
No dia 18 de outubro é comemorado o Dia 
do Médico, um profissional responsável por cui-
dar e promover a saúde de toda a população. Es-
sa data foi escolhida em referência ao Dia de 
São Lucas, o santo padroeiro da Medicina. E 
pelo segundo ano enfrentando o inimigo invisí-
vel - como definem o coronavírus – estar na li-

nha de frente se tornou uma responsabilidade 
ainda maior e trouxe novamente um olhar dife-
rente para este profissional que tem arriscado a 
própria vida para cuidar e salvar a de milhares de 
pacientes. De acordo com pesquisa, os médicos 
foram os profissionais com maior credibilidade 
em 2020 por parte dos brasileiros. Páginas 4 e 5

O segundo ano enfrentando a pandemia trouxe um pouco mais de reconhecimento 
e respeito ao profissional que arrisca sua vida na linha de frente para salvar outras 

Médicos são os 
prof issionais em 
quem brasileiros 
mais conf iam

Pesquisadores 
têm estudo 
publicado

O Diário conversou com o pesquisador Dr. 
Matheus Hansen Francisco ICT/UNIFESP - São 
José dos Campos e também ex-aluno do curso de 
física do IGCE da Unesp de Rio Claro, que des-
tacou o trabalho realizado ao longo de anos e que 
recentemente foi publicado na revista america-
na. Ele destaca que a conclusão do estudo só foi 
possível devido a colaboração de diferentes pes-
quisadores e de áreas de pesquisas, como o Prof. 
Dr. Edson Denis Leonel - UNESP - RC, colabo-
radores da Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Dr. Vinícius L. G. Brito e o aluno Gabriel C. 
Lanes UFU - Uberlândia - MG, Brasil. Página 6

Thiago Fontana

Programação 
musical na 
Av. Gurgel

O projeto musical Quatro e Meia, implan-
tado pela prefeitura de Rio Claro para oferecer 
eventos culturais à população e dar espaço para 
os artistas, terá nova edição neste domingo (17). 
A Secretaria de Cultura agendou duas atrações 
para esta semana, em palco na Avenida Gur-
gel, ao lado do aeroporto municipal. Página 6

Palestras 
destacam 
as ODS

Professores, alunos e educadores de toda 
rede de ensino de Rio Claro estão convidados 
para participarem do projeto ‘Conhecendo os 
ODS’ (Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável), que terá ações realizadas em uma plata-
forma digital e o material disponibilizado po-
derá ser utilizado pelos professores. Página 3

Páginas S2 e S3

BEAUTY AND FASHION
A médica Claudia Rossetto

Na coluna de Neto Cassab destaque para 
o mês de prevenção Outubro Rosa e 

homenagem ao Dia do Médico.

Importância da 
Guarda Mirim 
é destacada

A conquista do primeiro emprego é sempre 
um desafio para quem quer ingressar no mercado 
de trabalho. Sobretudo, para jovens e adolescen-
tes que buscam uma oportunidade para poder cola-
borar com as finanças dentro de casa. Há 60 anos, 
a Guarda Mirim de Rio Claro tem sido a grande 
aliada desse público, que busca conhecimento prá-
tico e teórico com resultados efetivos.  Página 9

Mais de 10 milhões ainda 
não sacaram fundo do PIS

Liberado desde agosto de 2019, o saque das 
contas dos fundos do Programa de Integração So-
cial (PIS) e do Programa de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público (Pasep) está esquecido 
por muitos trabalhadores. Cerca de 10,5 milhões 
de brasileiros ainda não retiraram. Página 3
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Porsche Cup anuncia Corrida das Estrelas 
para fim de semana do GP de São Paulo 
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VIAGENS

A Porsche Cup bolou uma grande novida-
de para o final de semana do GP de São Paulo 
da F1. Na última sexta-feira (15), Dener Pires, 
organizador da categoria, anunciou a realização 
da Corrida das Estrelas. A ação será realizada 
em conjunto entre a Porsche Brasil e a Porsche 

Alemanha. Além de contar com os pilotos regu-
lares do grid da Carrera Cup 4.0, terá também 
competidores convidados, com a prova levando 
o nome de ‘All Star Racing’ e tendo transmis-
são ao vivo seguindo o plano atual do certame 
brasileiro. Página 8

Atletas do taekwondo 
voltam às competições

Os atletas do taekwondo de Rio Claro volta-
ram às competições nacionais e internacionais. 
A atleta Valéria Rodrigues conquistou a meda-
lha de ouro na competição Albânia Open rea-
lizada na semana passada, após três lutas, aca-
bou ganhando na categoria até 46kg. Página 8

