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Estudo remoto exige disciplina e 
rotina para ter bons resultados

ESTOQUES ALTOS, DEMANDA BAIXA

Postos mergulham em crise 
após vendas despencarem 70%

Alunos e professores tiveram que se adaptar à nova realidade imposta pela pandemia do covid-19. Pág.A4

Isabela MARTINS

Divulgação
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Pet pode ter 
depressão 

com mudança 
de rotina

Pág. A7

Causa da morte poderá 
ser alterada sem
 ação na Justiça

Cartórios de Registro Civil do Estado de São Paulo estão auto-
rizados a retificarem certidões de óbitos sem a necessidade de se 
ingressar com ação judicial. A alteração vale para situações em 
que a causa mortis determinada pelo médico como Covid-19 ou 
suspeita da doença venha a comprovar, por exames laboratoriais 
posteriores, que o falecimento se deu por outra enfermidade.
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Postos mergulham em crise 
após vendas despencarem 70% 
Com custo operacional alto e 
vendas que ficaram drastica-
mente menores, desde o início 
da pandemia do novo coro-
navírus, os donos de postos 
de combustíveis em Rio Preto 
amargam grandes prejuízos e, 
segundo o sindicato da cate-
goria, o Sincopetro, a situação 
não deve melhorar com a 
abertura de todo o comércio. 
A expectativa do setor é de um 
período de recessão que vai 
demorar a passar.
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Podcast dá dicas para concurseiros

Itamar pede 
apoio a pequenos 
produtos rurais e 

alimentação escolar 
Pág. A3

Consumidores formam filas 
atrás de tecidos e Calçadão 

vive ‘apagão’ de clientes
Ontem, primeiro sábado 

após a flexibilização da aber-
tura do comércio de Rio Preto, 
o movimento foi bastante fraco 
no Calçadão para a maioria 
dos estabelecimentos comer-
ciais. A exceção ficou por conta 
das lojas de tecidos, onde a 
procura foi intensa para com-
pra de materiais para confec-
ção de máscaras.
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Motta quer que 
alugueis tenham 

contratos suspensos 
ou valores reduzidos
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IR pode financiar 
pesquisas sobre 
vírus, defende 

deputado Geninho
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Rio Preto 
registra a sexta 

morte por 
Covid-19
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Crise derruba 
renda de 

sacoleiras

Sérgio SAMPAIO
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19 de abril de 2020

Sérgio ParadaSOS CONSUMIDOR

     A Medida Provisória 948 foi 
publicada no último dia 8 de 
abril e trata dos cancelamento 
de serviços, reservas e eventos 
ligados ao setor do turismo e da 
cultura neste período de crise.
      As MPs são uma 
espécie legislativa prevista 
na Constituição Federal, de 
competência exclusiva do 
Presidente da República, que 
têm a natureza de uma lei sob 
condição resolutiva, isto é, ela 
surte efeitos de imediato, até que 
o Congresso Nacional a ratifique 
ou desaprove. Ela exige que haja 
relevância e urgência para que 
sejam editadas.
    Em São José do Rio Preto e 
região, já foram cancelados os 

seguintes eventos: Buteco do 
Gustavo Lima, show da cantora 
Lexa programado na Boate Mix 
Club no mês março, Rodeiro 
de Mirassol final de abril, o 
FIT Festival Internacional de 
Teatro que estava programado 
para junho e o Rio Preto Rodeo 
Coutry Bulls XXIV Edição que 
estava programado para julho. 
     Passam a ser três os 
cenários distintos para casos de 
cancelamento. O primeiro trata 
da possibilidade de remarcação 
e caberá aos prestadores a 
remarcação dos serviços, reservas 
e eventos cancelados. 
     O segundo fala da 
disponibilização de crédito para 
uso ou abatimento na compra 

de novos ou outros serviços, 
reservas e eventos, disponíveis 
nas respectivas empresas. 
     Já a terceira trata da 
possibilidade de acordo a ser 
formalizado com o consumidor 
para restituição dos valores.
    Caso o prestador não 
ofereça essas opções, ele deverá 
reembolsar o cliente do valor 
pago, no período de 12 meses 
após o fim da pandemia, com 
correção monetária. 
    De acordo com a MP, em caso 
de cancelamento de serviços 
como pacotes turísticos e reservas 
em meios de hospedagem, 
o prestador de serviços não 
será obrigado a reembolsar 
valores pagos pelo consumidor 
imediatamente desde que ofereça 
opções ao consumidor.
    São contemplados pela 
Medida Provisória: meios 
de hospedagem, agências 
de turismo, transportadoras 
turísticas, organizadoras de 
eventos, parques temáticos 
e acampamentos turísticos 
no quesito de prestadores de 
serviços. 
     No setor cultural, a medida 
valerá para cinemas, teatros, 
plataformas digitais de vendas de 
ingressos pela internet, artistas 
(cantores, apresentadores, atores, 
entre outros) e contratados pelos 
eventos.
    Os consumidores poderão 
optar por uma das alternativas 

Divulgação

CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR: OS DIREITOS 
QUE O CONSUMIDOR NÃO 

CONHECE - PARTE - 4

ANALISAMOS A MP 948, QUE PERMITE 
REEMBOLSO APÓS FIM DA PANDEMIA

     O Código de Defesa do 
Consumidor completa neste 
mês três décadas de existência. 
E ainda é pouco conhecido 
pelo cidadão brasileiro. Para 
comemorar estamos listando 
alguns dos seus direitos que 
talvez você nem sabe que 
exista.
 
   1-  Passagens de ônibus têm 
validade de um ano
    As passagens de ônibus, 
mesmo com data e horário 
marcados, têm validade de um 
ano, de acordo com a da Lei nº 
11.975, de 7/6/2009. 
    Caso não consiga fazer a 
viagem na data marcada, o 
passageiro deve comunicar a 
empresa com até três horas de 
antecedência. 
     Depois, poderá usar o bilhete 
em outra viagem, sem custos 
adicionais (mesmo se houver 
aumento de tarifa);
     2-    Se o consumidor 
desistir de um curso, tem 
direito a receber o valor 
das mensalidades pagas 
antecipadamente
    Se houver desistência, as 
parcelas pagas referentes aos 
meses que não serão cursados 
deverão ser devolvidas. Porém, 
não há a obrigação do curso 
devolver o valor pago pelo 
material didático. 
     O Idec considera abusiva 
qualquer cláusula contratual 
que estabeleça a não devolução 
do valor pago. 
     No entanto, a escola pode 
cobrar multa, desde que isso 
esteja previsto no contrato, 
e que o valor fixado não seja 
abusivo. Por lei, o limite para 
multa com cancelamento de 
contrato é de 10%;
    3-  Doador de sangue tem 
direito a meia entrada
    Doadores de sangue 
registrados em hemocentro e 
bancos de sangue de hospitais 
dos estados do Paraná (Lei 
Estadual 13.964/2002), Espírito 
Santo (Lei Estadual 7.737/2004) 
e Mato Grosso do Sul (Lei 
Estadual nº 3.844/2010) têm 
direito à meia-entrada, pagando 
assim a metade do valor 
estipulado ao público geral 
para o ingresso a espetáculos 
culturais, eventos esportivos, 
cinemas, exposições, entre 
outros;
     4 -  Toda loja deve expor 
preços e informações dos 
produtos
    Artigo 6, parágrafo terceiro do 
CDC: a informação adequada 
e clara sobre os diferentes 

