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NOVA SEDE

Republicanos
inauguraram
sede regional ontem em
Rio Preto com
discurso da
pré-candidata
a deputada Coronel Helena e
com a presença
do presidente
Marcos Pereira.
Pág.A3

Senai tem
12 mil vagas
de cursos
gratuitos
O Senai-SP oferece,
até o fim do ano, mais
de 12 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação, aperfeiçoamento
e especialização de curta duração presenciais
e semipresenciais. O
novo site cursosgratuitos.sp.senai.br concentra as vagas. PágA7

Caixa abre
concurso
exclusivo
para PcD
Em iniciativa pioneira no âmbito dos
concursos nacionais,
a CAIXA lança, nesta
sexta-feira (10), edital
de concurso exclusivo para Pessoas com
Deficiência (PcD). São
oferecidas mil vagas
para o cargo de Técnico Bancário . PágA7
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Fale com a redação: (17) 3353-2447

Vicinais Centro Regional
vão receber de Eventos tem
R$ 47 mi em R$ 1 mi para
investimentos revitalização
O vice-governador Rodrigo
Garcia anunciou na sexta-feira
a recuperação de três importantes estradas vicinais de Rio
Preto com investimentos que
ultrapassam R$ 47 mi. Pág.A3

O vice-governador Rodrigo
Garcia, em Rio Preto, na tarde
desta sexta-feira (10), foi anunciada a autorização de R$1
milhão para a reforma do Centro
Regional de Eventos. Pág.A3

VACINA CONTRA COVID

Saúde começa aplicar doses
adicionais em idosos de 85 anos
Divulgação

Rio Preto inicia a vacinação
da dose adicional para idosos de
85 anos ou mais na próxima segunda-feira (13). Nesta semana,
o município começou a aplicar
as doses adicionais em idosos
de 90 anos ou mais. Até agora,
554 pessoas foram vacinadas.

As doses estarão disponíveis nas
unidades de saúde e no Shopping Cidade Norte, das 8h às
14h, e na Swift, das 8h às 16h,
apenas por sistema drive-thru.
A entrada é pela Av. Duque de
Caxias, pela rua atrás do Clube
do Lago.
Pág.A5

Campanha exibe mensagens
positivas de valorização à vida
Atem pede
investigação
de laudos
sanitários

PDT convoca
para ato
contra
presidente

Pág. A7

Pág. A3
Divulgação

GOLPE

Polícia prendeu
estelionatário
aplicando golpe
usando dados
de supermercado na compra de pneus.
Pág.A4

Mulher vai buscar celular e
apanha do ex-namorado

Pág. A4

Durante todo o mês uma
série de ações será realizada.
Com o apoio de um grupo de
psicólogas e em parceria com
uma rádio, serão abordados
assuntos como a volta às aulas
presenciais, como lidar e aliviar
a ansiedade, bullying e como

retomar os laços com amigos e
professores em podcasts. Outdoors espalhados pela cidade
trarão mensagens de alerta,
para reforçar a importância do
cuidado com a saúde mental
no mês Setembro Amarelo, de
valorização á vida.
Pág.A5

Sesi Rio Preto procura
talentos para natação
Pág. A5

A-2

São José do Rio Preto, domingo
12 de setembro de 2021

ARTIGO

COTIDIANO

Jornal

3ª EDIÇÃO

Jorge ETECHEBER

COMO USAR A SUA VOZ
PARA COMPARTILHAR
AS SUAS IDEIAS?
Você já se perguntou
quantas palavras fala diariamente? Por incrível que
pareça, uma pesquisa realizada, em 2006, pelo
psicólogo Campbell Leaper,
da Universidade da Califórnia (EUA), mostrou que as
mulheres falam, em média,
20 mil palavras por dia,
frente às 7 mil pronunciadas pelos homens. E como
mulher, empreendedora e
que se comunica muito todos os dias, faço uma outra
reflexão: como você está
utilizando a sua voz para compartilhar as suas ideias?
Para que a sua mensagem seja entregue e compreendida com sucesso pelo seu principal público-alvo, é
primordial que você perceba alguns pontos. Primeiro, a
sua postura emite o melhor som que você pode? Nesse
sentido, qual a ideia que você quer compartilhar com
as pessoas ao seu redor? Perceber qual o seu lugar de
fala e posição, pode ser uma das chaves para mensurar
como e se a sua ideia está sendo compartilhada da
melhor forma possível.
Além disso, mais do que transmitir, um passo antes:
a importância do conteúdo que você precisa produzir.
Ao identificar para quem falar, pense em como criar e,
assim, transformar a sua ideia em algo que realmente
seja inovador, atrativo ao outro. Vivemos na era da tecnologia, do digital. Um momento em que tudo precisa
ser muito ágil, “para ontem”.
Mas veja bem, ter que fazer algo em ritmo veloz e
“para ontem” pode ter pontos negativos também. As
falhas de comunicação são os principais erros que uma
pessoa pode cometer ao estruturar sua mensagem. Entenda quais são as principais falhas para uma pessoa,
por exemplo, ao assistir seu conteúdo, desligue de você
e vá para outro conteúdo completamente diferente.
Se isto está ou estiver acontecendo com você,
pense o seguinte: será mesmo que você está falando
direito, com a melhor dicção e articulação? Viver em
um cenário pandêmico, em que o mundo corporativo
está, dia após dia, incorporando, principalmente, o
sistema híbrido de trabalho, praticamente nos obriga
a estar presente em uma série de reuniões virtuais
diariamente.
Com isso, se você não souber se portar e transmitir
sua mensagem, sua ideia, seu pensamento corretamente, tenha a certeza de que não estará cumprindo
sua missão. E não só nesta rotina virtual “insana”, mas
em todo lugar. Saber se comunicar é algo inerente ao
ser humano. Do primeiro choro ao nascer de um bebê
até um último suspiro de vida, estamos nos comunicando. O ser humano precisa disso para sobreviver.
Portanto, analise o momento que você está. Simplifique sua mensagem, peça feedbacks e pense como
trazer valor às suas ideias. Pessoas que se manifestam de forma aliada umas às outras, alcançam mais
sucesso ao final do processo. Não tenha vergonha de
falar. Se exponha, conte para o mundo as suas ideias.
Você já sabe o que precisa dizer. Pense nisso.
*Mônica Schimenes, é fundadora e CEO da
MCM Brand Experience, grupo de comunicação
integrada com atuação nacional e internacional,
comprometido com a performance e responsável
com a diversidade e inclusão. Em 2017, conseguiu
elevar a empresa graças ao Programa de Mentoria
para Fornecedores de Diversidade da Monsanto,
pelo qual foram selecionados. É presidente do
Conselho de Empresárias da WEConnect International do Brasil, foi eleita “Mulher Empreendedora
Global do Ano” pela WEConnect International,
reconhecida como empreendedora Global pela
IWEC International e é participante do programa
Winning Women da EY. Com mais de 20 anos de
experiência em gerenciamento de marketing,
comunicação e eventos, é responsável por contas como: IBM Brasil, BASF, Johnson & Johnson,
Nestlé, Google, Suvinil, Dell, Unilever e outros.
Realiza importantes palestras, com os temas: “O
Feminino da Voz”, sobre empoderamento feminino,
“Essência”, uma palestra biográfica motivacional,
“A voz sua marca”, sobre branding e “Todos os tons
da Inclusão”, um convite aos temas, diversidade,
inclusão e sustentabilidade. É cantora, casada e
mãe do Leonardo.
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FestFIM abre inscrições
a partir de hoje
O FestFIM terá 30 horas de atividades distribuídas entre workshops, oficinas, minicursos,
debates, leituras dramáticas, bate-papos em reuniões on-line e lives, posteriormente
disponibilizados nas plataformas do festival

plataformas do festival. “Com
isso, o FestFIM pretende ter
uma grade de programação
robusta e eclética atendendo
a demanda de diferentes públicos, que terão cerca de 100
horas de atividades artísticas
de qualidade para acompanhar”, completa Lawrence.
Para a transmissão dessas
obras, a Cia. Apocalíptica utilizará sua própria plataforma
digital dentro de seu site, além
de suas redes sociais (YouTube, Facebook, Instagram) a
fim de atingir o maior público
possível.
As informações e o regulamento do 3º FestFIM estarão
disponíveis no link www.ciaapocaliptica.com/festfim3, a
partir do dia 12 de setembro.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