DIA DO MÉDICO
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Governo mantém regras excepcionais no setor de energia elétrica

A Câmara de Regras Excepecionais para Gestão Hidroenergética (Creg) do governo federal adiantou que as medidas excep-
cionais utilizadas para evitar o racionamento seguem sendo necessárias para os próximos meses, segundo uma avaliação 
do Creg em uma reunião, nesta sexta-feira (15). Através de medida provisória e instituída em junho deste ano, a Câmara 

de Regras Excepcionais é formada por diversos ministérios incluindo Minas e Energia; da Economia; da Infraestrutura; da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do Meio Ambiente; e do Desenvolvimento Regional. Na reunião, foi comentado sobre o 
retorno das chuvas e o crescimento dos níveis que medem a umidade, especialmente na região Sul do país. No entanto, segundo 
o governo, apesar do aumento das chuvas, “a situação ainda requer atenção, fato também impactado pelas atuais condições do 
solo, bastante seco, e, portanto, maiores dificuldades de transformação das chuvas em vazões”.

 ► Incêndio. A Polícia Civil do Goiás (PCGO) 
concluiu uma investigação, iniciada no dia 3 
de outubro, sobre os incêndios na Chapada dos 
Veadeiros, que aconteceram em setembro deste 
ano, e que duraram por dez dias, queimando 
cerca de 28 mil hectares. De acordo com as 
autoridades do estado, os procedimentos fo-
ram encaminhados ao Poder Judiciário. Ainda 
segundo as informações da polícia, a PCGO 
indiciará quatro suspeitos. Segundo as inves-
tigações, um dos focos do incêndio ocorreu 
de maneira culposa por conduta imprudente 
de dois autores no manuseio de materiais de 
construção. As outras duas investigações apon-
taram realização de queimada intencional.

 ► Fundação Casa. Caiu pela metade o nú-
mero de jovens infratores intenados na Fun-
dação Casa no estado de São Paulo num perí-
odo de seis anos, segundo dados apresentados 
recentemente pela instituição. Segundo as in-
formações, só em agosto deste ano, o núme-
ro de jovens era de 5.167 internados, núme-
ro bem abaixo em comparação com o mesmo 
mês em 2015, com 10.165. O secretário da 
Justiça e Cidadania do estado e presidente 
da Fundação, Fernando José da Costa, expli-
cou que a queda é devido a uma mudança de 
medidas pelo Poder Judiciário - como liber-
dade assistida e prestação de serviços -, além 
do envelhecimento da população, que passou 
a ter menos jovens no estado de SP e territó-
rio nacional. 

 ► Santa Casa. O Vice-Governador Rodrigo 
Garcia autorizou, nesta sexta-feira (15), a li-
beração de R$ 7,5 milhões aos programas que 
integram o Retoma SP, realizado na região de 
Barretos, e confirmou o repasse de R$ 64,3 
milhões extras do programa Mais Santas Ca-
sas para o custeio de 11 serviços de saúde em 
hospitais da região. Garcia também confirmou 
a nova fase de obras do Hospital Regional de 
Bebedouro. O programa é uma das maiores 
ofertas de políticas e serviços já realizada pe-
lo Governo de São Paulo, que tem o objetivo 
de auxiliar, principalmente, a população mais 
afetada pela pandemia. Fonte: Governo SP

 ► Santa Casa. O Governo do Estado de São 
Paulo leva as carretas do programa estadu-
al “Mulheres de Peito” para as cidades de 
Campinas e Ferraz de Vasconcelos a partir de 
segunda-feira (18). A medida é parte do iti-
nerário do “Outubro Rosa”, mês dedicado à 
prevenção e combate ao câncer de mama. Os 
veículos oferecem mamografias gratuitamen-
te e permanecem nestes municípios até o dia 
30. Na primeira quinzena do mês, os ‘pontos 
de parada’ foram Americana e São Paulo, on-
de permanecem o próximo sábado (16). As 
carretas do Mulheres de Peito permanecem 
por 15 dias em cada localidade, e realizam o 
exame sem necessidade de pedido médico ou 
agendamento para mulheres de 50 a 69 anos 
– basta apresentar RG e cartão SUS para ser 
atendida. Fonte: Governo SP
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l	DIA 17 DE OUTUBRO DE 1971  ► Faculdade à vista. Sairá mesmo a 
Faculdade no Puríssimo: Tudo depen-
de de você. Você já foi dar o seu nome? 
É até segunda-feira! Em conversa com 
Irmã Lenir, soubemos que até agora a 
procura é razoável, mas espera-se mui-
to mais; senão nada de Faculdade! Afi-
nal, ninguém é de ferro! Letras: Portu-
guês, Inglês, Francês e Serviço Social 
estarão em Rio Claro no próximo ano 
ao seu dispor. O Puríssimo está se des-
dobrando para enriquecer Rio Claro com 
mais uma unidade superior. E Rio Cla-
ro precisa mesmo disso. Quantos jovens 
e adultos que deixam nossa cidade para 
buscar cultura superior em outra cida-
de! O Puríssimo quer lhe tirar esse de-
masiado sacrifício. Funcionará de noite 
e é bem no centro na cidade. Mas, repi-
to, uma previsão dos interessados e ne-
cessária. Venha, pois domingo mesmo, e 
dê a sua adesão. 