A MP PERMITE QUE AS EMPRESAS REMARQUEM SERVIÇOS DE SHOWS, CINEMAS E 
PACOTES TURÍSTICOS

Contato: 17 99791-2647

sem qualquer custo adicional, 
taxa ou multa, desde que a 
solicitação seja efetuada no prazo 
de 90 dias, a contar da publicação 
da Medida Provisória. Ou seja, 6 
de julho. 
     No caso da opção for a de 
restituição do valor recebido 
do consumidor, o prestador de 
serviços ou sociedade empresarial 
poderá restituir o valor recebido 
no prazo de até 12 meses a partir 
do encerramento do estado de 
emergência em saúde pública 
provocado pelo coronavírus.
      No campo das sociedades, 
a medida é válida para 
restaurantes, cafeterias, bares 
e similares; centros ou locais 
destinados a convenções e/
ou a feiras e a exposições e 
similares; parques temáticos 
aquáticos e empreendimentos 
dotados de equipamentos de 
entretenimento e lazer; marinas 
e empreendimentos de apoio 
ao turismo náutico ou à pesca 
desportiva; casas de espetáculos 
e equipamentos de animação 
turística; organizadores, 
promotores e prestadores de 
serviços de infraestrutura, locação 
de equipamentos e montadoras 
de feiras de negócios, exposições 
e eventos; locadoras de veículos 
para turistas; e prestadores 
de serviços especializados na 
realização e promoção das 
diversas modalidades dos 
segmentos turísticos.

produtos e serviços, com 
especificação correta de 
quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos 
incidentes e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem;
   5 -  Se a ligação do celular 
for interrompida, você pode 
repeti-la em até 120 segundos
    Resolução nº 604, de 27 de 
novembro de 2012, aprova 
alteração no Regulamento do 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) 
para que chamadas sucessivas 
feitas de celular para um mesmo 
número sejam consideradas 
uma única ligação para efeitos 
de tarifação. 
    Para serem consideradas 
sucessivas, as chamadas 
deverão ser refeitas no intervalo 
máximo de 120 segundos entre 
os mesmos números de origem 
e de destino;
    6 - O fornecedor deve 
responder por defeitos de 
fabricação até mesmo fora do 
período de garantia
     Segundo o CDC, os 
fornecedores respondem 
pelos defeitos de qualidade 
ou quantidade que tornem 
produtos inadequados ao 
consumo ou diminuam seu 
valor.  
      E não adianta dizer que 
não sabia de nada: o fato 
do fornecedor desconhecer 
o erro não o exime da 
responsabilidade.  Tampouco é 
possível escapar da obrigação 
por meio de cláusulas em 
letrinhas miúdas? 
     A lei proíbe que o contrato 
atenue ou exonere o fornecedor 
de responder pelo problema.   
     Quando se tratam de 
problemas aparentes (ou 
facilmente perceptíveis) em 
serviços ou produtos não 
duráveis, o consumidor tem 
até 30 dias para fazer sua 
reclamação. No caso dos 
duráveis, esse prazo é de até 90 
dias.
     A situação se torna mais 
polêmica quando se trata 
dos chamados vícios ocultos, 
ou seja, defeitos que não são 
facilmente identificados e 
podem demorar anos para se 
manifestarem. 
      A lei deixa claro que o 
consumidor tem direito à 
reparação de falha oculta até 
o fim da vida útil do produto e 
não apenas durante o período 
de garantia. 
      O prazo para reclamação 
começa a contar a partir do 
momento em que o defeito de 
fabricação foi notado.
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O deputado estadual Itamar 
Borges (MDB), que também 
é presidente da Frente Parla-
mentar do Agronegócio Pau-
lista, encaminhou na semana 
passada ofícios ao governador 
João Doria (PSDB), ao vice-go-
vernador Rodrigo Garcia (DEM) 
e ao secretário de Agricultura 
do Estado, Gustavo Junqueira, 
nos quais busca junto com o 
governo reduzir os prejuízos dos 
pequenos agricultores paulistas 
durante a quarentena por con-
ta do coronavírus (Covid-19). 
A proposta do deputado é a 
parceria do Estado com estes 
pequenos agricultores para 
que os mesmos fornecessem 
alimentos para municípios com 
até 50 mil habitantes que se-
riam distribuídos aos alunos 
das redes municipais durante 
esse período de suspensão das 
aulas por conta da pandemia. 
“Os pequenos produtores rurais 
de São Paulo, que dependem 
em grande parte de programas 
oficiais, como Merenda Escolar 
e Viva Leite, para obter uma 
renda mínima, vivem uma grave 
situação, por isso reforço mais 
uma vez a necessidade de me-
didas de apoio emergenciais, 

durante a pandemia do novo co-
ronavírus”, salientou o deputado. 
Ele vem pleiteando junto ao go-
verno iniciativas para toda a ca-
deia produtiva do agro, bem como 
aos demais setores econômicos. 
Em um breve levantamento do 
Fórum, foi constatado junto às 
cooperativas de agricultores de 
pequeno porte que eles aten-
dem cerca de 150 municípios, 
a maioria com menos de 50 mil 
habitantes, onde a incidência de 
Covid-19 ainda é baixa, a possi-
bilidade das prefeituras assumi-
rem a distribuição da merenda 
escolar sem grande proble-
ma, evitando as aglomerações.  
Com o controle das prefeituras, 
a merenda poderia ser oferecida 
na forma de cestas básicas, 
por exemplo, com alimentos 
mais saudáveis como frutas, 
legumes, raízes e verduras. 
Outro ponto é em relação à Lei 
13.987, sancionada recente-
mente e que garante o funciona-
mento do PNAE (Programa Na-
cional de Alimentação Escolar) 
durante o período de suspensão 
das aulas nas escolas públicas.  
Também está para ser oficiali-
zado um incremento de R$ 500 
milhões no PAA (Programa de 
Aquisição de Alimentos), igual-
mente voltado aos pequenos pro-

Da REPORTAGEM

ALIMENTOS MAIS SAUDÁVEIS

Motta propõe redução de alugueis durante pandemia 

Itamar pede apoio a pequenos 
produtos rurais e alimentação escolar 

O deputado federal Geni-
nho Zuliani (DEM) apresen-
tou projeto de lei na semana 
passada que permite que 
contribuintes do IR (Imposto 
de Renda) possam desti-
nar recursos para finan-
ciar pesquisas cientificas 
ou tecnológicas que te-
nham como foco novos tra-
tamentos e vacinas contra o 
novo coronavírus (Covid-19). 
A proposta permite que con-
tribuintes: pessoas físicas 
e jurídicas possam destinar 
recursos do Imposto de 
Renda ao Ministério da Ci-
ência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações para que, 
em parceria com o Conselho 
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico, 
Ministério da Saúde e Fundo 

Geninho quer que parte 
do IR financie pesquisas 
no combate ao Covid-19

Da REPORTAGEM

Chapa do PL
A chapa de pré-candidatos a vereador do PL terá três 

concorrentes fortes na disputa por cadeiras na Câmara. 
Fábio Marcondes e Anderson Branco vão disputar a re-
eleição, e o ex-vereador Oscarzinho Pimentel vai tentar 
voltar ao Legislativo. Como o número de candidatos 
será elevado, Marcondes terá dificuldade para repetir 
a votação obtida em 2016, porém, deverá ser o mais 
votado da chapa. Anderson e Oscarzinho vão ‘brigar’ 
pela segunda posição. Será que o partido elege três ou 
um vai ficar de fora?

Receitas
A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) 
estendeu a validade de pres-
crições médicas em 30 dias 
para pessoas que precisam 
de medicamentos controla-
dos. A medida é válida por 
seis meses e foi criada para 
diminuir o fluxo de pessoas 
em hospitais e farmácias, a 
fim de evitar a transmissão 
do novo coronavírus. Os pa-
cientes que precisarem de 
novas receitas podem entrar 
em contato diretamente 
com o médico responsável 
e solicitar uma prescrição 
eletrônica. As farmácias já 
estão cientes dessa medida.  