A Cia. Apocalíptica abre,
entre os dias 12 e 19 de
setembro, as inscrições para
a 3ª edição do FestFIM –
Festival de Artes do Fim do
Mundo, que é um festival de
artes integradas 100% online
onde as vagas serão abertas
para artistas e grupos de todo
o estado de São Paulo em
qualquer categoria artística.
Realizado por meio de recursos do ProAc LAB 60/2020,
o FestFIM é um festival internacional, não-competitivo,
que trará para o público mais
de 100 horas de programação
contendo apresentações virtuais gratuitas, além de oficinas
e workshops, entre os dias 7
a 14 de novembro.
“A ideia de fomentar a
produção artística brasileira,
em tempo de pandemia, deu
tão certo que já na primeira
edição, em agosto de 2020,
o FestFIM foi considerado o
maior festival on-line de artes
integradas do estado de São
Paulo. Na última edição, o
FestFIM bateu recorde de
inscritos, contando com 676
participantes de 83 cidades,
além de ter sido a primeira
edição internacional. Para
esta edição nossas expectativas estão ainda maiores”,
ressalta Lawrence Garcia, idealizador do projeto e um dos
fundadores da Cia Apocalíptica de São José do Rio Preto.
Vale destacar que o FestFIM tem também um importante papel como uma
plataforma de valorização dos
artistas. “O festival propicia
uma pequena, mas importante distribuição de renda, nesse
difícil momento de demanda
reprimida, em que a pandemia interfere diretamente no
sustento dos trabalhadores do
setor de eventos, promovendo
assim um fortalecimento na
classe artística do interior,
disseminando nossa arte e

Como se
inscrever:

• Podem participar artistas
e grupos de desenvolvam suas
atividades dentro do estado de
São Paulo e que tenham ou
não experiência na disponibilização de suas obras para o
formato digital.
possibilitando que pessoas de
todos os lugares assistam o
que produzimos ontem, hoje e
amanhã” afirma Fernanda Missiaggia, diretora de produção
do FestFIM.

Maratona
cultural - Nesta tercei-

ra edição serão selecionados,
no mínimo, 20 projetos para
fazer parte da programação.
Na categoria Estreia, serão
selecionadas obras inéditas de
grupos e artistas solo sobre a
temática “Arte no Fim do Mundo”. Também serão escolhidos
espetáculos pré-gravados,
curtas, além de projetos que
se apresentarão ao vivo, por
meio de lives. O público terá
oportunidade, também, de
conferir reprises dos seis espe-

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova Granada, Olímpia, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa
Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

táculos mais vistos na história
do FestFIM.
Para se ter um panorama
da produção mundial da arte
digital, haverá apresentações
de companhias internacionais
convidadas pelo festival. “Na
edição anterior contamos com
a participação de Angola, Moçambique, Portugal, Áustria,
China, Argentina e Bolívia.
Toda essa integração promove
um entendimento maior sobre
a situação que todos estamos
passando em diferentes partes do globo”, diz Lawrence.
A programação não para
por aí. O FestFIM terá 30 horas de atividades distribuídas
entre workshops, oficinas,
minicursos, debates, leituras
dramáticas, bate-papos em
reuniões on-line e lives, posteriormente disponibilizados nas

• Cada artista ou grupo
poderá inscrever uma atividade por categoria e dessas
somente uma poderá ser
selecionada.

• No momento da inscrição, os artistas ou grupos
também indicarão o valor da
remuneração para a sua participação, dentro dos parâmetros descritos no regulamento
do festival.

• A seleção será feita por
uma comissão composta por
integrantes da Cia. Apocalíptica. Os selecionados para as
estreias serão anunciados no
dia 26 de setembro e os das
demais modalidades no dia
10 de outubro em lives no
instagram da Cia. Apocalíptica
(@cia.apocaliptica).
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POLÍTICA

Jornal

NA CAPITAL
PDT de Rio Preto
convoca para ato
contra Bolsonaro
Andressa ZAFALON

O presidente municipal
do PDT de Rio Preto, Carlos
Arnaldo, está articulando para
domingo (12), uma manifestação contra o presidente Jair
Bolsonaro.
“Vamos para São Paulo, na
Avenida Paulista, manifestar a
favor do impeachment do presidente Bolsonaro. Os partidos
e movimentos estão se interagindo para isso. Cutucaram a
onça com vara curta”, disse
Carlos ao DHoje.
Questionado se haverá
alguma manifestação em Rio
Preto, Carlos disse que “está
focado em São Paulo, porque
a repercussão nacional sai dos
atos de lá”.
Segundo o presidente do
PDT de Rio Preto, participarão
do ato, pelo menos, 18 partidos. “Quase todos os partidos
vão participar. Alguns exemplos: PDT, PSB, PSDB, DEM,
CIDADANIA, MDB, PSD, PSL,
NOVO, PSOL e PT”.
Em um vídeo que está
circulando nas redes sociais,
Carlos Arnaldo convida a todos para estarem na Avenida
Paulista domingo, às 14h, de
roupa branca e dizendo “basta
Bolsonaro”.
Confira o vídeo na íntegra
no Portal do Jornal DHoje
Interior.

São José do Rio Preto, domingo
12 de setembro de 2021

A-3

ESTRADAS

Vicinais vão receber R$ 47 mi
em obras e investimentos
Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Três importantes vicinais de Rio Preto, que
ligam a cidade à Schmitt,
à Mirassolândia e à Vila
Azul, serão recapeadas
e restauradas e a obra
custará, inicialmente,
R$47,4 milhões ao Estado. O anúncio foi feito pelo vice-governador
Rodrigo Garcia, durante
visita ao Hospital Regional
Norte, na manhã desta
sexta-feira (10).
“São três artérias que
estamos trabalhando
para serem melhoradas
e ampliadas. As obras
serão licitadas já na próxima semana”, destaca
Rodrigo Garcia.
A restauração da vicinal João Parise, que
liga Rio Preto a Schmitt,
custará a maior parte
dos recursos, R$26,2
milhões. A vicinal que liga
Rio Preto à Vila Azul terá
1,4 mil metros recapeados, ao custo de R$14,6

milhões, Por fim, a vicinal
Valdomiro Lopes, que liga
Rio Preto à Mirassolândia,
terá seus 5,9 mil metros
restaurados com R$ 6,6
milhões.
Flávio Amari, secretário
estadual de habitação,
ressaltou que o atual governo não quer deixar
nenhuma obra parada.
“Além das vicinais, nosso
governo dará continuidade
nas obras de Nipoã, onde
a construção e 144 casas
serão retomadas, custando cerca de R$9 milhões”.
O secretário também
anunciou a entrega de
casas em Olímpia e Orindiúva.