O original desta edição está disponível para consulta no Arquivo Público Municipal, mediante agen-
damento. Conheça todo o acervo permanente do Arquivo, que abriga as edições impressas do Diário.

ONG recomenda ações para reduzir violência policial na América Latina
Anistia Internacional lista 
cinco ações para conter 
violações

Divulgação

A Anistia Internacional 
anunciou nesta sexta-feira 
(15) cinco estratégias para 
que haja responsabilização 
“eficaz e imparcial” da po-
lícia em atos de violência 
policial na América Latina. 
As ações fazem parte do re-
latório A polícia no centro 
das atenções: cobrando a 
responsabilidade da polícia 
por violações dos direitos 
humanos nas Américas.

As recomendações fei-
tas aos países são: introduzir 
mecanismos independentes 
e eficazes de supervisão e 
responsabilização policial; 

reconhecer e reforçar o papel 
crucial de organizações da 
sociedade civil e grupos de 
vítimas nos sistemas de mo-
nitoramento e responsabiliza-
ção da polícia; assegurar que 
as investigações de possíveis 
mortes ilícitas cometidas pela 
polícia sejam conduzidas de 
acordo com o Protocolo de 
Minnesota; encarar a violên-
cia policial ilícita como uma 
questão estrutural; e definir 
claramente, em leis e regu-
lamentos, a responsabilidade 
de oficiais comandantes e ou-
tros superiores pela violência 
policial ilícita.

O documento é fruto de 
uma conferência regional 
virtual promovida em janeiro 
de 2021 pela Open Society 
Foundation, pela Anistia In-
ternacional, pelo Centro de 

Direitos Humanos da Uni-
versidade de Essex e pela 
Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos. O evento 
contou com a participação 
de quase 100 ativistas, aca-
dêmicos e representantes do 
poder público.

De acordo com o relató-
rio, no Brasil, as denúncias 
da Anistia Internacional so-
bre letalidade policial são 
“excessivas”. O documento 
cita o Rio de Janeiro, a Bahia 
e São Paulo. 

“Diversas organizações, 
de várias regiões do país, se 
articularam para mapear e 
sistematizar os padrões de 
brutalidade policial. Essa 
análise se tornou peça fun-
damental para o entendimen-
to da situação brasileira na 
composição do relatório la-

tino-americano.” 
A maioria dos homicí-

dios cometidos pela polícia 
no país, de acordo com o 
relatório, não é investigada 
adequadamente. “Investi-
gações independentes, de 
acordo com protocolos in-
ternacionais e que garantam 
a participação de vítimas, 
seus familiares e da socie-
dade civil são essenciais para 
interromper este ciclo.”

O relatório destaca que a 
adesão às cinco estratégias é 
essencial para a melhoria do 
trabalho policial e para o res-
peito aos direitos humanos. 

Ainda de acordo com o 
documento, as vítimas do 
uso excessivo da força ou 
de outras ações ilícitas pelas 
polícias na América Latina e 
no Caribe são “despropor-

Divulgação

As Manchetes que foram 
destaque no Diário há 50 anos!

Cantos Diversos

VIRGILIO DE 
OLIVEIRA  JR.

O colaborador é desembargador na 
capital paulista e apesar de estar há 
décadas longe de Rio Claro, mantém 
o vínculo com a sua infância e 
adolescência vividas aqui. A coluna é 
publicada semanalmente aos domingos.

[I] A pomba da guerra 
Bomba atada ao corpo,
A pomba da guerra – o 

morto –
Se suicida. E assassina. 
Torto monstro, sem porto,
A  d e s e j a d a  v i d a 

extermina,
Sem dó, nem dor, de uma 

só sina.

[II] A pomba negra
Uma vez, a branca gritou:

Venha cá, negrinha!
E a menina foi, ouviu
As ofensas e se calou.
- E foi por medo. 

