta semana, a 
Penitenciária Feminina de 
Tupi Paulista e a Penitenci-
ária Masculina de Andradina 
também começam a fabricar 
as máscaras. Nas próximas 
semanas, serão instaladas 
fábricas em presídios de Itaí 
e Araraquara. Ao todo, a es-

timativa de produção inicial 
é de 33 mil peças por dia.

As fábricas tiveram o par-
que fabril adaptado para a 
confecção das máscaras. As 
oficinas foram higienizadas e 
foi criado um protocolo de 
higiene pessoal e ambien-
tal com base em padrões 
hospitalares para garantir 
a higiene das peças, feitas 
em TNT duplo. As máscaras 
serão vendidas a preço de 
custo.

A maioria das anãs brancas são feitas de carbono e 
oxigênio, que surge quando uma estrela fica sem hi-
drogênio e começa a fundir hélio em elementos mais 
pesados, e essa é composta principalmente de hélio. 
A equipe de astrônomos acredita que essa composição 
estranha pode ser porque o companheiro da estrela in-
terrompeu sua evolução cedo, antes que pudesse fundir 
hélio, deixando-a essa composição química atípica. O 
trabalho foi publicado em 16 de março na Nature As-
tronomy. 
Essa coluna é mais uma ação de divulgação científica do 
CARP (Clube de Astronomia Rio Preto), somos associa-
dos à AWB (Astronomers Without Boarders) e UBA (União 
Brasileira de Astronomia), além de termos o selo de qua-
lidade da SAB (Sociedade Astronômica Brasileira). 

além do dinheiro que o moto-
rista tinha na carteira.

O  h o m e m  f u g i u  c o m 
R$73,50. O ônibus possui 
circuito de monitoramen-
to que captou a ação do 
bandido, as imagens serão 
analisadas pelas equipes de 
investigação.

Adolescente é 
assassinado em 

Bady Bassitt

A polícia civil investiga o 
crime contra um adolescente, 
de 17 anos, que morreu após 
ser baleado na noite desta 
sexta-feira (27),no bairro 
Água Limpa, em Bady Bassitt.

Além do menor, um jo-
vem de 21 anos também foi 
baleado e levado em estado 
grave ao Hospital de Base de 
Rio Preto. Segundo a polícia, 
ainda não foi localizado o au-
tor dos disparos. O velório do 
adolescente foi realizado no 
cemitério de Bady Bassitt. A 
polícia investiga o caso.

Comércio é alvo de furto no centro de RP

Segundo o boletim de ocor-
rência, o imóvel teve as portas 
arrombadas e o local invadido 
por criminosos. Foram furtados 
um notebook, um celular e 
várias ferramentas.

Durante patrulhamento, 
da Guarda Civil Municipal, nas 
proximidades da rodoviária, 

na rua Pedro Amaral, o acuso 
de efetuar o crime foi visto 
tentando negociar a venda dos 
objetos furtados no local.

Um homem estava com 
um alicate que havia sido fur-
tado, ao ser questionado pelos 
agentes, ele afirmou que não 
conhecia a procedência do 
objeto, mas que havia recebido 
de um idoso e que ao vendê-lo 

Mariane DIAS receberia R$ 10. O homem 
foi levado à delegacia e disse 
que conhece o idoso apenas 
de vista, ele não detalhou as 
característica do suspeito. 

O caso foi registrado como 
furto e será investigado pela 
polícia. O local possui circuito 
de monitoramento que será 
analisado pelas equipes para 
esclarecimentos do crime.

Motociclista bêbado segue na contramão, 
bate em carro e acaba ferido

Um homem, de 33 anos, ficou 
ferido após bater a moto em que 
pilotava de frente com um carro, 
na noite desta sexta-feira (27), 
no bairro Boa Vista, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o motorista do veículo 
seguia pela rua Osvaldo Aranha 

quando foi surpreendido pelo 
motociclista que seguia na con-
tramão da via. Com o impacto 
da batida o motociclista sofreu 
ferimentos e foi encaminhado à 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) do Jaguaré, onde passou 
por atendimento e foi liberado.

Segundo registro policial, o 

Mariane DIAS
condutor da moto estava visivel-
mente alcoolizado, com olhos 
vermelhos, odor etílico e voz 
pastosa. O homem confessou 
aos policiais que havia ingerido 
bebida alcoólica e permitiu a 
retirado do sangue para a cons-
tatação da embriaguez.