Divulgação

O anúncio foi feito
pelo vice-governador Rodrigo Garcia,
durante visita a Rio
Preto nesta
sexta-feira

REVITALIZAÇÃO

Divulgação

Estado vai liberar mais R$ 1 milhão para
reforma do Centro Regional de Eventos
Andressa ZAFALON

Durante a visita do vice-governador Rodrigo Garcia,
em Rio Preto, na tarde desta
sexta-feira (10), foi anunciada a autorização de R$1
milhão para a reforma do
Centro Regional de Eventos.

O Centro Regional
de Eventos é
um ginásio de
esportes

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Marco
Vinholi, comentou o assunto.
“Com a importância e relevância que Rio Preto tem na
Região Metropolitana (RM),
precisava de um Centro Regional adequado para sediar
eventos. Vamos reformá-lo
para dar mais acessibilidade
e fazer que este Centro seja
mais adequado para Rio
preto e região”.
Geninho Zuliani, deputado federal, também destacou
a importância de se investir
em diversos setores. “Para
fechar uma conta como

essa precisamos de um governo parceiro, com muito
trabalho, planejamento e
foi isso o Estado priorizou.
Ações importantes para que
no período pós-pandemia os
municípios recebam investimentos e possam ter uma
retomada gradual em todos
os setores”.
O Centro Regional de
Eventos é um ginásio de esportes que tem condições de
receber eventos esportivos e
outros eventos como show e
apresentações diversas, com
capacidade para atender
mais de 6 mil pessoas.

INAUGURAÇÃO

“Não importa o que eu vivi, importa que eu venci”, diz Coronel
Helena durante inauguração da nova sede do Republicanos

Andressa ZAFALON

Com uma história de superação, a ex-candidata a
prefeita de Rio Preto e pré-candidata a deputada, Coronel Helena, discursou neste
sábado (11) durante a inauguração da nova sede do partido
Republicanos. A pré-candidata
falou de sua história de vida e
agradeceu a homenagem feita
pelo partido, dando o nome
da sede como “Sede Regional
Coronel Helena Reis”.
Com os olhos marejados,
Helena disse estar emocionada. “Recebo essa homenagem
com muita alegria e gratidão.
O Republicanos é a minha
segunda casa, do qual me orgulho muito. Temos um projeto
não apenas para 2021, mas
sim para todos os anos que
vêm pela frente. Queremos
levar em frente um projeto,
não apenas político, mas de

“

Hoje é um ato
muito importante
para a história da
cidade

melhoria, de parcerias, de
superação e de coletividade”,
comentou a Coronel.
A pré-candidata ainda frisou que o partido tem como
objetivo integrar sonhos e projetos. “Queremos que cada um
traga aqui seus sonhos e seus
projetos, que venham celebrar
conosco a nossa luta e as nossas vitórias. Não importa o que
eu vivi, importa que eu venci”.
Coronel Helena foi candidata a prefeita de Rio Preto em
2020 e saiu de 3%, no início da
campanha, para 27,1% no final
dela, ficando em segundo lugar.
O presidente municipal do
partido, Diego Polachini, enalteceu o trabalho da Coronel,
até aqui, e agradeceu o investimento que o deputado federal,
Marcos Pereira, já destinou em
emendas a Rio Preto.
“Hoje é um ato muito importante para a história da
cidade, deixamos de ter um
pequeno escritório, para ter
uma sede regional. Agradeço
o investimento do deputado à
nossa cidade e me orgulho de
poder homenagear a Coronel
Helena com o nome da nossa
sede. Uma mulher negra, sem
condições financeiras adequadas, que chegou ao topo
na polícia e na vida, através
do próprio mérito. Acho que a
homenagem tem que ser em
vida”, destacou Polachini.

“

Divulgação

O partido está
em constante
crescimento,
mais do que
em quantidade,
ele cresce em
qualidade

”

Esteve presente também no
ato o presidente nacional do
Republicanos e deputado federal, Marcos Pereira, que usou a
palavra para dizer o quanto admira Rio Preto. “Destinei a Rio
Preto mais de R$18 milhões
em emendas, principalmente
no período de pandemia, para
ajudar na saúde. Esta cidade
ajudou a me eleger, por isso,
nada mais justo de ter aqui
uma sede regional que será
extensão da nossa fundação,
da nossa faculdade e do nosso
Conselho de Apoio aos Municípios (CAM)”, diz Marcos.
O deputado também destacou o quanto o partido Republicanos tem crescido nacionalmente. “O nosso partido
ainda é jovem, fez 16 anos em
25 agosto, mas é um partido
organizado e já consolidado.
O partido está em constante
crescimento, mais do que em
quantidade, ele cresce em

qualidade. Começamos com
oito deputados federais, depois passamos para 21 e hoje
somos 31, o sexto partido que
mais tem representantes na
Câmara Federal”.
Os vereadores Robson Ricci
e Karina Caroline, eleitos em
Rio Preto pelo Republicanos
como os dois vereadores mais
bem votados da cidade, participaram da inauguração. Ricci
frisou que nunca vai esquecer
de uma conversa que teve
com Diego Polachini, antes
de decidir ser candidato, onde
Diego perguntou: “Você está

preparado para também ser
odiado?”
“Minha resposta foi: eu
quero servir, eu me considero
um mordomo, eis-me aqui
Senhor, para servir o povo”,
respondeu Ricci.
O presidente da Câmara
de Rio Preto, vereador Pedro
Roberto, prestigiou o evento –
mesmo sendo de outro partido
– e frisou que, participar da
inauguração de outro partido
“é saudar a democracia”. “Esse
espaço é do Republicanos, mas
também de outros partidos,
de quem quer debater sobre

a cidade e isso é muito importante para a sociedade. E é
nisso que me espelho, pensar
no bem das pessoas e na coletividade. O Republicanos não
é da base do prefeito, mas vê
além, pensa no bem da cidade.
Sucesso e vida longa para o
Republicanos”.
Além das autoridades já
citadas, estiveram presentes
também Sérgio Fontelas, presidente estadual do Republicanos; Robson Tuma, presidente
do partido na capital; prefeitos
da região e pessoas da executiva municipal.
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COMPRANDO PNEUS

Polícia Civil prende estelionatário
usando dados de supermercado

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

Policiais da DIG e da DEIC
de Rio Preto prenderam em flagrante um homem de 40 anos
por receptação e estelionato
nesta sexta-feira (10).
Segundo informações, os
policiais tiveram conhecimento
de que estelionatários estariam usando indevidamente os
dados cadastrais de uma rede
de supermercados da região
de Rio Preto para comprar
pneus.
Uma compra teria sido
efetuada há alguns dias e o
comprador teria agendado a
retirada dos produtos para
esta sexta-feira, o que já era
de ciência da polícia.
Os policiais civis se deslocaram até o local e passaram
a monitorar a compra. Após
confirmarem que o homem,

Divulgação

dirigindo um caminhão Hyundai
HR, já teria feito a retirada, os
policiais passaram a segui-lo e
o abordaram.
Questionado pelos oficiais,
o homem disse que era morador de São Paulo e que estava
prestando serviços para um
conhecido. De acordo com o
depoimento, ele teria vindo a
Rio Preto para buscar a carga
e levaria os pneus para esse
conhecido, alegando não saber
o destino que seria dado aos
mesmos.
A polícia suspeitou de que o
homem sabia da ilegalidade da
carga e o prendeu em flagrante.
O caminhão e os pneus foram
apreendidos e, posteriormente,
os pneus devolvidos à vítima.
O valor da carga é de cerca de
R$11.000,00.
A polícia continua as investigações a fim de identificar demais participantes no esquema.