Outra vez, a branca gritou:
Venha cá, negrinha!
E a jovem foi, ouviu
As ofensas e se calou.
- E foi por vergonha.

Nova vez, a branca gritou:
Venha cá, sua negra!

E a negra foi, ouviu 
As ofensas e se calou.
- E foi por costume. 

[III] A pomba de concreto
A cidade acorda, se 

movimenta, 
Se agita,  fala,  diz, 

comenta,
Grita, uiva, esganiça, urra,
Se irrita, e, cansada, 

sussurra 
Do ouvido ao pé.

Vive às turras,  aos 
murros, 

Nos morros, vielas, ca-
sas, ruas,

Cines, shoppings, entre 
os urros

Dos viventes – almas nuas
No olvido, sem fé.

A cidade – pomba perdida -
Está diante dos olhos. E 

a vida,
Passageira na vidraça 

quebrada 
- Se esvai ofegante e 

transtornada.
Para onde vai?! 

A cidade exibe os medos, 
Os ódios, decepções, 

incertezas.

A notícia entre os dedos
Proclama menos alegria 

que tristezas.
Para onde se vai?!

E assim, na cidade 
dividida,

A vida passa, hein, 
Diante da vidraça partida 
- Expressão da alma que 

se tem!

Valinhos/2005valinhos, 
28/3/2002

[IV] A pomba ausente
(“E a chuva promete 

não deixar vestígios” - Raul 
Seixas)

Quando ontem chovia,

No jardim havia
Um pouco de terra fria
A verde grama macia
A boca murcha que antes 

sorria.

Onde ontem havia
A chuva que escondia
Da terra certa magia? 
Era uma boca que dizia:
Onde ontem a chuva caía?
Na terra mais que fria, 
A chuva molhava a gra-

ma macia
E a boca murcha que nela 

se escondia.

Amanhã, haverá novo dia. 
Quem se lembrará, Maria, 
De ontem onde, então, 

chovia?

cionalmente” originárias de 
comunidades que sofrem dis-
criminação estrutural, como 
indígenas e afrodescenden-

tes, migrantes e refugiados, 
pessoas que vivem em bair-
ros de baixa renda e pessoas 
LGBTQIA+.
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Local
Diário do Rio Claro transmite oficinas gratuitas 
para alunos e professores do município
Divulgação

Professores, alunos e educadores de 
toda rede de ensino de Rio Claro estão 
convidados para participarem do proje-
to ‘Conhecendo os ODS’ (Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável), patroci-
nado pela Lwart Soluções Ambientais, 
referência mundial na produção de óleo 
básico a partir de óleo lubrificante usado 
e contaminado, e realizado pela NTICS 
Projetos. O objetivo é trazer as questões 
ambientais e de desenvolvimento susten-
tável para a sala de aula e orientar sobre 
como é possível melhorar o mundo a 
partir de ações simples do dia-a-dia.

O projeto Conhecendo os ODS irá 
trabalhar seis dos 17 objetivos susten-
táveis que fazem parte da Agenda 2030 
da ONU (Organização das Nações 
Unidas). São eles: Saúde e Bem-Estar, 
Educação de Qualidade, Água Potável 
e Saneamento, Cidades e Comunidades 
Sustentáveis, Vida Terrestre e Parcerias 
e Implementação. 

Mais do que atividades ligadas ao 
meio ambiente, as ações do projeto vão 
ao encontro do compromisso assumido 
na Agenda 2030 para garantir um planeta 
saudável e uma vida mais digna para as 
gerações futuras. “O que fazemos hoje 
impacta diretamente a vida de nossos 
filhos, netos, bisnetos, por isso temos 
que ser responsáveis e multiplicadores 
de ações conscientes”, diz Ana Caroli-
na Xavier, Diretora de Inovação e Sus-
tentabilidade ESG na NTICS Global e 
Sustainable Business.

Todas as ações serão realizadas em 

Segundo a Caixa, R$ 23,3 
bilhões podem ser retirados 
até 2025

Agência Brasil 

Liberado desde agosto de 2019, o 
saque das contas dos fundos do Pro-
grama de Integração Social (PIS) e do 
Programa de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público (Pasep) está 
esquecido por muitos trabalhadores. 
Segundo a Caixa Econômica Federal, 
cerca de 10,5 milhões de brasileiros 
ainda não retiraram R$ 23,3 bilhões.

Tem direito ao saque quem traba-
lhou com carteira assinada na iniciativa 
privada entre 1971 e 4 de outubro de 
1988. Os interessados devem procurar 
a Caixa Econômica Federal para retirar 
o dinheiro. O prazo para o saque vai até 
1º de junho de 2025. Após essa data, 
o dinheiro será transferido à União.