O carro envolvido no aci-

dente foi apreendido por estar 
com licenciamento vencido e 
a numeração chassis da moto 
estava com o número raspado.

O caso foi registrado como 
colisão, embriaguez ao volante, 
adulteração do sina identifi-
cador de veículo automotor e 
dirigir sem habilitação.
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Sindicato reforça orientação para não 
pedir devolução de mensalidades

O SIEEESP (Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino 
do Estado de São Paulo) de 
São José do Rio Preto corrobo-
rou com o posicionamento da 
Senacon (Secretária Nacional 
do Consumidor) e pediu para 
que os consumidores evitem 
cancelar ou pedir reembolso 
total ou parcial das mensali-
dades. Devido a pandemia do 
coronovírus, as instituições 
de ensino estão com as au-
las presenciais suspensas e 
algumas tentam continuar o 
serviço por meio do EAD (Edu-
cação a Distância).

Em nota divulgada, o SIE-
EESP falou pelas escolas de 
Rio Preto. “Recomenda-se 
que os consumidores evitem 
o pedido de desconto de men-
salidades a fim de não causar 
uma desordem nas escolas 
que já fizeram sua programa-
ção anual, o que poderia até 
impactar o pagamento de sa-
lário de professores, aluguel, 
entre outros. Orientamos que 
sejam exauridas as tentativas 

de negociação, de modo a 
minimizar danos para todos os 
envolvidos na relação contra-
tual, seguindo, nesse ponto, a 
orientação adotada pelo Pro-
con-SP, no sentido de sugerir 
que eventual reembolso de 
valores pela instituição edu-
cacional ocorra em momento 
posterior ao encerramento da 
atual quarentena e das medi-
das de combate à pandemia, 
visando evitar o comprometi-
mento da situação econômico-
-financeira das instituições de 
ensino e, desse modo, possa 
comprometer o cumprimento 
dos demais contratos”.

De acordo com o Senacon 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Aulas presenciais foram suspensas por causa do coronavírus e escolas aderem ao on-line

Divulgação

  

Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

A ARTE DE RECEBER  - Maria Mendonça recebeu algu-
mas amigas para um almoço, regado a um bom vinho e 
vários tipos de comida italiana, além de saladas e sobre-
mesas fi níssimas. Maria sempre foi uma ótima anfi triã

Em um clique de Thiago, Thaysa Araújo, Aline Girardi e a 
primeira dama, Maria Elza Araújo, em festa no Iguatemi. Na 
época, Thaysa estava de 7 meses de gestação quando acon-
teceu a palestra do Puro+, feito com sabedoria por Aline

OS PAIS DOS GÊMEOS  - Thaysa Araújo e o marido

Facebook

EDUCAÇÃO

O dia da Páscoa vem 
chegando. Páscoa ou 
Domingo da Ressur-
reição é uma festivi-
dade religiosa e um 
feriado que celebra a 
ressurreição de Jesus.

XODÓ DA FAMÍ-
LIA - Pablo Car-
retero Furlaneto 
fazendo char-
me, com o cha-
péu do vovô, o 
coronel Cláudio 
Furlaneto. O pe-
queno é fi lho de 
Priscila e Diego 

MAMÃE THAYSA -  Os gêmeos Gabriela e Thomas são 
netos da autoridade máxima da cidade, o prefeito Edinho 
Araújo. O nascimento dos bebês foi um presente de Natal 
para a família 

Recomenda-se que os consumidores 
evitem o pedido de desconto de 

mensalidades a fim de não causar uma 
desordem nas escolas que já fizeram 
sua programação anual, o que poderia 

até impactar o pagamento de salário de 
professores, aluguel, entre outros

“

”

ISOLAMENTO SOCIAL Intercambista poderá 
remarcar viagem sem custo

A Secretaria Nacional 
do Consumidor (Sena-
con) informou, na sexta-
-feira (27), ter assinado 
um Termo de Ajustamen-
to de Conduta (TAC) com 
empresas de intercâm-
bio estudantil para per-
mitir que intercambistas 
remarquem gratuitamen-
te as viagens previstas 
para os próximos meses, 
tendo em vista a pande-
mia do novo coronavírus 
(covid-19).

A estimativa da Se-
nacon é que 10 mil in-

tercambistas sejam be-
neficiados. Pelo acordo, 
eles terão dois anos para 
remarcar as viagens sem 
custo. Caso optem por 
desistir do intercâmbio, 
os estudantes terão di-
reito ao reembolso em 
condições mais vantajo-
sas que as previstas em 
contrato, de acordo com 
a secretaria.