UM PRESO

ACIDENTE

Motorista bate na
traseira de outro
veículo e foge

Da REDAÇÃO

Carro e lancha furtados são
recuperados pela polícia
Da REDAÇÃO

Ao passar pela rua Visconde de Ouro Preto no bairro
Parque Industrial os policiais
encontraram o veículo Fiat Uno
que foi furtado durante a madrugada da última sexta-feira
(10). Um acusado pelo crime
foi detido dentro do carro.
Atrás do Fiat Uno, havia
um engate com uma lancha
branca sobre uma carretinha,
dessa forma os policiais conseguiram identificar o carro e

abordaram o homem que confessou que o carro era furtado.
Sobre a lancha e o engate,
o homem relatou que foi até
Mirassol, onde sabia da localização da lancha, engatou ela
no carro e voltou para Rio Preto
e estacionou no local onde foi
encontrado.
O homem recebeu voz de
prisão em flagrante e foi levado
para a delegacia sem direito a
fiança, ficando preso à disposição da Justiça. (Colaborou
Maria Paula ANDRADE)

Um homem teve a parte traseira do seu veículo
atingido enquanto estava
parado no semáforo próximo
a um supermercado. O condutor que estava em uma
Parati fugiu do local antes
da chegada da polícia.
A vítima informou aos policiais que próximo ao local
do acidente havia câmeras

de segurança em uma distribuidora de combustível.
Porém, as imagens só serão
fornecidas após a solicitação dos policiais.
Caso o autor seja identificado, será processado na
forma da lei. Foi expedido
um exame de Instituto Criminalístico para o veículo
da vítima.
(Colaborou Maria
Paula ANDRADE)

VIOLÊNCIA

Mulher vai buscar celular
e apanha do ex-namorado
Da REDAÇÃO

Uma mulher registrou um
boletim de ocorrência na
noite desta sexta-feira (10)
contra seu ex-namorado.
A vítima relatou que havia
discutido com o homem e
que ele havia pego o celular
dela.
A mulher foi até a casa
do homem para buscar o
celular e relata que ele a
agrediu com puxões de ca-

Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901 * E-mail: fatimacruzz@bol.com.br
JOVIALIDADE - O que fazer para parecer mais jovem?
Mudar o cabelo pode ajudar a atingir esse objetivo. O cabelo em camadas, em geral, produz um efeito elegante e
reﬁnado a quem o usa. Se as camadas são desiguais ou
irregulares, gera-se volume no cabelo e isso acaba neutralizando suas feições. Mas você tem que tomar cuidado
com o comprimento: a parte de trás do seu corte não pode
ser mais do que 2 centímetros maior que as laterais.

belo, socos e chutes. Logo
depois, a vítima voltou para
casa e tiveram novas discussões, desta vez na frente da
casa dela com as mesmas
agressões e uma forte tentativa de enforcamento.
Eles namoraram por 7
meses e não conviviam
maritalmente nem tinham
filhos. Foi requisitado exame
de corpo e delito no IML.
(Colaborou Maria Paula
de ANDRADE)

CONVITE DE INAUGURAÇÃO - Depois de almoçar as
delícias do restaurante no Praça Shopping, Fátima Cruz
também frequentou vários restaurantes “Só Suco”, inclusive próximo ao Hospital de Base. Fátima foi convidada há alguns meses pelos descendentes de chineses
Karina Tan e Jony Xiao, proprietários, para a inauguração do Sam’s Club.
EVENTO DO ANO - Nadin, presidente do Clube Monte
Líbano, fez aniversário esta semana. E há quem diga,
embora o clube tenha sido alugado, que seu aniversário
será comemorado. Como as boas línguas brincam, ele é
o Nadin e a esposa dele é a lâmpada maravilhosa. Já vai
a dica do show que vai ter no Monte Líbano com cantor
carioca Diogo Nogueira. Ed Carlos Buffet, 11 de dezembro, 2mil reais uma mesa com 6 lugares, 4mil reais uma
mesa com 6 lugares, 6 mil reais mesa com 6 lugares. A de
6 mil reais que é mais próxima do palco a pessoa poderá
ﬁcar próximo ao cantor e fazer foto com ele. Comida e
bebida de primeira linha, tudo incluso no show. Convite
com Ed Carlos: (17) 9 9136 – 4069. Os convites individuais serão vendidos próximos ao evento. O Buffet Ed
está há mais de 20 anos trabalhando com o Clube Monte
Líbano.
CONVITE - A doutora Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, que já foi homenageada como cidadã rio-pretense
pela Câmara Municipal de Rio Preto, também foi convidada para o show do Diogo Nogueira junto com amigos
no Clube Monte Líbano.

CLIQUE ESPECIAL - De São José do Rio Preto, de Birigui, de todo o Brasil e parte do exterior, o médico Salani Antonio, fotógrafo, mandou esta foto para coluna ao
lado de Xuxa e Junno.
MANSÃO VENDIDA - A casa de Xuxa foi vendida pela
bagatela de 45 milhões de reais. A propriedade foi colocada à venda em 2018, depois da morte da mãe da loira,
Alda Meneghel, aos 81 anos. A cantora Karinah, nova
proprietária da mansão, abriu o jogo e expôs uma curiosidade peculiar envolvendo a aquisição do imóvel. A famosa revelou que a eterna rainha dos baixinhos, antes
de fechar o negócio, pediu a ela que ﬁcasse com seus
pássaros de estimação. Para a Vogue, Karinah, dona do
hit No Fim do Mundo, gravado ao lado do cantor Belo,
ressaltou que detalhes da decoração seguirá como está.
EMOÇÃO EM PROGRAMA - Aracy Balabanian foi uma
das convidadas do “É De Casa” e ganhou homenagens
de Marisa Orth, Juca de Oliveira e Marcello Novaes. A
atriz não segurou as lágrimas ao falar das perdas de Paulo José e Tarcísio Meira.

POLÊMICA - A cantora Anitta está sendo apontada como a
responsável pela demissão de Fausto Silva da Rede Globo.
A polêmica começou quando um fã clube do apresentador
aﬁrmou que a cantora não fez nada para impedir esse acontecimento dentro da emissora. “Você ﬁnge se importar com
minorias sociais, mas não fez NADA para proteger o Faustão
que foi injustamente DEMITIDO”, disparou o fã clube @faustanetes em uma das postagens de Anitta no Twitter.
TENDÊNCIA DE VOLTA - Há quem diga que os óculos de
sol voltaram à moda nos casamento. De preferência o
mais caro que são os óculos da Polícia Federal. A pessoa
está de óculos de sol, mas está enxergando tudo. Fátima
Cruz foi aluna da professora Lofrano Paladino que já usava esses óculos.

SOLIDARIEDADE - Presidente da Sociedade dos Engenheiros, César Vessani e esposa Alessandra. A coluna
Fátima Cruz se solidariza com passamento dessa vida
para outra de Tarciso Silvestre. Ele frequentava muito a
Associação de Engenheiros de Rio Preto e tinha duas
residências em Rio Preto. Faleceu em outra residência
sua em São Paulo. Tarcísio tinha bons amigos que cumprimentavam Fátima Cruz.

NOVIDADE - Doria anuncia a criação do 1º Distrito Turístico do Estado em Olímpia.
SURPRESA DE ANIVERSÁRIO - A modelo Andressa Suita
fez uma surpresa para o cantor Gusttavo Lima. Na manhã
do dia 03 de setembro, a modelo e os dois ﬁlhos do casal
acordaram o cantor de uma maneira diferente. Tudo foi
compartilhado nas redes sociais.

BELEZA DA NATUREZA - Aninha Monteiro, presidente
da Febraccos (Federação Brasileira de Comunicadores
e Colunistas Sociais), contando novidades da praia de
Balneário Camboriú.