Até maio de 2020, a Caixa ad-
ministrava apenas as cotas do PIS, 
destinadas aos trabalhadores do setor 
privado. No entanto, o Banco do Brasil 
(BB), que gerenciava o fundo do Pa-
sep, destinado a servidores públicos, 
militares e funcionários de estatais, 
transferiu as cotas para a Caixa, o que 
permitiu a unificação dos saques.

O saque pode ser pedido no apli-
cativo Meu FGTS, que permite a trans-

ferência para uma conta corrente. A 
retirada em espécie varia conforme o 
valor a que o beneficiário tem direito. 
O saldo pode ser consultado no apli-
cativo, no site do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) ou no 
internet banking da Caixa.

O saque de até R$ 3 mil pode-
rá ser feito nas lotéricas, correspon-
dentes Caixa Aqui e nos terminais de 
autoatendimento, utilizando o cartão 
Cidadão, com senha. Outra opção é 
nas agências da Caixa. Acima de R$ 
3 mil, somente nas agências da Caixa, 
mediante a apresentação de documen-
to oficial com foto. Para saber se tem 
direito às cotas do fundo, o correntista 
deve consultar o endereço www.caixa.
gov.br/cotaspis.

Segundo a Lei 13.932, de 2019, os 
recursos do fundo ficarão disponíveis 
para todos os cotistas. Diferentemente 
dos saques anteriores, realizados em 
2016, 2017 e 2018, não há limite de 
idade para a retirada do dinheiro.

A lei facilita o saque por herdeiros, 
que passarão a ter acesso simplificado 
aos recursos. Eles terão apenas de apre-
sentar declaração de consenso entre 
as partes e a declaração de que não 
existem outros herdeiros conhecidos, 
além de documentos como certidão de 
óbito, certidão ou declaração de depen-
dentes, inventários ou alvarás judiciais 
que comprovem as informações.

Mais de 10 milhões ainda não
sacaram fundo do PIS-Pasep

uma plataforma digital e o material dis-
ponibilizado poderá ser utilizado pelos 
professores durante o ano letivo. “Quere-
mos deixar um legado que impacte toda 
a comunidade. Além disso, os participan-
tes receberão certificado e concorrerão a 
prêmios”, afirma Ana Carolina Xavier.

“A Lwart é uma empresa comprome-
tida com a responsabilidade social e tem 
a atuação focada no desenvolvimento 
sustentável. Apoiamos esse projeto pois 
acreditamos que, através da grandeza 
dessa ação, podemos expandir a cons-
cientização sobre a sustentabilidade e 
ODS e efetivamente melhorar o planeta”, 
diz Laura Camara, gerente de Recursos 
Humanos e Comunicação Corporativa da 
Lwart Soluções Ambientais. No dia 18 
de outubro, acontece o Workshop para 
os professores da rede pública de ensino 
de todas as cidades e a partir do dia 19 de 

outubro começam as oficinas para alunos 
de 6 a 12 anos com atividades como jo-
gos, pesca interativa, peça teatral, entre 
outras. Os alunos serão divididos em dois 
turnos, das 9h às 10h, e das 14h às 15h. 

Alinhado com a importância das 
ações ligadas ao meio ambiente e sus-
tentabilidade, o Diário do Rio Claro vai 
transmitir o evento com exclusividade 
no município através da plataforma Fa-
cebook. Quem preferir, pode fazer a ins-
crição direto na plataforma e acompanhar 
pelo Youtube.

No dia 18 de outubro, acontece o 
Workshop para os professores e a partir 
do dia 19 de outubro começam as ofi-
cinas para alunos de 6 a 12 anos com 
atividades como jogos, pesca interativa, 
peça teatral, entre outras. Os alunos serão 
divididos em dois turnos, das 9h às 10h, 
e das 14h às 15h. 



Dia do médico: a missão de
cuidar e salvar vidas 
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Dia do Médicoespecial

O segundo ano enfrentando 
a pandemia trouxe 
um pouco mais de 
reconhecimento e respeito a 
este profissional que arrisca 
sua vida na linha de frente 
para salvar outras 

Janaina Moro/
Vivian Guilherme 

No dia 18 de outubro é co-
memorado o Dia do Médico, 
um profissional responsável por 
cuidar e promover a saúde de 
toda a população. Essa data foi 
escolhida em referência ao Dia 
de São Lucas, o santo padroeiro 
da Medicina. E pelo segundo 
ano enfrentando o inimigo in-
visível - como definem o coro-
navírus – estar na linha de frente 
se tornou uma responsabilidade 
ainda maior e trouxe novamen-
te um olhar diferente para este 
profissional que tem arriscado a 
própria vida para cuidar e salvar 
a de milhares de pacientes. 