O TAC foi firmado em 
parceria com o Ministério 
Público Federal (MPF) e 
70% das empresas de 
intercâmbio, segundo a 
Senacon.

Agência BRASIL

a melhor alternativa é a pos-
sibilidade de prestar serviços 
com qualidade equivalente ou 
semelhante àquela contratada 
inicialmente e que a instituição 
pode oferecer as reposição das 
aulas presenciais em período 
posterior ou na modalidade a 
distância. Nos dois casos, não 
é cabível a redução de valor 
das mensalidades, nem a pos-
tergação de seu pagamento. 

Além disso, a oferta de 
aulas na modalidade não pre-
sencial não vale para alguns 
cursos superiores – como os 
da área de saúde, por exem-
plo – que exigem atividades 
práticas presenciais.

SEMPRE DE BEM 
COM A VIDA - Cláudia 
e o coronel Cláudio 
Furlaneto, em festa 
de família. 

Divulgação

Senacon estima beneficiar 10 mil intercambistas 

Estrutura de rede pública para 
ensino online preocupa dirigentes

Em escolas públicas de 
todo o país, a falta de estrutura 
para a oferta de aulas online é 
uma preocupação de gestores 
educacionais. Em nota, a União 
Nacional dos Dirigentes Muni-
cipais de Educação (Undime) 
sugere que, caso as atividades 
a distância sejam adotadas, 
em um primeiro momento 
elas sejam complementares 
e não substituam ainda, no 
calendário escolar, as aulas 
presenciais.   

No Brasil, há suspensão 
de aulas em todos os estados. 
Milhares de estudantes e pro-
fessores estão em casa para 

evitar a propagação do novo 
coronavírus, vírus causador da 
doença covid-19. Nesse con-
texto, as aulas online surgem 
como alternativa para que os 
estudantes não percam o rit-
mo de estudos no período de 
isolamento social. 

Ainda não há uma orien-
tação nacional sobre como as 
escolas podem proceder neste 
momento. Os Conselhos de 
Educação do Distrito Federal 
e do estado de São Paulo, por 
exemplo, se adiantaram e de-
finiram regras para essa oferta. 
A Undime, para evitar que os 
estudantes recebam diferen-
tes formações em todo o país, 
defende uma orientação única. 

Agência BRASIL
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A pandemia do coronavírus 
tem afetado praticamente to-
dos os países do mundo. Um 
deles, a Itália, é a que passa 
pela situação mais delicada no 
momento. Já foram mais de 
oito mil mortes confirmadas, 
além de mais 62 mil casos 
confirmados. 

Quem vive por lá tem per-
cebido o aumento da rigidez do 
governo italiano para manter a 
população em quarentena. É o 
caso da rio-pretense Francine 
Arioza, 27 anos, que vive há 
15 anos em Roma.

“Me mudei para Itália aos 
12 anos, quando minha mãe 
se casou com um italiano. 
Desde então, vivo aqui, mas 
sempre que posso vou para 
o Brasil visitar os meus fa-
miliares. Inclusive iria neste 
ano, mas tive que cancelar”, 
contou. 

Francine trabalha como 
tradutora e intérprete na ca-
pital do país, onde auxilia 
principalmente pessoas que 
pediram asilo político. Porém, 
nas últimas semanas, deixou 
de trabalhar devido a quaren-
tena imposta pelo governo. 

“Tem uma folha do governo 
que precisamos preencher 
sempre que formos sair na 
rua. Só é permitido ir ao 
trabalho, aos hospitais e aos 
mercados. Se você for pego na 
rua sem a autorização, acaba 
sendo multado em cinco mil 
euros”, explicou. 

Para ter o documento é 
necessário imprimir em casa e 
ter a assinatura de um policial.

Sobre a atual situação do 
país, Francine lamenta que as 
coisas tenham chegado a esse 
ponto. “Fico muito triste. Meu 
noivo trabalha no aeroporto e 

Rio-pretense relata 
experiência na Itália

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Companhias aéreas têm até um 
ano para reembolsar clientes

Vinicius LIMA 

MP garante que as compa-
nhias aéreas reembolsem os 
clientes em até 12 meses

A pandemia do coronavírus 
gerou uma série de problemas 
para quem pretendia viajar nes-
te primeiro semestre de 2020. 
Com diversos países fechando 
as fronteiras e atrações turís-
ticas esvaziadas para evitar a 
propagação do vírus, os con-
sumidores precisam se decidir 
entre duas opções: adiar ou 
cancelar a viagem.