São José do Rio Preto, domingo
12 de setembro de 2021
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VACINA COVID

Dose adicional em idosos para 85 anos
começa nesta segunda-feira

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto inicia a vacinação
da dose adicional para idosos
de 85 anos ou mais na próxima segunda-feira (13). Nesta
semana, o município começou
a aplicar as doses adicionais
em idosos de 90 anos ou mais.
Até agora, 554 pessoas foram
vacinadas.
As doses estarão disponíveis
nas unidades de saúde e no
Shopping Cidade Norte, das
8h às 14h, e na Swift, das 8h
às 16h, apenas por sistema
drive-thru. A entrada é pela Av.
Duque de Caxias, pela rua atrás
do Clube do Lago.
Para ser vacinado contra
a Covid-19, o idoso deve ter
85 anos completos ou mais e
ter recebido a segunda dose
da vacina há pelo menos seis
meses. É necessário apresentar documento com foto e CPF,

comprovante de residência de
Rio Preto e comprovante de
vacinação.
A primeira dose da vacina
contra a covid para adolescentes
de 12 a 17 anos continua sendo
aplicada na próxima semana,
nos seguintes locais: Unidades
de Saúde (8h às 14h); Shopping
Cidade Norte (8h às 14h) e
Swift (8h às 16h, atendimento
interno). Para ser vacinado, o
adolescente deve apresentar
documento com foto e CPF e
comprovante de residência de
Rio Preto.

Segunda dose - A Secretaria de Saúde vai antecipar
a aplicação da segunda dose da
Pfizer. Todos que receberam a
primeira dose em Rio Preto até
o dia 26 de junho já poderão
receber a segunda dose a partir
de segunda-feira (13). As doses
estarão disponíveis nas unidades
de saúde e Shopping Cidade

EDUCAÇÃO

Atem pede
investigação sobre
laudos sanitários

Andressa ZAFALON

A Atem (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Municipal) de Rio Preto, acionou
o Ministério Público (MP) para
que investigue os laudos sanitários das escolas, já que,
perante a justiça, o documento
é obrigatório para a construção
ou modificação de estruturas
prediais.
“Não resta dúvidas que
as escolas municipais devem
seguir as definições sanitárias
contidas nos instrumentos
normativos, entretanto, como
constatamos no sistema,
as escolas do sistema municipal de educação (Pública
ou Privada) não possuem tal
documentação, demostrando
a ilegalidade, negligencia e
omissão da administração na
emissão de autorização de
funcionamento e com a manutenção sobre suas escolas”,
escreveu Fabiano de Jesus,
presidente da Atem, no documento enviado ao MP.
As creches são classificadas por outra portaria, que
determina um programa mínimo para funcionamento dentro
da legalidade. Entre todos os
itens exigidos, na ação a Atem
destacou os que não estão em
conformidade nos prédios das
creches de Rio Preto, como:
sanitários par ao público; sala
de reuniões; depósito de material de limpeza; unidade de
atendimentos e cuidados; sala
de recreação e troca de roupas; sala para amamentação;
unidade de atividade e lazer;
berçário para, no máximo, 15
crianças por vez; solário; sala

ESPORTE

de atividades; sala de repouso;
refeitorio; recreio coberto e
descoberto; lactário; cozinha,
entre outros.
“Existe uma estrutura mínima para a construção de uma
creche no Brasil, sendo que
a municipalidade não pode
afrontar e construir apenas um
prédio com parede e teto. A
alimentação no ambiente da
escola não deve ser um risco à
vida e à saúde das crianças e
dos profissionais da educação,
sendo necessária a documentação obrigatória do Laudo
Sanitário”, destaca o Sindicato.
As penalidades para o não
cumprimento das regras, vai de
multa à intervenção do local, de
acordo com o Código Sanitário.
O representante da Atem,
Fabiano de Jesus, pede então
a abertura de um inquérito civil, por parte do MP, tendo em
vista a inexistência de laudos
sanitários e laudo técnico de
avaliação das unidades escolares. “A falta dos laudos coloca
em risco a vida das crianças
e profissionais da educação
no interior da escola”, frisa o
representante.
“A abertura de Inquérito
Civil para apurar a existência
das infrações sanitárias e as
responsabilidades civis e penais
na afronta ao ordenamento
jurídico com atos comissivos
e omissivos em expor a vida
e a saúde das crianças e dos
profissionais da educação em
risco, bem como, os danos ao
erário ao aprovar a estrutura
física das Unidades Escolares
sem o padrão adequado em
normas especificas”, justifica o
Sindicato no documento.

Norte, das 8h às 14h, e na Swift,
das 8h às 16h, por atendimento
interno.
A aplicação de segunda dose
da vacina Coronavac continua
para todos que receberam a primeira dose há 28 dias. As doses
continuam sendo aplicadas nas
unidades de saúde e Shopping
Cidade Norte, das 8h às 14h,
e na Swift, das 8h às 16h, por
atendimento interno.
A segunda-feira (13) a segunda dose da vacina AstraZeneca será aplicada apenas nas unidades de saúde, a partir das 8h,
com as doses ainda disponíveis
no município. A última remessa
recebida por Rio Preto ocorreu
no dia 3 de setembro. De acordo
com o Estado, o recebimento das
doses necessárias para pessoas
agendadas a partir de 4/9 foi
suspenso. Sendo assim, o município aguarda nova remessa para
atender os agendados e faltosos
na próxima semana.

Divulgação

As doses estarão disponíveis nas unidades
de saúde e no Shopping
Cidade Norte, das 8h às
14h, e na Swift, das 8h às
16h, apenas por sistema
drive-thru. A entrada é
pela Av. Duque de Caxias,
pela rua atrás do Clube
do Lago

SETEMBRO AMARELO

Mensagens positivas em balões fazem
campanha de valorização à vida

Divulgação

Vinicius LIMA

Um projeto desenvolvido
pela Marsala Marketing batizado de Hora Amarela espalhou balões amarelos e balas
com mensagens positivas
pelo Plaza Avenida Shopping
em Rio Preto nesta sexta-feira (10). A ação faz parte
da campanha do Setembro
Amarelo, que neste ano teve
como tema “a saúde mental
dos jovens”.
“Esse é o nosso terceiro
ano de projeto e várias marcas parceiras se engajaram
nessa causa com a gente.
Aconteceu a distribuição de
balões e balas personalizadas para todo mundo que
estava no Plaza e é uma maneira simples de trazer a tona
essa mensagem que é de
prevenção ao suicídio. Nesse
ano decidimos abranger um
tema específico, já que os
jovens foram afetados ficando longe dos amigos, tiveram
uma ruptura gigantesca de
rotina e isso afeta muito a
saúde mental”, afirmou Junior Parra, CEO da Marsala.
Durante todo o mês uma
série de ações será realizada.
Com o apoio de um grupo
de psicólogas e em parceria com a rádio Kboing FM,
serão abordados assuntos
como a volta às aulas presenciais, como lidar e aliviar
a ansiedade, bullying e como
retomar os laços com amigos
e professores em podcasts.

Divulgação

“

Esse é o nosso terceiro ano de projeto
e várias marcas parceiras se engajaram
nessa causa com a gente

Os pais também serão orientados sobre sintomas de ansiedade, irritabilidade e como
lidar com essas situações.
Outdoors espalhados pela
cidade trarão mensagens de
alerta, para reforçar a importância do cuidado com a
saúde mental.