De acordo com uma pes-
quisa divulgada em julho de 
2020, realizada pelo instituto 
Datafolha a pedido do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), os 
médicos foram os profissionais 

com maior credibilidade em 
2020 por parte dos brasileiros, 
com 35% de confiança da popu-
lação. Os dados coletados pelo 
Datafolha a respeito dos médi-
cos mostram ainda que 57% dos 
brasileiros avaliam como ótimo 
ou bom o trabalho médico, ín-
dice que sobe para 77% quando 
perguntados especificamente da 
atuação desse profissional no 
período da pandemia. 

Ao longo de 2021, com 
trabalho ainda mais árduo, eles 
também puderam sentir ainda 
mais a importância de seu papel 
na sociedade. “O ano foi muito 
benéfico aos médicos, ele voltou 
a mostrar a importância dessa 
pessoa na sociedade. Tivemos 
várias famílias que perderam 
seus entes queridos e várias fa-
mílias que receberam eles de 
volta, graças aos médicos. Tive 
médico que passou semanas no 
hospital sem ir para casa para 
poder salvar vidas, cumpriram 
sua obrigação”, destacou o 
médico José Martiniano Grillo 
Neto, diretor presidente da Uni-
med Rio Claro, ressaltando que 
a o índice de óbitos no Hospital 
Unimed de Rio Claro durante a 
pandemia é um dos menores no 
estado de São Paulo. 

“Graças à dedicação desses 
profissionais. Chegamos tam-
bém a quase 150 mil pessoas 
vacinadas. O médico ressurgiu 
a sua importância neste ano, 
não é de ser médico é de poder 
ajudar a comunidade. Perdemos 
alguns médicos queridos, inclu-
sive o doutor Tadeu que era meu 
amigo, mas colocamos outras 
pessoas, em situações muito 

piores em casa, eles sabem que 
ficaram entre a vida e a morte, 
mas graças a esses médicos co-
locamos eles em casa. Eu sei da 
dedicação desses profissionais”, 
salientou Dr. Grillo. 

A Unimed Rio Claro é 
composta atualmente por 171 
médicos e mais 52 credencia-
dos. “A saúde tem custo, mas 
tem uma coisa muito mais im-

portante que é a dedicação. É 
a gente tentar fazer o melhor, 
pode ser que a gente não resol-
va tudo, mas o médico mostrou 
que seu papel é fundamental 
na sociedade, como todos são, 
acho que a gente não pode me-
nosprezar as profissões, mas o 
médico que vinha no esqueci-
mento, esse ano ele foi lembra-
do”, observa. 

“Que eles permaneçam com 
a dedicação que tiveram esse 
ano que foi muito mais acima 
da expectativa de todo mundo 
e a gente pode mostrar para a 
cidade o nosso papel e com-
promisso do nosso juramento, 
que é principalmente dedicar a 
essa cidade a qualidade que ela 
precisa. Agradecemos a todos 
esses profissionais.”

 O médico 
José 
Martiniano 
Grillo Neto, 
diretor 
presidente da 
Unimed Rio 
Claro
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Divulgação

Os profissionais da área 
da saúde de Rio Claro vão re-
ceber uma homenagem pela 
luta travada desde março de 
2020, início da pandemia. As 
vítimas também serão lembra-
das e homenageadas. 

O evento vai reunir as três 
maiores entidades musicais da 
cidade, Orquestra Filarmôni-
ca de Rio Claro, Orquestra 
Sinfônica e Banda dos Fer-
roviários, num concerto inti-
tulado “Tributo à Saúde”. “A 
iniciativa partiu da Secretaria 
da Cultura e imediatamente 
nos articulamos para que se 
tornasse possível o concerto”, 
diz William Nagib Filho, Pre-
sidente da Filarmônica. 

O concerto irá reunir 
cerca de 70 músicos das três 
entidades, com repertório que 
promete emocionar a plateia. 

A regência estará a cargo dos 
maestros André Müzel e Lu-
ciano Barbosa Filho. “Teremos 
desde temas de filmes até clás-
sicos do repertório de orques-
tras, como Valsa das Flores e a 
Suíte de Carmen, de Georges 
Bizet, explica Müzel. 

O evento será aberto ao 
público e ocorrerá no dia 15 
de novembro, às 19h30 no Es-
paço Livre da Av. Visconde do 
Rio Claro. 