Alto custo
O vereador Zé da Academia (Patriota) informou que vai 

enviar requerimento ao órgão responsável pela distribuição 
de medicamentos, do governo do Estado, amanhã, que 
tem recebido reclamação da falta de remédios de alto 
custo no AME (Ambulatório Médico de Especialidades). 
O aposentado Osmar Pagliuso, por exemplo, diz que está 
recebendo só 20 comprimidos por mês de artovastatina, 
que combate o colesterol. “Faz tempo que isso vem acon-
tecendo e não normaliza nunca”, desabafou.

Vírus chinês
Marco Rillo (PSOL) está aproveitando o isolamento 

social para fazer alguns reparos no seu salão de festas, 
localizado próximo à rodovia Assis Chateaubriand, na 
saída para Guapiaçu. O vereador sabe executar serviços, 
por exemplo, de marcenaria, sistema elétrico, pintura, ou 
seja, é um sabe tudo na área. Agora, Rillo não está nada 
satisfeito com o dano econômico provocado pelo vírus 
chinês. Como está proibido aglomeração, como festas em 
geral, por exemplo, casamentos, nada de alugar o salão 
para as festanças.

Nas nuvens
Mesmo tendo sido exonerado pelo presidente Jair 

Bolsonaro (sem partido), pelo que se vê nas redes so-
ciais, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta saiu com a 
popularidade nas nuvens. A passagem pelo Ministério da 
Saúde, principalmente por causa da pandemia provocada 
pelo vírus chinês, fez com que Mandetta ficasse conhe-
cido, de forma positiva, em todo o Brasil. Se a direção 
do DEM quiser já tem um pré-candidato na disputa pela 
Presidência em 2022. Poderá ser um forte concorrente 
ao seu criador...

Sob controle
Os números mostram que as medidas colocadas 

em práticas pelo secretário de Saúde, Aldenis Borim, 
com o apoio de toda a equipe do governo municipal, 
até agora tem tido êxito na guerra contra o vírus chinês. 
Por enquanto, sob controle. Claro, que não dá para não 
lembrar daqueles que estão voltando para suas casas, se 
trancando, compartilhando afazeres domésticos, enfim, 
dividindo tarefas, por exemplo, como cortar uma cebola. 
São heróis sem rosto e sem nome. Apenas isso: heróis... 
o povo brasileiro!

Arredios
Apesar de o prefeito Edinho Araújo (MDB) ter flexibiliza-

do as medidas restritivas autorizando o funcionamento de 
algumas atividades comerciais e de prestação de serviços, 
os consumidores estão arredios, segundo observou um 
empresário que atua na área central da cidade. O povo, 
vendo a pandemia matando no Brasil e em outros países, 
começa a entender que a situação é grave e não quer 
arriscar temendo ser contaminado pelo vírus que veio da 
China. É o tal negócio, o medo faz parte da preservação 
da vida.

dutores e à agricultura familiar.   
A solicitação é que as prefei-
turas, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional, 
utilizem esses recursos do PNAE 
e do PAA para ajudar as famílias 
mais carentes e, por consequ-
ência, os pequenos agricultores.  

Divulgação

O deputado federal Luiz Car-
los Motta (PL) apresentou, na úl-
tima segunda-feira (13), projeto 
de lei que permite aos locatários 
de imóveis residenciais e comer-
ciais a suspensão dos contratos 
de aluguel ou a redução dos 
valores pelo tempo que durar a 
vigência da Lei 13979/20 – que 
é a ‘Lei Nacional de Quarente-
na’ -, elaborada para enfren-
tar o coronavírus (Covid-19).  
Motta afirma que a excepcio-
nalidade do momento o levou a 
apresentar o projeto, tendo em 
vista que “muitos trabalhadores 
além de pequenos comércios, 

Divulgação

É o Brasil...  
A medida provisória que 

extingue o DPVAT vai perder 
a validade amanhã. Com 
isso, o DPVAT, que teria 
sido encerrado em janeiro, 
permanecerá valendo. A me-
dida provisória 904/19 não 
chegou a ser votada pela co-
missão mista de deputados e 
senadores, responsável pelo 
parecer preliminar antes das 
análises nos plenários da 
Câmara dos Deputados e do 
Senado. A comissão se reu-
niu apenas duas vezes (uma 
delas para sua instalação), 
não fez nenhuma audiência 
pública e não recebeu ne-
nhum relatório. É o Brasil...

em especial os que atuam na 
área de serviços, foram dura-
mente atingidos e tiveram suas 
condições financeiras afetadas “.  
O texto tramita na Câmara dos 
Deputados.

Proteção aos Trabalhadores 
- Em outro projeto apresentado 
pelo parlamentar nos últimos 
dias, ele busca a redução zero 
das alíquotas da Contribuição 
para o PIS/Pasep e da Cofins 
(Contribuição para o Financia-
mento da Seguridade Social) 
incidentes na importação e 
sobre a receita bruta de venda 
no mercado interno de Equipa-
mentos de Proteção Individual 
(EPI).

COVID-19

No PNAE, somente para os 
150 municípios atendidos pelas 
cooperativas identificadas, es-
tão disponíveis R$ 7,8 milhões 
mensais para serem usados 
com merenda, recurso que vai 
beneficiar 723 mil alunos e seus 
familiares.

Estas ‘cestas básicas’, mais saudáveis, seriam entregues 
aos alunos das redes municipais durante o período de 
suspensão das aulas

Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico, 
possam desenvolver pes-
quisas relacionadas ao en-
frentamento da Covid-19. 
“Quem quiser contribuir po-
derá doar até 1% (um por 
cento) do imposto sobre a 
renda devido apurado pelas 
pessoas jurídicas tributa-
das com base no lucro real 
ou    6% (seis por cento) do 
imposto sobre a renda apu-
rado pelas pessoas físicas 
na Declaração de Ajuste 
Anual”, salienta o deputado.  
Se a proposta for aprova-
da pela Câmara Federal, a 
possibilidade da doação já 
começa a valer no exercício 
de 2020, ano-calendário de 
2019.  O projeto deverá ser 
analisado nos próximos dias. 
Caso venha ser aprovado 
pelos deputados, segue para 
apreciação no Senado.

Divulgação

Da REPORTAGEM
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Uma das mídias mais 
populares na atualidade, 
os podcasts vêm crescendo 
cada dia mais graças a suas 
funções variadas, podendo 
servir como veículo informa-
tivo ou como uma ferramenta 
de entretenimento. 

Pensando nisso, a pro-
fessora e moradora de Rio 
Peto, Tereza Cristina Amaral 
Ramos, 59 anos, lançou o 
podcast ‘Professora Tereza 
Cristina’, voltado para estu-
dantes e candidatos a con-
cursos públicos na área da 
educação.

“Eu participo de muitos 
concursos públicos e várias 
pessoas me falam que têm 
dificuldade de relembrar o 
conteúdo. Pensei em fazer 
algo no Youtube sobre o 
assunto, mas por influência 
da família, resolvi fazer o po-
dcast, pois me falaram que 
era meio mais prático, que 
dava pra ouvir no celular en-
quanto trabalha ou faz outras 
atividades”, explicou Tereza.

O primeiro e segundo 
episódio, ‘A história da edu-
cação infanti’ e ‘Tendências 
do pensamento pedagógico’, 
respectivamente, já estão 
disponíveis no portal e apli-
cativo SoundCloud (sound-
cloud.com/professoratereza-

Professora lança podcast para 
auxiliar candidatos a concursos

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

cristina). “Faço os podcasts 
em casa mesmo pelo celular. 
Sempre tento direcionar o 
conteúdo e separar por te-
mas”, comentou Tereza.