”

Além disso, durante todo
o mês de setembro, das 2h
às 4h da manhã, músicas
positivas, mensagens de
psicólogos e chamadas direcionando ao CVV (Centro de
Valorização da Vida) fazem
parte da programação. A escolha do horário foi baseada

em pesquisas que apontam
que pessoas que sofrem de
ansiedade e depressão costumam acordar durante a madrugada ou não conseguem
dormir. É nesse momento de
solidão que os casos de suicídio mais acontecem.
“O suicídio ainda é um
tabu e divulgar informações
sobre o assunto pode ajudar
pessoas que estão nesta situação. Sempre que tiver pessoas com casos de depressão
na família, o recomendado é
evitar invalidar os sentimentos dessas pessoas. Precisando de ajuda, as pessoas
também podem ligar para o
CVV pelo 188”, afirmou a
psicóloga Paula Vieira Duarte.

Sesi Rio Preto seleciona para
equipe de natação
Da REDAÇÃO

O Sesi Rio Preto está selecionando novos talentos para
integrar a equipe de natação.
As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas até o fim
do mês de setembro. Para
se candidatar, os interessados devem preencher um

Ao todo, são 30 vagas
distribuídas entre as
categorias

formulário de inscrição com
os dados pessoais.
Ao todo, são 30 vagas distribuídas entre as categorias
MIRIM (nascidos em 2011,
2012 e 2013), PETIZ (nascidos em 2009 e 2010) e
INFANTIL (nascidos em 2007
e 2008). Para a categoria
Mirim, é necessário nadar no
mínimo três estilos e para as
demais categorias, nadar os
quatro estilos e estar dentro
do tempo mínimo de referência do Sesi-SP.
O formulário de inscrição
passará por uma triagem e
os convocados receberão

um e-mail e telefonema para
comparecer na seletiva e
apresentar tecnicamente o
nado. A apresentação será
na piscina da UNIRP/CEPROL,
já que o balneário do Centro
de Atividades – CAT SESI São
José do Rio Preto está fechado para obras.
Para acessar o formulário
de inscrição, clique aqui. A
UNIRP/CEPROL está localizada na Rodovia BR-153, Km
69, do bairro Jardim Moysés
Miguel Haddad. Mais informações, entre em contato
com o (17) 99702-2535 ou
(17) 98121-3760.

São José do Rio Preto, domingo
12 de setembro de 2021
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NOVO GOLPE
DO BOLETO
Divulgação

LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
JÁ É APLICADA PELA JUSTIÇA
DE SÃO PAULO

A-6

WHATSAPP É MULTADO
EM R$ 1,3 BILHÃO
Divulgação

Divulgação

A

O

Procon-SP notificou
as empresas abaixo
identificadas
solicitando explicações sobre
notícia veiculada nos meios de
comunicação relatando novo
golpe do boleto que, segundo
a matéria, voltou repaginado
utilizando informações coletadas
em megavazamentos de dados
ocorridos recentemente.
Empresas notificadas: Banco
do Brasil, Bradesco, CEF,
Itaú, Santander, Nubank,
Banco Pan, Banco Inter,
BMG, Neon Pagamentos S/A,
C6 Bank, FEBRABAN –
Federação Brasileira de Bancos,
ABFintechs – Associação
Brasileira de Fintechs, ACREFI
– Associação Nacional das
Instituições de Crédito,
Financiamento e Investimento
e ABECS – Conselho de Ética
e Autorregulação da Associação
Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços
Elas deverão apresentar as
seguintes informações:
– quais os mecanismos de
segurança disponibilizados para
que o consumidor possa consultar
a autenticidade dos boletos;
– quais outras medidas e planos
de ação vêm sendo adotados para
coibir a prática;
– quando da identificação e
notícia da fraude, que medidas são
adotadas para cada caso de forma
individualizada e coletiva.
As empresas têm até o dia 13 de
setembros, segunda feira,para
responderem aos questionamentos
do Procon-SP.

E

m vigor desde 02
de julho, a Lei nº
14.181/21 que
atualizou o Código
de Defesa do Consumidor pra
incluir regras de prevenção
ao superendividamento
dos consumidores, já tem
embasado decisões de
magistrados de São Paulo .
O foco da nova legislação são
os consumidores que compram
produtos ou contratam crédito
em instituições ﬁnanceira,
mas ﬁcam impossibilitados
de honrar suas parcelas, por
desemprego doença outras
razões.
A Lei do Superendividamento
foi usada pelo Juiz para afastar
a alegação de ilegitimidade
passiva de uma instituição
de crédito e ﬁnanciamento,
incluída no polo passivo
de uma ação de rescisão
contratual junto com uma
construtora.
O magistrado citou a alteração
legislativa da Lei 14.181/21,
que introduziu o artigo 54-F na
Lei 8.078/90 e prevê a conexão
entre o contrato principal de
fornecimento de produtos ou

serviços (no caso, ﬁrmado com
a construtora) e os contratos
acessórios decreto que
garantem o ﬁnanciamento.
Segundo o magistrado, a
alteração introduziu na
legislação a total integração de
contratos de ﬁnanciamento
e contratos de fornecimento
de produtos e serviços, “que
outrora vinha sacramentada
neste ou naquele aresto”.
Assim no caso em questão,
ele reformou decisão anterior
e concluiu pela legitimidade
passiva da instituição de crédito
e ﬁnanciamento.
BOA-FÉ DO DEVEDOR E
PRINCIPIO DO CREDITO
RESPONSÁVEL
O princípio do crédito
responsável exige do devedor
um comportamento prudente
e em consonância com a
boa-fé objetiva ao assumir
dividas para evitar futura
inadimplência.
Para tal efeito, a avaliação do
que seja boa-fé não é singela.
O mero fato de um devedor ter
contraído uma dívida além de
sua capacidade de pagamento
não pode ser considerado uma
conduta de má-fé.
O fato de o consumidor haver
contraído dívida em situação
de vulnerabilidade econômica
não signiﬁca, por óbvio, de per
si, haver atuado em violação à
boa-fé.
Contrariamente, se o
devedor efetivamente agiu
(dolosamente) para praticar
um golpe, o Direito não
deve amparar esse tipo de
comportamento.
De onde vem a Lei do
Superendividamento e o que
ela aborda?
A Lei do Superendividamento
teve um processo bastante
democrático, no qual houve
estudo das regiões do Brasil,
audiências públicas com poder
judiciário, entre outros setores
públicos.
Em resumo, a Lei 14.181 é
baseada em três princípios
fundamentais: prevenção
do superendividamento,
a educação ﬁnanceira e a
educação ambiental. “É uma

engenharia jurídica muito
inteligente e muito aprimorada
quando se pensa que nos
princípios da lei também está a
proteção ambiental. Tem toda
uma discussão que antecede
o superendividamento, que
é a questão do acúmulo,
que é a questão do descarte,
nos resíduos. Quando mais
acúmulo e descarte, maior
é o nosso consumo — e
é ele que tem gerado o
superendividamento diante
da concessão irresponsável de
crédito.
Portanto, a educação
ﬁnanceira é um dos fatores
principais para garantir que
a Lei possa funcionar de
maneira eﬁciente. Pois temos
um princípio que envolve
também a educação ﬁnanceira,
e esse é o norte que permeia
toda a primeira parte da lei.
Nós tivemos um aceleramento
de oferta de crédito no país,
não é de hoje, isso foi sendo
construído ao longo dos
anos, envolvendo bases de
aceleramento de consumido.
São opções econômicas
que os governos tomaram
e essa concessão, essa
democratização do crédito,
não veio associada a uma
educação ﬁnanceira.
Dessa forma, a própria
existência de pessoas
superendividadas tem total
relação com o entendimento
de ﬁnanças por parte da
população brasileira — que,
no nosso País, está bastante
comprometido. Grande parte
dos brasileiros precisariam ser
alfabetizados ﬁnanceiramente,
porque alfabetização é mais
amplo do que educação. E
quando falamos de educação
ﬁnanceira, partimos de um
princípio que já se tem um
certo entendimento e muitos
são os consumidores que
precisariam ser alfabetizados
ﬁnanceiramente e não só
educados. Esse princípio
reverbera ao longo de toda
essa lei que se apresenta com
essa atualização.
Assim, a Lei do
Superendividamento vai
além do tratamento do
superendividado, deve-se
perceber. Ela atua como
prevenção também.