Parte do investimento 
será custeado com recursos 
obtidos pelas três entidades 
através da Lei Aldir Blanc e 
outra parte captada através de 
contas de patrocínio junto às 
empresas ligadas ao setor da 
saúde de Rio Claro. A capta-
ção está sendo realizada pela 
agência P.press e interessa-
dos podem entrar em contato 
com Katrin no telefone (19) 
99709-1696.

Rio Claro terá concerto
em homenagem aos 
profissionais da saúde

Na linha de frente, a car-
diologista Kellen Cristina Gue-
des Machado, da Santa Casa de 
Rio Claro, que sonhava desde 
criança atuar na medicina, re-
lata um pouco do sentimento 
quando o mundo constatou a 
gravidade da pandemia. “Nossa 
missão é salvar, é cuidar, então, 
o início da pandemia foi muito 
difícil, porque não sabíamos 
com que tipo de vírus estáva-
mos lidando e contra o que 
exatamente estávamos lutando. 
Senti que naquele momento os 
médicos se transformaram num 
único corpo clínico, em todos 
os hospitais, de todos os paí-
ses. E foi essa energia que nos 
moveu por todo esse período. 
Cada novo procedimento apli-

cado que levava de volta um 
paciente para casa, era para nós 
uma alegria, quase impossível 
de explicar”, salienta a médica 
sobre o alívio a cada paciente 
recuperado. 

A plena consciência desses 
profissionais e que a população 
também deveria ter, até mes-
mo para contribuir, é de que a 
pandemia ainda não acabou. 
“Foram dias de luta, que ainda 
não terminaram, mas, que me 
deixaram ainda mais convicta 
de que fiz a escolha certa quan-
do decidi pela medicina. Quero 
em nome da Santa Casa para-
benizar e agradecer todos os 
colegas de profissão”, ressalta a 
médica Kellen Cristina Guedes 
Machado. 

A médica oftalmologista Isa-
bele Leone Valença, da rede Amor 
Saúde, destaca que ser médico em 
tempos de pandemia está sendo 
um período desafiador; não só para 
os profissionais da saúde, mas para 
a população em geral. “A covid-19 
afetou nosso estilo de vida e tem 
provocado grandes polêmicas fi-
losóficas e bioéticas, colocando 
em xeque o conceito de liberdade 
individual. Mas a bravura e o com-
prometimento permanente com a 
vida que nós profissionais de saúde 
temos, mediante tantos riscos e di-
ficuldades, talvez seja o que nos dá 
coragem de enfrentar o momento 
com muita fé, esperança, força e 
dedicação.”

Para a profissional, a crise 
que pôs o planeta em suspenso, 
deixou marcas profundas na hu-
manidade, trouxe ensinamentos 
e mudou comportamentos den-
tro e fora do ambiente hospita-

lar, mudando comportamentos 
mundiais. “Não sou profissional 
de linha de frente, sou oftalmo-
logista e falo que para realizar 
atendimentos com segurança e 
em concordância com a Anvisa e 
Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia, tomamos algumas medidas 
para nos adaptarmos a esta nova 
realidade: uso de álcool e más-
cara, espaçamento nos horários 
de agenda, álcool gel disponível 
pela clínica toda para pacientes, 
acomodação dos pacientes de 
maneira a manter a distância de 
segurança recomendada, dentre 
outras medidas.”

“Com a ajuda da ciência, da 
medicina, da vacinação e com a 
união de todas as vontades, o Bra-
sil está vencendo essa pandemia. 
E para finalizar gostaria de deixar 
meus parabéns a todos os médicos 
e médicas pelo seu dia”, conclui 
Isabele.

A união dos profissionais
em todo o mundo

Um período desafiador
para a profissão

A médica cardiologista Kellen Cristina Guedes Machado,
da Santa Casa de Rio Claro A médica oftalmologista Isabele Leone Valença, 

da rede Amor Saúde
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Pesquisadores da Unesp têm estudo
publicado em revista americana 
A pesquisa levou mais 
de 10 anos para ser 
concluída e tem como 
tema a polinização 

Janaina Moro 

O Diário do Rio Claro con-
versou com o pesquisador Dr. 
Matheus Hansen Francisco ICT/
UNIFESP - São José dos Campos 
e também ex-aluno do curso de 
física do IGCE da Unesp de Rio 
Claro, que destacou o trabalho 
realizado ao longo de anos e que 
recentemente foi publicado na 
revista americana. Ele destaca 
que a conclusão do estudo só 
foi possível devido a colabora-
ção de diferentes pesquisadores 
e de áreas de pesquisas, como o 
Prof. Dr. Edson Denis Leonel - 
UNESP - Rio Claro, colabora-
dores da Universidade Federal 
de Uberlândia Prof. Dr. Vinícius 
L. G. Brito e o aluno Gabriel C. 
Lanes UFU - Uberlândia - MG, 
Brasil. “Todo esse trabalho é fruto 
da colaboração onde cada um de 
nós contribuiu com a área de co-
nhecimento. O que fizemos nessa 
pesquisa foi tentar modelar, escre-
ver o processo de polinização que 
ocorre na natureza que é a polini-
zação por vibração ou polinização 
vibratória, esses dois termos são 
similares, querem dizer a mesma 
coisa”, salientou.