O roteiro é de autoria da 
própria professora, que utili-
za as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação 
Infantil (2010) e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para 
a Formação de Docentes 

A professora Tereza ade-
riu à nova mídia como 
forma de informação e 
entretenimento

da Educação Infantil (2009 
e 2010) como referências 
bibliográficas. 

“Gostei de realizar o tra-
balho e pretendo continuar 
mesmo após o fim da qua-
rentena”, afirmou Tereza. 

Os materiais serão dispo-
nibilizados semanalmente, 
sempre às quintas-feiras, 
com duração de cinco a dez 
minutos.

saiba mais
O QUE É?! - Podcasting é uma forma de publicação de ficheiros 
multimídia (áudio, vídeo, foto, PPS, etc…) na Internet, e aos 
utilizadores acompanhar a sua atualização. O utilizador pode, 
assim, meramente acompanhar, ou até mesmo a descarregar 
automaticamente o conteúdo de um podcast. A palavra 
'podcasting' é uma junção de iPod - marca do aparelho multimídia 
homónimo, da Apple Inc., que é sigla de 'Personal On Demand' 
(numa tradução literal, algo pessoal e sob demanda) - e 
broadcasting (radiodifusão). O conjunto de ficheiros ou arquivos 
publicados por podcasting é chamada de podcast. O autor de um 

podcast é chamado podcaster.

Pensei em fazer algo no Youtube sobre o 
assunto, mas por influência da família, 
resolvi fazer o podcast, pois me falaram 
que era meio mais prático, que dava pra 
ouvir no celular enquanto trabalha ou faz 

outras atividades

“

”Professora e moradora, Tereza Cristina Amaral Ramos

ENSINO REMOTO

Arquivo PESSOAL

Docente e estudante dão 
dicas de como seguir 

firme estudando em casa
Especialistas orientam que neste período de isolamento social é preciso 
encontrar a melhor forma para continuar os estudos mantendo o mesmo 

foco de antes. A nova rotina contempla tanto alunos do ensino fundamental  
como universitários 

Com a pandemia muitas coi-
sas estão mudando, os alunos 
tanto do fundamental, ensino 
médio, como os universitários, 
estão precisando se adequar a 
uma nova rotina. 

Por isso neste período é pre-
ciso encontrar a melhor forma 
para continuar os estudos man-
tendo o mesmo foco de antes.

Priscila Moreda Perroni é 
professora há 20 anos, ensi-
na matemática e atualmente 
ministra aulas para o ensino 
fundamental 2. 

Ela pontua quais são os 
principais métodos para que os 
alunos continuem os estudos 
neste período.

“A melhor forma é a pes-
quisa, pois com ela cria-se um 
ser protagonista. Mas é preciso 
ter muito cuidado, pois essa 
forma de estudo, na maioria 

das vezes, é feita por mídias 
(internet/celular) e com toda 
certeza aqueles menos favoreci-
dos ficam para traz, é um modo 
excludente de ensino. Não sou 
contra, mas temos que possi-
bilitar o acesso a todos. Uma 
dica importante é que o aluno 
deve pegar o material que tem 
e revisitar o que já foi estuda-
do, refazer exercícios e tentar 
aprimorar os conhecimentos 
com os materiais disponíveis. 
Uma grande dica: leiam, leiam 
muito, tudo que puderem”, frisa 
Priscila.

É preciso criar uma rotina. 
“Tem de haver uma rotina. 
Estipular horários, sentar e es-
tudar. Anotando todas as novas 
informações que adquirir nesse 
período porque se não anotar o 
aprendizado pode ficar solto e 
esquecido. Para o adolescente, 
principalmente, é muito difícil 
manter o foco, mas nesse 
momento temos que ocupar 

nosso tempo com o melhor que 
podemos fazer e agora mais 
do que nunca o melhor para o 
adolescente é estudar”, ressalta 
a professora.

Giovanna Victória de Oliveira 
Pulfer, 19, começou o curso su-
perior de fisioterapia neste ano 
e com a pandemia precisou criar 
uma nova rotina de estudos.

“No começo foi um pouco 
complicado pra gente se or-
ganizar, porque a gente estava 
acostumado com a rotina de 
acordar cedo, ir pra aula, revi-
sar as matérias. E isso foi um 
baque ter que ficar em casa e 
criar essa rotina de estudos em 
casa. Tento manter praticamen-
te a mesma rotina, como se eu 
fosse para a aula. A faculdade 
está disponibilizando vídeo aula 
e alguns links do You Tube pra 
gente se aprofundar no assunto, 
artigos e questões pra gente 
fazer. Então eu acordo cedo 
e começo os meus estudos. 

Isabela MARTINS
redacao@dhoje.com.br

Ir para a aula é maravilhoso, 
mas a forma que a faculdade 
fez está nos ajudando muito. 
No horário da aula o professor 
fica disponível pra gente tirar 
as dúvidas. Neste momento de 
pandemia faz a gente se sentir 
mais próximo das pessoas tam-
bém”, declara Giovanna.

E conclui que “essa foi uma 
forma que a faculdade encon-
trou de fazer com que a gente 
continue nossos estudos. Estu-
dar sozinho é um desafio, qual-
quer distração pode ser algo 
pra te atrapalhar. Mas quando 
você entende que precisa fazer, 
começa a gostar e tudo vai se 
ajeitando. É preciso encontrar 
uma forma que você se sinta 
confortável pra conciliar a nova 
rotina e seguir os estudos. A 
aula presencial certamente é 
muito melhor, mas tudo isso vai 
passar e se ajeitar. Por enquan-
to a dica é seguir firme e não 
desista dos estudos”.

Estudantes têm que criar 
uma nova rotina 

Isabela MARTINS

Realização do Enem em 2020 está garantida, diz ministro

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, confirmou 
nesta sexta-feira (17), durante 
live em uma rede social, a re-
alização do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), na versão 
imprensa, com prova prevista 
para os dias 1º e 8 de novembro. 
Segundo ele, até lá, a quarentena 
já terá passado e não há motivo 

para o adiamento do exame. 
“Vai ter Enem, essa quarente-

na vai acabar em breve, eu acredi-
to”, afirmou. “A crise já vai ter pas-
sado”. Pela primeira vez, o Enem 
terá também aplicação de provas 
digitais, em fase experimental. De 
acordo com o ministro, a prova 
digital será realizada por cerca de 
100 mil voluntários. A data dessas 
provas está prevista para os dias 
22 e 29 de novembro. 

Se houver algum problema 
na aplicação da prova digital, 
os candidatos poderão refazer o 
exame na versão impressa, em 
data posterior. “Se der problema, 
faz a reaplicação em papel, junto 
com quem teve problema [com 
a prova] em papel”, explicou o 
ministro.

Weintraub informou que a pas-
ta concedeu cerca de 1 milhão de 
isenções da taxa de inscrição do 

Enem 2020. O prazo para fazer o 
pedido termina às 23h59 desta 
sexta-feira. O participante que 
deseja solicitar o direito de não 
pagar a taxa e estiver dentro dos 
critérios do edital deve acessar a 
página do Enem 2020 e se ins-
crever. O resultado será divulgado 
no dia 24 de abril.

Fies
O ministro também garantiu 

que o governo vai suspender 

Agência BRASIL temporariamente o pagamento do 
Fundo de Financiamento Estudan-
til (Fies) em decorrência da crise 
econômica causada pelo novo 
coronavírus. A regulamentação do 
adiamento está em fase final de 
tramitação no ministério e será, 
inicialmente, por 60 dias, poden-
do ser prorrogada por mais 60.  

“Já está encaminhado o pe-
dido, tramitando no Ministério 
da Economia e no MEC. Serão 

60 dias e, se precisar mais 30 e, 
depois, mais 30”, detalhou. 