autoridade digital irlandesa anunciou na quinta-feira dia
02 de setembro, uma multa de 225 milhões de euros
(cerca de R 1,3 bilhão) contra o WhatsApp.
A sanção foi imposta após uma investigação solicitada em 2018
pelo comitê europeu de proteção de dados.
As autoridades concluíram que o aplicativo não “cumpriu suas
obrigações de transparência” ao informar para as pessoas sobre
como suas informações seriam usadas.
De acordo com a decisão o WhatsApp não informou
corretamente como os dados dos usuários são compartilhados
entre o app e as outras empresas do grupo Facebook, que é seu
proprietário.
Essa é a segunda maior sanção aplicada em relação ao
cumprimento das regras de proteções de dados na Europa.
O recorde foi uma multa à Amazon, de 746 milhões de euros
(cerca de R$ 4,5 bilhões), imposta em julho.
O regulador irlandês tem jurisdição no caso do WhatsApp
porque o Facebook tem uma sede europeia neste país. As
autoridades deram 3 meses para que o WhatsApp corrija os
problemas apontados.
Isso inclui reorganizar e esclarecer partes de sua política de
privacidade, por exemplo.
A lei de proteção de dados do bloco europeu, conhecida pela
sigla GDPR, está em vigor desde 2018.
A GDPR permite que os reguladores multem empresas em até
4% do seu faturamento global. A sanção imposta ao WhatsApp
representa cerca de 0,8% dos lucros do Facebook em 2020.

José do Rio Preto, domingo
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EMPREGO E INCLUSÃO

Caixa abre concurso exclusivo
e inédito para pessoas PcD

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

E

m iniciativa pioneira
no âmbito dos concursos nacionais, a
CAIXA lançou nesta
sexta-feira (10) edital de concurso exclusivo para Pessoas
com Deficiência (PcD). São
oferecidas mil vagas para o
cargo de Técnico Bancário
Novo (nível médio), com
remuneração inicial de R$ 3
mil. As inscrições já podem
ser realizadas por meio do
endereço http://www.cesgranrio.org.br/.
Além das mil vagas para
contratação imediata, o edital prevê a formação de cadastro reserva. Ao se inscrever no concurso, o candidato
pode optar por trabalhar na
rede de agências ou na área
de Tecnologia da Informação
(TI) do banco.
A instituição organizadora do processo seletivo é
a Fundação Cesgranrio e a

VAGA

aplicação da prova está prevista para ocorrer no dia 31 de
outubro. O edital com todas
as informações do concurso
está disponível para consulta
no site: http://www.cesgranrio.
org.br/.

Benefícios - Os novos contratados contam com
todos os benefícios oferecidos
pelo banco aos seus empregados, como participação nos
lucros, plano de saúde, plano
de previdência complementar,
auxílio refeição e alimentação, vale transporte e auxílio
creche.
Além disso, há diversas
ações de capacitação e oportunidades para ascensão e
desenvolvimento profissional.
Inclusão - Com as contratações do novo concurso, a
CAIXA ampliará o percentual
de empregados PcD.
Em 2019, a atual gestão
assumiu com 1,5% de vagas
ocupadas por esse público.

Além das mil vagas
para contratação
imediata, o edital
prevê a formação de
cadastro reserva

Atualmente, 4,12% dos empregados do banco é PcD, o
que representa a maior ação
de inclusão da história da
CAIXA. O banco possui hoje
cerca de 3,5 mil empregados
PcD.Serviço:
Concurso da CAIXA para
Técnico Bancário 2021 - Exclusivo PcD
Inscrições: de 10 a 27
de setembro de 2021 Informações no site: http://www.
cesgranrio.org.br/

SENAI

Concessionária contrata
analista de infraestrutura
Divulgação

Da REDAÇÃO

A

AB Triângulo do Sol,
concessionária do
Programa de Concessões Rodoviárias do Estado
de São Paulo, abriu processo
seletivo para contratação de
analista de infraestrutura (TI)
para trabalhar em Matão/SP.
Podem se candidatar para
a vaga os candidatos com superior completo em tecnologia
da informação ou áreas afins,
experiência na função, inglês
intermediário (leitura, escrita
e desejável conversação) e
residência na região de Matão/
SP. É necessário ter disponibilidade para trabalho em regime
de escala com revezamento de
turnos (24x7).

12 mil oportunidades de
qualificação em curso
de curta duração
Da REDAÇÃO

As formações desejadas
são: conhecimento em ISO
27001, cursos de Microsoft
Certified IT, MCSA Windows
Server, MCSE Cursos de Microsoft Certified IT, MCSA Windows
Server, MCSE Cloud Platform,
certificações em Linux.
A empresa oferece salário
compatível com a posição, vale
alimentação, bônus (PLR), plano de saúde, assistência odontológica e diversos programas
de desenvolvimento.
Os interessados em participar do processo seletivo devem
enviar um e-mail de inscrição
com o currículo atualizado
para vagas@abconcessoes.
com.braté o dia 17/09/2021
com o assunto ANALISTA DE
INFRAESTRUTURA.

MIRASOL

Rede amplia supermercado e
gera cerca de 60 empregos
Da REDAÇÃO

Divulgação

A

Rede Sol Antunes
inaugurou nesta semana sua 4ª loja no
bairro Regissol, localizado na
região norte de Mirassol. A
inauguração da nova unidade
foi marcada pela presença
do prefeito Edson Antônio
Ermenegildo, do presidente
da Câmara Municipal, Caco
Navarrete - representando os
vereadores - empresários, imprensa e demais convidados.
O empreendimento vai gerar
60 novos empregos diretos
em Mirassol.
Entre as novidades do
novo supermercado está nas
gôndolas e prateleiras adaptadas para todos os tipos de
público, com fácil acesso dispondo sempre de uma área
confortável de aproximação
frontal e lateral.
Outro diferencial está num
espaço criado para os visitantes “recarregarem” a sua
energia e a do seu pet. Neste
local, quem estiver fazendo
qualquer tipo de atividade
física poderá parar para hi-

Divulgação

O

Senai-SP oferece,
até o fim do ano,
mais de 12 mil vagas gratuitas em cursos de
qualificação, aperfeiçoamento e especialização de curta
duração presenciais e semipresenciais. A modalidade
semipresencial é composta
por 80% das aulas online e
20% presenciais, com períodos e dias a serem marcados
pela unidade, de acordo com
os títulos e demandas dos
cursos.
O novo site cursosgratuitos.sp.senai.br concentra em
uma mesma plataforma as
oportunidades abertas para
os cursos livres, em 18 áreas
da indústria. Serão atendidos
os setores de Alimentos, Automação, Automotiva, Construção, Couro e Calçados,
Educação, Eletroeletrônica,
Energia, Gráfica e Editorial,
Joalheria, Logística, Madeira
e Mobiliário, Metalmecânica,
Papel e Celulose, Plásticos,
Refrigeração, Saúde e Segurança e Tecnologia da
Informação.
As ofertas de cursos podem ser atualizadas diariamente, por isso, vale
acompanhar o site com
frequência.