“É importante destacar que 
essa pandemia é um evento 
extraordinário inusitado. Temos 
que ressaltar também que os 

fornecedores não têm culpa, 
mas assumem o risco da ativi-
dade. Nestes casos, estou sem-
pre orientando meus clientes a 
buscar o bom senso”, explicou 
o advogado Welton Vellasco. 

De acordo com ele, quem 
optar pelo cancelamento da via-
gem tem direito ao reembolso. 

“É necessário observar a 
forma que foi comprada a pas-
sagem, ou seja, olhar caso a 
caso. A medida provisória 925 
garante que as companhias 
aéreas reembolsem os clientes 
em até 12 meses. Se a viagem 
foi paga à vista, o consumidor 
tem direito de receber o valor 
integral. Já se foi paga em 
parcelas no cartão de crédito, 
o valor deverá ser estornado na 
próxima fatura”, afirmou.

Francine em imagem antes da pandemia que assola a Itália e o mundo

Transtornos causados pelo covid-19 na economia chegaram aos aeroportos

Arquivo PESSOAL
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O MAIOR DA HISTÓRIACRISE CAUSADA PELO VÍRUS

a gente acaba ficando preocu-
pada”, comentou. 

Além disso, existe a aflição 
sobre o acontecerá com a eco-
nomia. “Muita gente perdeu o 
emprego, estabelecimentos 
fecharam. O governo prometeu 
que suspenderia as contas, 
mas acabou que nada foi fei-
to”, afirmou.

Francine também contou 
o que tem feito para passar o 
tempo em seu apartamento. 
“A Amazon liberou alguns servi-
ços. Tenho lido bastante, já que 
antes não tinha muito tempo. 

Também estou fazendo exercí-
cios. Mantenho contato com o 
meu pai e meus avós no Brasil. 
Falo para eles levarem a sério 
as recomendações para ficar 
em casa”, comentou.

Sobre qual seria a primeira 
coisa que iria fazer quando 
o período de quarentena ter-
minasse, a rio-pretense não 
hesita: “Vou comer pizza! Por 
incrível que pareça, a farinha de 
pizza está em falta aqui na Itá-
lia. As famílias em isolamento 
estão se alimentando bastante 
com isso”, finalizou.

Divulgação

Italiano usa equipamentos de 
proteção contra o vírus que 
dizimou milhares de pessoas 
em seu país

Outra opção é adiar a viagem. 
Foi o que a professora universitá-
ria Joana D’Arc Alves da Silveira 
escolheu fazer com a viagem 
para Buenos Aires. 

“Iria ficar quatro dias na 
Argentina neste mês de março, 
mas tive que adiar. A agência não 
me deu nenhum tipo de trabalho. 
O problema foi o hotel, que quer 
cobrar a taxa de cancelamento”, 
afirmou.

Segundo Vellasco, o consu-
midor pode pedir a remarcação 
da viagem sem a cobrança de 
nenhuma tarifa. “Se a viagem foi 
comprada na baixa temporada, 
ele terá que remarcar no mesmo 
período. Se optar por ir na alta 
temporada, o consumidor terá 
que pagar a diferença.entre as 
tarifas”, comentou.

Câmara dos EUA aprova pacote de 
US$ 2,2 tri contra coronavírus

Agência BRASIL

A medida de 2,2 trilhões de 
dólares inclui 500 bilhões de 
dólares para ajudar indústrias 

A Câmara dos Deputados 
dos Estados Unidos aprovou 
nesta sexta-feira (27) um 
pacote de ajuda de US$ 2,2 
trilhões - o maior da história 
norte-americana - para ajudar 
indivíduos e empresas a lidar 
com a crise econômica cau-
sada pelo surto de coronavírus 
e fornecer aos hospitais com 
necessidade urgente de supri-
mentos médicos.

O enorme projeto de lei  - 
também aprovado pelo Senado, 
de maioria republicana, na noite 
de quarta-feira (25) - agora vai 
para a sanção do presidente 
republicano Donald Trump.

Democratas e republicanos 
na Câmara, liderada pelos de-

mocratas, aprovaram o pacote 
por voto em áudio, revertendo 
um desafio processual do repre-
sentante republicano Thomas 
Massie, que havia tentado 
forçar uma votação formal e 
gravada.