Ano letivo
Ainda durante a live, Weintraub 

disse que não há comprometi-
mento do ano letivo por causa da 
suspensão das aulas que ocorre 
em todo o país. No início do mês, 
o presidente Jair Bolsonaro editou 
medida provisória (MP) para flexi-
bilizar o número mínimo de 200 
dias letivos previstos em lei.   
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Finalmente chegou chuva 
de meteoros Líridas

Uma das chuvas de meteoros mais aguardadas do ano, final-
mente chegou! Ela tem esse nome exatamente por ocorrer na 
direção da constelação de Lira. Ela começou modestamente 
no dia 14 e 30 de abril e pode ser vista a partir do início da 
noite, até o amanhecer. Costumam ser mais de 20 meteoros 
por hora, e seu ponto máximo de atividade(pico) está previsto 
para a madrugada do dia 22/04(quarta). Lembrando que para 
acompanhar uma chuva de meteoros, não é preciso equipa-
mento algum, somente um céu limpo de nuvens, uma cadeira 
confortável. 

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

O Brasil é o pais que tem uma visão mais ampla e privilegiada 
em relação aos demais países dos extremos sul e norte do 
globo, Pessoas que residem próximos às áreas rurais, costu-
mam ter uma visão mais límpida do céu sem a poluição lumi-
nosa e atmosférica comum das cidades.  De brinde, teremos 
uma Lua quase em fase nova, o que vai propiciar condições 
mais que perfeitas para a observação astronômica. Se não 
tiver muita paciência de ficar muito tempo acordado de ma-
drugada, tem a opção de acordar às 2 da manhã, momento 
que as Líridas estarão em seu auge. 
Este ano também conta com um fator especial: O brilho da 
Lua será fraco, quase em fase nova, o que facilita a observa-
ção a olho nu dos meteoros luminosos. Para quem não tem 
disposição de passar a madrugada toda observando o céu, 
fica a dica: o melhor é acordar por volta das 2h do dia 22, 
quando a atividade dos meteoros estará maior, e ficar até 
pouco antes do amanhecer.

Sacoleiras e autônomos já 
sentem os efeitos da crise

A Prefeitura de Rio Preto flexi-
bilizou o retorno de alguns seto-
res do comércio com restrições, 
como forma de minimizar a crise 
econômica desencadeada pela 
pandemia do coronavírus. No 
entanto, alguns setores seguem 
sendo prejudicados financeira-
mente pela doença, como no 
caso de sacoleiras e autônomos.

A sacoleira Priscila Abreu 
Oliveira de Marco, 33 anos, 
contou que a crise afetou com-
pletamente o seu orçamento. 

“Costumava pegar consig-
nado aqui em Rio Preto e em 
Mirassol, porém as lojas fe-
charam e acabei ficando com 
poucas peças. Além disso, só 
consegui vender uma neste 
mês”, afirmou. 

De acordo com ela, um dos 
motivos das vendas estarem 
baixas é também a situação 
dos clientes. “Muitas clientes 
foram afetados e preferem não 
comprar nesse momento”, co-
mentou.

A situação não é melhor 
para o marido de Priscila, André 
Renato de Marco, de 33 anos. 
Ele trabalha como representante 
comercial de uma empresa de 
revestimentos e de tapetes. 

“Está tudo parado e como 
ganho como autônomo, de 
acordo com a liquidez do que 
eu vendo, acabo ficando sem 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

COVID-19

Sacoleira Priscila de 
Marco encontra difi-
culdade para pegar 
peças novas e fazer 
vendas 

Movimento do Calçadão é fraco 
mesmo com flexibilização 

No primeiro sábado pós 
início da flexibilização da aber-
tura do comércio de Rio Preto 
que oficialmente começou 
a valer na última quinta-fei-
ra (16) com a publicação 
do decreto 18.586/2020 
as pessoas vo l taram de 
forma tímida ao Calçadão.  
Com poucos consumidores e a 
maior parte à procura de lojas 
de tecidos onde se via filas 
do lado de fora para comprar 
material na maioria dos casos 
para a confecção de máscaras.  
As lojas que abriram as por-

tas, ou na verdade uma delas, 
fizeram barreiras para evitar a 
entrada dos consumidores e 
os funcionários ficaram do lado 
de dentro buscando produtos.  
Nas ruas do quadrilátero do 
Calçadão o mesmo foi feito 
onde os comerciantes que 
estão atendendo as pesso-
as que ficam nas calçadas 
para fazerem seus pedidos.  
Para o presidente do Sinco-
mércio (Sindicato do Comércio 
Varejista de Rio Preto), Ricardo 
Arroyo, o movimento vem mes-
mo se mostrando muito fraco 
e isso se dá porque muitas 
lojas não podem abrir suas 

Sérgio SAMPAIO

Arquivo PESSOAL

Os meteoros fazem parte da cultura popular de todos brasilei-
ros, pois são popularmente conhecidos como estrelas caden-
tes, e muitos fazem um pedido de olhos fechados após vê-los, 
mas na realidade não são estrelas , e sim fragmentos de co-
metas ou asteróides que entram em nossa atmosfera, incen-
diando-se no atrito com o ar e liberando gases que são libera-
dos e deixam uma cauda, parecendo bolas de fogo cruzando 
o ar a mais de 30.000 km/h. Em nossa página do CARP(Clube 
de Astronomia Rio Preto) divulgamos vídeos de meteoros ce-
didos pela  BRAMON(Brazilian Meteor Observation Network), 
que é uma instituição sem fins lucrativos criada para monitorar 
a quedas dessas rochas espaciais que são registrados quase 
que diariamente. Apesar de ocorrerem quase que diariamente, 
os períodos de grande incidência são exatamente chamados 
de “chuvas”, e no caso das Líridas, são fragmentos do antigo 
cometa Thatcher (C/1861 G1) entrando em nossa atmosfera.  
Muitos se assustam com a simples idéias de que todo dia 
somos “bombardeados” com mais de 7 toneladas de rachas 
espaciais, mas os grandes meteoros como o que atingiu a Ter-
ra e exterminou os dinossauros, são um evento raríssimo de 
acontecer. Há registros de que egípcios já observavam e ca-
talogavam cometas e quedas de meteoros, e inclusive alguns 
viraram jóias e adagas dos faraós. Então nessa quarentena já 
sabe, coloque o despertador para acordar 1 hora antes e leve 
a criançada lá fora para observar em família um belo evento do 
universo que jamais vai sair de suas memórias! 
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 As-
tronomia), além de termos o selo de qualidade da SAB (Socie-
dade Astronômica Brasileira). 

portas para atender os clientes 
dentro delas e isso dificulta e 
impossibilita que muitos co-
merciantes voltam a funcionar.  
Ele informou que o sindi-
cato continua na defesa da 
abertura de todo o comér-
cio, onde todos iriam cumprir 
as determinações de higiene 
e segurança recomendada 
pelo Ministério da Saúde.  
Sobre qual a decisão que o pre-
feito Edinho Araújo (MDB) deve 
tomar nesta segunda-feira (21) 
quando se reúne com o Comitê 
Gestor do Enfrentamento do 
Coronavírus, o presidente do 
Sincomércio salientou que “nós 

Rio Preto registra a sexta morte por Covid-19

A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Secretaria 
de Saúde, informa a ocor-
rência do sexto óbito em 

paciente com resultado pré-
vio positivo para COVID-19. 
É um homem de 79 anos 
que apresentava comor-
bidades, tendo início dos 

Da REDAÇÃO

estamos aguardando uma nova 
reunião com o prefeito para 
podermos questioná-lo se ele 
simplesmente vai seguir o que 
o governador (João Doria) fala 
ou se ele vai seguir pela vida 
voltando a normal, de acordo 
com os cuidados para que 
os empresários possam fazer 
face aos seus compromissos”.   
SALÕES DE BELEZA - Alguns 
salões localizados na área 
central que puderam voltar a 
funcionar se adaptaram para 
seguir as recomendações de 
higiene e segurança tanto dos 
clientes como dos funcionários.  
Segundo Carlos Dias, sócio 
de um salão de beleza locali-
zado no Calçadão, o momen-
to está fraco, em especial 
por ter como público alvo 
os comerciários e bancários 
que atuam na região central.  
“Esperamos que as coisas me-
lhorem a partir do dia 23, muitas 
pessoas ainda estão com medo 
de tudo isso”, salientou Dias. 
PROIBIDO – Algumas lojas de 
rede que ficam no Calçadão 
e tinham disponibilizado ou 
formas dos clientes efetuarem 
pagamentos como totens na 
entrada ou a permissão da 
entrada de um cliente de cada 
vez para efetuar o pagamento 
desde este sábado (18) deixa-
ram de usar essa forma, pois 
foram notificadas pelos fiscais 
da prefeitura que esse formato 
não está autorizado pelo de-
creto vigente. Consumidores 
terão que entrar nos Apps ou 
sites das lojas para poderem 
efetuar o pagamento ou emitir 
o boleto.