As vagas gratuitas contribuem para a geração de
emprego e de renda a partir
da formação profissional,
principalmente para pessoas desempregadas ou que
estão precisando entrar ou
se recolocar no mercado de
trabalho.
Para ter direito à vaga
gratuita é preciso ter no
mínimo 16 anos e renda
per capita igual ou menor
que 1,5 salário mínimo estadual (tendo como base a
faixa 2, correspondente a R$
1.183,33). Vale lembrar que
a manifestação do interesse
não garante o acesso à vaga;
os candidatos serão aprovados após avaliação dos
pré-requisitos que variam de
acordo com cada curso.
Caso o número de inscritos supere o total de vagas
disponíveis, haverá uma
classificação com base em:
emprego, terão prioridade os
candidatos desempregados;
escolaridade, terá prioridade
quem cursou, no máximo, o
ensino médio; e renda, serão
priorizados os candidatos de
menor renda per capita.
Não há quantidade máxima de cursos que um
candidato poderá fazer e é
possível cursar mais de um
curso ao mesmo tempo.

DECLARAÇÕES
DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO

dratar-se com água gelada,
calibrar o pneu da bicicleta e
também oferecer os mesmos
benefícios para o seu animal

de estimação.
A loja 4 fica localizada na
Avenida Nilo Pandolphi, 3861
e seu funcionamento é de se-

gunda a sexta-feira, das 7h30
às 20 horas, aos sábados das
7h30 às 19 horas e aos domingos das 7h30 às 13 horas.

FLAVIO PROENÇA DE SOUZA, Empresa Individual, inscrita no CNPJ sob nº 04.419.285/0001-50 e Inscrição Estadual
sob nº 647.388.260.114, com sede a Rua Fritz Jacobs, nº
670, Boa Vista, CEP. Nº 15.025-500, São Jose do Rio Preto/
SP. COMUNICA O EXTRAVIO DE 08 TALOES DE NOTA
FISCAL MODELO D1, DOS NUMEROS 4101 A 4500, EM
BRANCO
São José do Rio Preto, 19 de Agosto de 2021
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Pauta dos Químicos é entregue
Pedido é da reposição da inflação do período mais ganho real de 2% , além da manutenção de todas as demais cláusulas da convenção
anterior. Patronal deve realizar assembleia própria nos próximos dias e na sequência a primeira rodada de negociação deve ser agendada
Sérgio SAMPAIO - Foto: Fequimfar
amaralsampaio@hotmail.com

A pauta de reivindicações
dos trabalhadores do setor
Químico e de Reciclagem foi
oficialmente entregue em reunião virtual que reuniu cerca
de 200 sindicalistas de todo
o Estado e representantes sindicato patronal do CEAG-10.
Segundo João Pedro Alves
Filho, presidente do Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Fabricação do Álcool, Químicas e Farmacêuticas), além
das cláusulas econômicas foi
apresentado um pedido de
melhorias de uma cláusula
social.
Mais uma vez as negociações estão sendo feitas em
conjunto pela duas federações
do setor: Fequimfar/Força Sindical (Federação dos Químicos
do Estado de São Paulo) e
Fetquim/CUT.
“A entrega da pauta dá
início ao processo de negociação coletiva dos trabalhadores
nas indústrias do setor químico, plástico e fertilizantes,

data-base 1º de novembro”,
salientou Edson Bicalho, secretário geral da Fequimfar.
Destaques da Pauta de
Reivindicações:
• Reajuste Salarial: Aumento Real de 2% + Reposição Integral da Inflação (INPC)
de nov/2020 a out/2021
(estimado em 9,62%)
• Piso Salarial no valor de
R$ 2.037,30 (4% de aumento
real + INPC)
• PLR no valor de 02 pisos
salariais.
• Piso Técnico Químico:
R$ 3.030,48 (2% de aumento
real + INPC)
Alves Filho destacou que
nas últimas semanas os diretores do Sindalquim foram
as empresa do setor Químico
e de Reciclagem onde pode
acontecer o diálogo com mais
de 1600 trabalhadores.
“Agora vamos esperar a
resposta do patronal, eles devem realizar uma assembleia
nos próximos dias – somente
depois teremos como saber se
aceitaram ou não nossa proposta”, saliente o presidente
do Sindalquim.

Cardoso: Rancho de
Pesca dos Frentistas

Trabalhadores do HB
ganham Espaço de Saúde

Arquivo JT

Sérgio SAMPAIO - Foto: Assessoria HB
amaralsampaio@hotmail.com

O

50% dos ranchos estão liberados para
os associados do Sinpospetro Rio Preto
Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com

O Rancho de Pesca dos
Frentistas no município de
Cardoso (127,2 Km de Rio
Preto) está a disposição da
categoria que quer um momento de lazer e diversão.
A Prefeitura de Cardoso
nesta nova fase de transição do Plano São Paulo
liberou a ocupação de 50%
do rancho.
Dos oitos ranchos apenas quatro podem ser uti-

lizados neste momento
sendo que por conta desta
restrição as reservas podem ser feitas apenas pelos
frentistas sócios sem a possiblidade que convidados
nesta fase da reabertura.
Os frentistas podem fazer
a reservar de segunda a
sexta-feira exclusivamente
pelo telefone do sindicato,
17 3219-9700.
Acesse do site
www.sinpospetroriopreto.com.br

s trabalhadores do Hospital de Base (HB) ganharam na última quinta-feira (9) o Espaço de Saúde
do Colaborador (Trabalhador) esse local foi uma conquista
da categoria e fez parte das negociações coletivas de 2020
entre a direção do hospital e o SinSaúde (Sindicato dos Empregados da Saúde).
Segundo Reinaldo Dalur, presidente do SinSaúde, a criação de um Espaço para este fim é uma reivindicação antiga
dos trabalhadores – um dos objetivos deste local é que seja
diagnosticado não somente a doença, mas também a causa dela – “É uma vitória do sindicato e dos trabalhadores –
espero que o trabalhador se sinta feliz e acolhido”, salientou
Dalur.
O Espaço de Saúde vai prestar atendimentos médicos
para cerca de 8 mil trabalhadores não somente do HB
como da Fundação também.
Especialidades - Serão realizados atendimentos nas áreas de Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Psiquiatria,
Ortopedia e Oftalmologia.
Ao todo no Espaço que fica dentro do Ambulatório de
Especialidades do HB tem 8 consultórios médicos e 1 sala
administrativa.
Segundo Carlos Miguel, diretor do Ambulatório, o local
oferecido para os trabalhadores é um Espaço humanizado
– a ideia é que seja um atendimento acolhedor – o atendimento será de segunda a sexta-feira – e a expectativa é
atender cerca de 600 trabalhadores ao mês.
Agendamentos – são três ferramentas colocadas a disposição dos trabalhadores para os agendamento de consultas: por meio de whatsapp, pelo App e um ramal que foi
disponibilizado para este fim.
Por sua vez Jorge Fares, diretor-executivo do Funfarme, a
criação deste Espaço de Saúde era um compromisso que a
direção do HB tinha desde o ano passado com o sindicato e
fez parte das negociações coletivas – “O objetivo é atender
bem (os funcionários) de forma ágil e dar o que eles precisam: agilizar os exames, telemedicina – lembrando que
junto com isso (Espaço Saúde) nós estamos – já montamos e
está funcionando a clinica de psicologia – que tem cerca de
80 a 100 atendimentos por mês”, destacou Fares.
Homenagem - O Espaço de Saúde recebeu da ex-funcionária do HB, Helena Pavarina Maia, ela trabalhou na instituição por mais de 20 anos e faleceu vítima de um câncer,
em 2015.