Massie, um republicano 
independente que desafia re-
petidamente líderes do partido, 
disse no Twitter que achava 
que o projeto continha muitos 
gastos estranhos e dava muito 
poder ao Federal Reserve. Ele 
não falou no plenário da Câmara 
durante o debate de três horas.

Trump disse no Twitter que 
Massie deveria ser expulso do 
Partido Republicano. “Ele só 
quer publicidade. Ele não pode 
impedir, apenas adiar”, escre-
veu ele.

Outra autoridade afirmou 
que Massie estava colocando 
em risco a saúde dos parla-
mentares.

Pelo menos três membros 

do Congresso testaram positivo 
para o coronavírus e mais de 
duas dúzias fizeram uma au-
toquarentena para limitar sua 
propagação.

O pacote de resgate - a 
maior medida de alívio fiscal já 
aprovada pelo Congresso - vai 
acelerar os pagamentos diretos 
aos norte-americanos dentro 
de três semanas se Trump 
sancioná-lo.

A medida de 2,2 trilhões de 
dólares inclui 500 bilhões de 
dólares para ajudar indústrias 
afetadas e 290 bilhões de 
dólares para pagamentos de 
até 3 mil dólares a milhões de 
famílias.

Também fornecerá 350 
bilhões de dólares em emprés-
timos a pequenas empresas, 
250 bilhões de dólares para 
aumento do auxílio-desemprego 
e pelo menos 100 bilhões de 
dólares para hospitais e siste-
mas relacionados à saúde.

Deputados aprovaram o maior pacote de ajuda da história norte-americana 

Divulgação
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Sindicatos fecham atendimento presencial  

Todos disponibilizaram telefones para atender trabalhadores 

A diretoria do Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação do 
Álcool, Químicas, Farmacêuticos) atendendo 

as recomendações dos órgãos municipais e estadual 
desde a última terça-feira (24) está atendendo apenas 
os trabalhadores por meio de telefone.
Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do 
sindicato, caso o trabalhador precise pode entrar em 
contato nos diversos telefones disponibilizados de 
diretores e do corpo jurídico da entidade. Os contatos 
estão disponíveis no site www.sindalquim.org.br
No que diz respeitos às negociações a diretoria 
está atenta em especial ao setor sucroalcooleiro 
que a negociação é feita localmente. “Como não 
podemos ir às usinas por conta de não poder ter 
aglomerações, vamos passando informações para eles 
(trabalhadores) por parte das nossas redes sociais e 
site”, afirmou Alves Filho.

O  Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no 
Comércio de São José do Rio Preto região) não 
terá mais atendimento presencial no Centro de 

Benefícios, no bairro Boa Vista.
O sindicato com essa atitude segue as recomendações 
feitas pelos órgãos de saúde municipal para ajudar no 
combate à proliferação do coronavírus (Covid-19). 
Dois telefones foram disponibilizados para atender os 
comerciários, um da secretaria (17) 99612-3882 e caso 
seja necessário de uma orientação jurídica o telefone 
disponível é o (17) 997620996. Estes dois telefones 
fazem o atendimento exclusivo pelo whatsapp. 

O  Sindicato dos Frentistas de São José do Rio 
Preto, seguindo também as determinações 
impostas pelos órgãos de saúde em combate à  

pandemia de coronavírus (covid-19), deixou de atender 
presencialmente na sede em Rio Preto.
Segundo Antônio Marco dos Santos, presidente do 
sindicato, foi colocado à disposição dos frentistas um 
telefone com whatsapp onde será feito o atendimento 
à categoria. O telefone é o (17) 98200-0078.
O sindicato encaminhou aos donos de postos 
orientação que disponibilizem equipamento de 
segurança e higiene para os frentistas como máscaras 
e álcool em gel para que eles possam se limpar após 
cada abastecimento. 

O   Siticom (Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e Mobiliário de 
São José do Rio Preto e região) foi outro que 

decidiu esta semana deixar de ter atendimento 
presencialmente em sua sede.
O sindicato também está seguindo a orientação dos 
órgãos da saúde que pedem o fechamento de espaço 
público que possam ter atendimentos de pessoas ou 
aglomerações.
O Siticom está atendendo remotamente pelo telefone 
(17) 3214-9320.

Sindalquim Sincomerciários Sinpospetro

Siticom

Vamos juntos #LutarContraACrise