Sérgio SAMPAIO

renda”, explicou.
Para driblar a crise e passar 

por esse momento difícil, André 
busca outras alternativas de 
trabalho. “Um amigo me indicou 

para trabalhar em uma fábrica de 
álcool gel. Vamos ver se dá cer-
to. Estamos fazendo o possível 
para superar esse momento”, 
comentou.

A exceção ficou por conta das lojas de tecidos, onde a procura foi intensa para compra de 
materiais para confecção de máscaras

sintomas em 11 de abril, 
internado na segunda-feira 
(13),  com piora do quadro 
e óbito neste sábado (18). 
No que diz respeito aos casos 

de Covid confirmados houve 
o registro de mais uma caso 
neste sábado (18), totali-
zando 67 casos positivos no 
município.
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A Defensoria Pública de 
SP obteve decisões liminares 
favoráveis a duas ações civis 
públicas propostas no intuito 
de garantir direitos da popula-
ção de São José do Rio Preto, 
sobretudo as camadas mais 
vulneráveis, durante a pan-
demia do coronavírus. Uma 
delas, ajuizada em face do 
Município, garante o serviço de 
transporte seguro a pacientes 
em tratamento por doenças 
graves e gestantes durante a 
pandemia. A outra, ante a Se-
mae – autarquia responsável 
pelos serviços de água e esgo-
to - e o Município, determina 
o fornecimento de tratamento 
de esgoto para os moradores 
da Favela da Vila Itália. 

Em uma das ações, a 
Defensoria pedia a imple-
mentação de política pública 
que garanta alternativas de 
transporte seguro para todos 
os pacientes com doenças 
graves em tratamento contínuo 
(hemodiálise, imunoterapia, 
quimioterapia), residentes no 
município, bem como ges-
tantes, ofertando transporte 
adequado aos que se encon-
tram no grupos de risco, de 
acordo com o Ministério da 
Saúde e Organização Mundial 
da Saúde, de modo a afastar 
os casos mais graves do uso 
transporte público coletivo. 
Requer também que o Poder 
municipal indique e viabilize 
soluções alternativas àqueles 
cuja saúde permita o uso de 
transporte público.

“Trata-se de discussão 
quanto ao descumprimen-
to direto de normas consti-
tucionais e do princípio da 
prioridade dos direitos ora 
tutelados e que, em caso de 
demora, em prejuízo da vida 
e da saúde de centenas de 
pacientes que dependem do 
SUS e do transporte público. 
Tal prejuízo decorre do fato de 
que são pessoas debilitadas e 
contam com altíssimo risco de 
contágio durante o transporte 
público e desenvolvimento de 
sintomas graves que podem 
leva-las à morte”, argumentou 

Justiça garante transporte a pacientes com doenças 
graves e água e esgoto a habitações precárias

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Condições insalubres em favela por falta de saneamento foram alvos de ação da Defensoria

EDITAL 

o autor da ação, Defensor Pú-
blico Júlio César Tanone.

Na decisão, o Juiz Adilson 
Araki Ribeiro, da 1ª Vara da 
Fazenda de Rio Preto determi-
nou que a Prefeitura tem 15 
dias para apresentar dados 
de política pública adotada 
para atender pacientes que 
dependem de transporte para 
realização de tratamentos no 
Sistema Único de Saúde (SUS).

 Água e Esgoto

Na outra ação, Júlio Tanone 
propôs que a Justiça obrigasse 
a companhia de fornecimento 
de água e esgoto na cidade a, 
no prazo de 72 horas, promover 
o fornecimento contínuo de 
água aos moradores da Favela 

da Vila Itália, onde vivem mais 
de 500 pessoas em mais de 
208 habitações precárias, bem 
como, conforme soluções a se-
rem apontadas pelos técnicos 
responsáveis, executarem as 
obras necessárias à implan-
tação do serviço de coleta e 
tratamento de esgoto para 
todos os moradores do local, 
promovendo, ainda, obras de 
melhorias da pavimentação e 
drenagem.

“Como a forma de preven-
ção, controle e tratamento 
do Covid-19 tem sido a ma-
nutenção de higiene e acom-
panhamento, simultâneo, de 
orientações do poder público e 
pesquisadores, em meio ao iso-
lamento social, moradores(as) 
de assentamentos precários, 

pessoas com risco de corte 
do serviço ou, em especial, 
aquelas que já vivenciam in-
terrupção/ausência de ligação 
da prestação do serviço de 
água potável, se apresentam 
como as principais vítimas dos 
efeitos mais graves da doença 
epidemiológica em andamen-
to”, ressaltou o Defensor.

Na liminar, a juíza Tatiana 
Pereira Viana Santos, da 2ª 
Vara da Fazenda de Rio Preto, 
acolheu o pedido da Defenso-
ria, estipulando prazo de 72 
horas para a Prefeitura e o Se-
mae apresentarem a situação 
atual e eventuais providências 
a serem tomadas para forne-
cimento de assistência básica 
aos moradores da favela da 
Vila Itália.

Tal prejuízo decorre do fato de que são pessoas debilitadas e 
contam com altíssimo risco de contágio durante o transporte 

público e desenvolvimento de sintomas graves que podem 
leva-las à morte

“
”

Prefeitura Municipal de
PALESTINA

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

EDITAL
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS – COMARCA DE PALESTINA – SP.
GIULIANO MARCUCCI COSTA - OFICIAL. Edital com prazo de 15 (quinze) dias. GIULIANO MARCUCCI COSTA, Ofi cial do Registro de Imóveis da Co-
marca de Palestina - SP, faz saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem e possa interessar, que o MUNICÍPIO
DE PALESTINA, CNPJ N° 45.149.184/0001-94, com sede na Rua Siqueira Campos, 1.380, Bairro Centro, em Palestina/SP, depositou neste Ofi -
cial de Registro (protocolo 46.797 de 05.03.2020) todos os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da lei 6.766/79, para fi ns do regis-
tro do “Loteamento Palestina-D”, localizado na Rua Geraldo Calixto, quadra n° 129, lote n° 01, cadastro municipal n° 760000, desta cidade 
de Palestina, do imóvel urbano constante de uma área de 78.980,19 m2. devidamente matriculado sob o n° 7.633 livro n° 2, deste Ofi cial, em 
nome do MUNICÍPIO DE PALESTINA, CNPJ N° 45.149.184/0001-94, com sede na Rua Siqueira Campos, 1.380, Bairro Centro, em Palestina/SP.
O referido loteamento contém área de 78.980,19 m2, para a divisão em 160 lotes, 31.952,36 m2; para o sistema viário, 25.898,32 m2; para área 
institucional, 3.950,12 m2; para área verde, 12.196,57 m2; para sistema de lazer, 4.982,82 m2. O loteamento foi previamente aprovado pela mu-
nicipalidade de acordo com a autorização da municipalidade, obedecendo às disposições legais que regem os loteamentos, com CERTIFICADO 
GRAPROHAB n° 027/2020, e alvará de licença expedido pela Prefeitura Municipal de Palestina aos 17 de março de 2020. Para que chegue ao co-
nhecimento de todos os interessados expediu-se o presente edital com prazo de quinze (15) dias, que será publicado em jornal local, podendo 
ser impugnado o pedido, contando o prazo a partir da data da última publicação nos termos do art. 19 da lei 6.766/79, encontrando-se os docu-
mentos em autos próprios à disposição dos interessados (planta reduzida anexa). Palestina, (18) de abril de 2.020. Ofi cial Giuliano Marcucci Costa.

Flexibilização no comércio não anima donos 
de postos que amargam queda nas vendas 

Os postos de combustí-
vel de Rio Preto continuam 
amargando a queda drástica 
em suas vendas após o iní-
cio da quarentena imposta 
para combater a proliferação 
do coronavírus (Covid-19).  
Segundo Roberto Uehara, 
presidente do Sincopetro (Sin-
dicato do Comércio Varejista 
dos Derivados de Petróleo do 
Estado de São Paulo), a redu-
ção nas vendas dos postos de 

combustível é de mais de 70%. 
Ele afirma que os donos de 
postos estão passando por 
um momento muito difícil, pois 
o custo operacional é muito 
alto e não estão conseguindo 
gerar receitas por conta na 
queda gigantesca das vendas.   
“Existe uma despesa pesa-
da e não existe receita. En-
tão a situação dos postos 
revendedores no momento 
é crítica”, salienta Uehera. 
No que diz respeito a uma 
possível melhora com a fle-
xibilização de alguns setores 

comerciais, que aconteceu 
na semana passada em Rio 
Preto, Uehara frisou que mes-
mo que abrisse tudo a re-
cuperação será lenta, pois 
o Brasil já estava em um 
momento difícil na economia, 
isso nos últimos três anos.  
Ele acredita que a pandemia 
do Covid-19 veio para acabar 
de destruir tudo que restava, 
não é um problema local, 
mas sim mundial, que está 
afetando várias economias 
do mundo, que devem so-
frer um período de recessão.  

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Uehara diz que o período de 
recuperação será muito longo, 
mesmo que todo o comércio 
reabrisse agora e estivesse 
a todo vapor, o poder de 
compra do consumidor está 
restrito por conta da alta do 
desemprego que estes fa-
tos estão causando no país.  
“O poder aquisitivo escasso, 
uma vez que a população 
não tem poder de compra, 
não tem trabalho, não gera 
recursos, não tem poder de 
compra, então a situação 
não somente dos postos de 

combustíveis, mas de todos 
os estabelecimentos comer-
ciais do setor varejista e da 
economia vai sofrer um baque 
violento”, afirmou Uehara. 
P r e ç o s  e m  q u e d a  
A queda da venda de com-
bustível e a queda do preço 
ao consumidor estão andan-
do juntas. Em Rio Preto, o 
preço do Etanol continua a 
cair e é encontrado na cida-
de, em média, por R$ 2,49. 
Em consequência, a gasolina 
que tem em seu teor Etanol 
está sendo encontrada nas 

bombas por um preço médio 
de R$ 3,79. “A queda é no-
tória e está acontecendo não 
somente aqui em Rio Preto, 
mas sim em todos os Estados 
que têm consumo do Etanol no 
Brasil todo”, salientou Uehara. 
E a queda do preço vem acon-
tecendo dia a dia, pois segundo 
o presidente do sindicato, a 
usinas continuam produzindo, 
mas não têm para quem esco-
ar o produto para o consumo, 
refinarias produzindo gasolina 
e diesel também com vendas 
em queda.

Cartórios poderão retificar óbitos de 
Covid-19 sem ação judicial

Alterações de certidões de 
óbitos onde a causa mortis 
determinada pelo médico como 
COVID-19 ou Suspeita de CO-
VID-19, cujos exames labora-
toriais posteriores comprovem 
que o falecimento se deu por 
outra enfermidade, poderão 
ser feitas diretamente nos 
Cartórios de Registro Civil do 
Estado de São Paulo, sem a ne-
cessidade de processo judicial. 
O Enunciado com esta orien-

tação foi divulgado nesta sex-
ta-feira (17) pela Associação 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais do Estado de São Paulo 
(Arpen-SP) a todos os Cartórios 
de Registro Civil do Estado.  
Dessa forma, o novo coronavírus 
poderá ser incluído ou excluído 
como causa mortis em docu-
mentos que tenham sido re-
gistrados antes da confirmação 
do diagnóstico, desde que seja 
apresentado exame de laborató-
rio que corrobore a informação 
por qualquer uma das pessoas 
legitimadas a declarar o óbito. 

De acordo com a decisão, a 
alteração do documento pode-
rá ser solicitada por qualquer 
uma das pessoas legitimadas 
a declarar o óbito do indivíduo. 
Após a apresentação, o cartório 
responsável fará a retificação e 
emitirá nova certidão de óbito 
num prazo de até cinco dias. 
O custo para o processo de 
retificação é tabelado no Es-
tado de São Paulo e varia de 
acordo com o município, em 
razão da cobrança de Imposto 
Municipal (ISS) pelo serviço. 
A Arpen-SP levou em consi-
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deração para a orientação o 
artigo 110 da Lei 6.015/73, 
que dispõe sobre os registros 
públicos, e a resolução SS-
32 da Secretaria Estadual da 
Saúde de São Paulo, publicada 
no último dia 20 de março, 
e que dá diretrizes para se-
guimento nos casos de óbito 
durante pandemia de Covid-19. 
Segundo Marcelo Salaroli de 
Oliveira, diretor da Arpen-SP, 
o procedimento trazido pela 
Associação simplifica a vida 
de quem precisa lidar com o 
falecimento de um ente que-

rido em razão da pandemia.  
“É importante que os registros 
de óbito sempre contenham 
informações corretas sobre a 
causa da morte, mas sabemos 
que, muitas vezes, os resultados 
de exames laboratoriais sobre 
Covid-19 podem demorar a 
ficar prontos, por isso é impor-
tante facilitar o processo de re-
tificação das certidões, quando 
necessário”, salientou Oliveira.  
Leia a íntegra do Enunciado 
69 - O registro de óbito em que 
constou a causa da morte como 
“suspeita de Covid-19”, como 

“Covid-19” ou não constou re-
ferência ao Covid-19 poderá ser 
retificado para excluir ou incluir 
essa causa da morte, mediante 
procedimento administrativo 
requerido por qualquer das 
pessoas legitimadas a declarar 
o óbito e apresentação de do-
cumento legal e autêntico que 
consiste no exame laboratorial 
conclusivo. Fundamento legal: 
art. 110 da Lei 6.015/73 e 
Resolução SS 32 da Secretaria 
Estadual de Saúde do Estado de 
São Paulo, publicada no DOE de 
21/03/2020.



Cães podem ter depressão 
durante isolamento social 

Com a mudança da rotina 
durante este período de isola-
mento social temos que ficar 
atentos com os nossos cães. 
A mudança pode afetar a 
saúde psicológica dos aninais 
podendo chegar até um caso 
depressão.

O médico veterinário André 
Arruda, pós-graduado em clí-
nica médica, cirurgia geral e 
cardiologia, atuante no mer-
cado pet desde 2008 explica 
como devemos seguir com a 
nova rotina e cuidar da saúde 
dos pets.

“Devido ao confinamento 
imposto pelos tutores os pets 
podem desenvolver algumas 
alterações comportamentais 
tais como estresse e depres-
são, devido a falta dos pas-
seios diários. Para ajudá-los 

a manter um pouco de sua 
rotina podemos proporcionar 
passeios curtos próximo a 
residência em horários alter-
nativos, quando não há gran-
de fluxo de pessoas na rua e 
assim que chegar em casa, 
realizar higienização das pa-
tinhas com a água e sabão”, 
explica o veterinário.

Além disso, existem outras 
alternativas para ajudá-los a 
não ficarem doentes dentro de 
casa. “Caso o tutor optar por 
não passear na rua ele pode 
realizar algumas atividades 

Isabela MARTINS 
redacao@dhoje.com.br

Apatia é um dos sintomas de que o cachorro está com depressão, segundo veterinário

Isabela MARTINS

  

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

EM DESTAQUE  - O casal João e Maria José Mahfuz em 
pose especial para a coluna

MUDANÇA DE ROTINA
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Suplementos são importantes para garantir boa nutrição

A-7 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
19 de abril de 2020

EM FAMÍLIA II - Andressa Miranda encantou os fãs, nesta 
semana, ao mostrar que ela, o marido, Thammy Miranda, e o 
filho, Bento, de apenas 3 meses de vida, estavam combinan-
do os pijamas. A foto foi postada no Instagram da influencer

CLIMA FELIZ  -  O empresário Paulo Girardi, ao lado da matriarca 
da família, dona Terezinha, e de sua esposa, Aline Girardi

Devido ao confinamento imposto pelos tutores 
os pets podem desenvolver algumas alterações 
comportamentais tais como stress e depressão, 

devido a falta dos passeios diários

“

”

Divulgação

DIETA EQUILIBRADA Quarentena interfere na 
alimentação dos pets

Em época de novo coronavírus, 
os animais de estimação também 
estão em quarentena, o que alterou 
o dia a dia deles. O hábito de ficar 
em casa pode gerar ansiedade e até 
mesmo depressão nos bichinhos. 
Para completar, a redução no número 
de passeios pode mexer no manejo 
nutricional ao qual os animais estão 
acostumados.

“Cães estressados, por exemplo, 
exacerbam o hábito de lambedura nas 
patas e o ato de dar voltinhas ao seu 
redor, como se estivessem pedindo 
para passear. Alguns vocalizam, 

rosnam e choramingam, como num 
pedido de socorro, outros se isolam 
por baixo dos móveis, ficam mais 
arredios, tornam-se hiperativos ou até 
mordem”, explica o médico-veterinário 
Roberto Lange, da Comissão de Esta-
belecimentos Veterinários do Conselho 
Federal de Medicina Veterinária (CNEV/
CFMV).

O zootecnista Alexandre Rossi, 
mestre em Psicologia e integrante da 
Comissão de Bem-Estar Animal do 
Conselho Regional de Medicina Veteri-
nária de São Paulo, alerta que animais 
estressados podem, ainda, ficar mais 
tempo dormindo ou reclusos. 

Ronald Glanzmann, médico-veteri-

nário especializado em nutrição clínica, 
reforça que, além das medidas de 
biossegurança nos passeios e dos exer-
cícios diários, alimentação balanceada, 
suplementação e uso de probióticos 
têm resposta bastante positiva no es-
tímulo à imunidade. “Esses cuidados 
são importantes para evitar alteração 
de peso, gordura corporal e os impac-
tos na saúde dos pets”, explica.

Evitar produtos que usem coran-
tes, conservantes artificiais e palatabi-
lizantes, além de fornecer água de boa 
qualidade são outras recomendações 
de Glanzmann. Probióticos com bacté-
rias que atuam nos intestinos grosso 
e delgado são, segundo ele, importan-
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tíssimos para modular a microbiota, o 
que reflete endogenamente em me-
lhora da resposta imune, assim como 
a suplementação com aminoácidos.

“Anticorpos são proteínas e pre-
cisam de ingestão otimizada de bons 
aminoácidos para ter sua produção 
modulada. Suplementos orais com 
microminerais na forma quelato (ferro, 
cobalto, cobre, zinco e molibdênio), 
complexo B, clorofila, beta-glucanos, 
nucleotídeos e vitamina D nano são 
bastante importantes para direta-
mente modular e otimizar a resposta 
imune de forma nutricional, e é muito 
adequado o uso consorciado com 
vacinas”, orienta Glanzmann.

caseiras, onde o pet possa 
gastar sua energia. Existem 
vários brinquedos interativos 
no mercado pet para divertir 
com eles”, frisa o especialista.

Fique atento, pois os pets 
dão sinais importantes que 
podemos identificar caso ele 
esteja doente. “Quando o 
pet está doente/ depressivo, 
conseguimos identificar, pois 
ele se apresenta apático, 
sem apetite e normalmente 
não atende aos nossos cha-
mados”, conclui o médico 
veterinário.

Divulgação

BOA AÇÃO  -  O sertanejo Gusttavo Lima fez uma doação 
de R$ 500 mil, em alimentos, para famílias carentes que 
vivem no lixão. A boa ação foi feita durante uma live que 
o cantor fez, pelo YouTube, de dentro da sua própria casa, 
em Goiânia. 

EMOCIONANTE  - O 
padre Fábio de Melo re-
velou em um programa 
de televisão que sofreu 
de depressão. Fábio, 
que hoje está curado, 
disse ter vivido o pior 
momento de sua vida. 
Mas o padre garante 
que foi muito bem aco-
lhido por seus amigos 
e familiares, por isso 
teve forças para lutar e 
vencer a doença 

EM FAMÍLIA - César Tralli, Ticiane Pinheiro, Rafa Justus e 
Manuella durante viagem para a Bahia, antes do período 
de quarentena. A foto foi postada no perfil do jornalista no 
Instagram, com a seguinte legenda: “Com Minhas 3 Se-
reias. Dando um rolê em Itacaré. Bahia amada” 

Facebook
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Sérgio Sampaio

DOMINGO, 19 DE ABRIL DE 2020

Vamos juntos #LutarContraACrise

Mesmo quem não está no grupo de risco 
precisa seguir as recomendações. Jovens 
podem precisar de atendimento, assim 

como os idosos. Se não for necessário, não 
saia de casa #coronavirus #covid19 - 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

• Evitem passar as mãos nos olhos, bocas e mucosas após pegar em dinheiro, chave 
ou cartão do cliente e higienizar as mãos logo em seguida, usando álcool gel ou lavando 
bem com água e sabão amarelo em barra e até a altura dos punhos;

• Gerente e administrador de posto também devem reforçar a limpeza das áreas 
comuns como banheiros, maçanetas, puxadores de portas, mesas e cadeiras da loja de 
conveniência.

• A maquineta do cartão de crédito, acessada continuamente pelos clientes, frentista 
e funcionários das lojas de conveniência, deve ser higienizada em horários pré-definidos 
com álcool gel ou 70. 

• Deve-se, como em todos os demais setores, ser mantida a distância mínima de 1,5 
metros do cliente durante a comunicação, mesmo que seja necessário levar a maquineta 
até o veículo. 

• A cada novo atendimento e após devolver as chaves do veículo para o motorista 
passe novamente o álcool gel, faça a limpeza da máquina de cartão, do bico de abasteci-
mento e do reset da bomba. Cuidado no compartilhamento dos equipamentos de trabalho 
como regador e limpador de para-brisas.

• Caso o empregado apresente sintomas de gripe, principalmente febre ou dificul-
dade respiratória, o empregador deve orientá-lo a procurar imediatamente a rede pública 
de saúde, evitando contato físico com outras pessoas.

O Sinpospetro Rio Preto disponibilizou um telefone para atender via whatsapp os 
frentistas de toda a base territorial 

Dicas para você 
frentistas se proteger:

17 98200-0078