O pesquisador explica que 
nesse processo em questão ele 

acontece quando algumas espé-
cies de abelhas entram em con-
tato com uma parte da flor que é 
chamada de antera, pode ser en-
tendido como um compartimento 
onde ficam reservados grãos de 
pólen daquela flor. “Uma vez que 
essas abelhas entram em contato 
com essa antera, essas abelhas 
começam a transmitir vibrações 
do próprio corpo, são passadas 
na parede da antera e essa antera 
começa a vibrar, nessa vibração, 

Evento será neste domingo (17), a 
partir das 16h30

Divulgação

O projeto musical Quatro e Meia, implantado 
pela prefeitura de Rio Claro para oferecer eventos 
culturais à população e dar espaço para os artistas, 
terá nova edição neste domingo (17).

A Secretaria Municipal de Cultura agen-
dou duas atrações para esta semana, em pal-
co na Avenida Amaral Gurgel, ao lado do 
aeroporto municipal. A partir das 16h30, a 
atração especial será a Banda Voltare e, às 
18 horas, o DJ Kamaraum. Não há cobrança 
de ingresso.

No repertório do DJ Kamaraum, estão brasi-
lidades MPB, música latina, flash anos 80, samba 
rock e forró, um baile para todos.

Banda Voltare e DJ Kamaraum 
são atrações no Quatro e Meia

espécies e plantas com flores, 6% 
é uma parcela muito significativa. 
A reprodução dessas plantas com 
flores através da polinização por 
vibração está ligada com algumas 
coisas que temos no nosso dia 
a dia, por exemplo tomate, pi-
mentão, berinjela, isso tudo vêm 
dessas plantas que são polinizadas 
por vibração”, ressalva. 

O trabalho consistiu em 
tentar modelar essa liberação de 
grãos de pólen de uma antera uti-
lizando um modelo muito conhe-
cido na física e na matemática que 
é o modelo de bilhar. “Carrega 
esse nome de bilhar exatamente 
pela similaridade que esse mode-
lo tem com o jogo de bilhar que 
tem as bolas de bilhar, as mesas. 
Nesse modelo as bolas vão ser os 
grãos de pólen e a mesa de bilhar 
vai ser a antera. Então em contato 
com esse grupo de Uberlândia, foi 
passado para gente o formato de 
uma antera que a gente encontra 
em uma flor que cientificamente 
é chamado de Solanum lycoper-
sicum, popularmente é a flor do 
tomate, é um tomateiro, então 
passaram o formato que teria a 
antera dessa flor de tomate. Cria-
mos um bilhar que teria o formato 
dessa antera, passaram para gente 
a quantidade de grãos de pólen 
que em média existe dentro desse 
tipo de antera, a gente alimentou 
isso no nosso bilhar também pró-
ximo dessa estimativa que se en-
contra na realidade. E através de 
alguns trabalhos que nós tivemos 
acesso de grupos fora do Brasil 
e aqui no país, alguns biólogos 
conseguiram estimar através de 
medidas com equipamentos, 
conseguiram estimar qual seria 
a vibração sentida na parede da 
antera quando abelha pousa, con-
seguiram medir como seria essa 
vibração que passa da abelha para 
a antera, como é o formato dessa 
vibração, o que a antera está sen-
tindo”, explica.

Os dados desses biólogos fo-
ram importantes no processo. “Eu 
e o professor Dênis começamos a 
analisar esses dados relacionados 
às vibrações e utilizando alguns 
conceitos de física, conseguimos 
encontrar uma expressão que 
conseguia reproduzir muito bem 
essas vibrações que a princípio 
a antera sente quando a abelha 
entra em contato com ela, ou seja, 
nós encontramos uma expressão 
que conseguia imitar muito bem 
essa vibração que a abelha passa 
para a antera. Com posse dessa 
equação, a gente também intro-
duziu isso nesse bilhar, ou seja, 
nós montamos um modelo onde 
o formato do bilhar era similar ao 
formato de uma antera da flor de 
tomate, esse bilhar contava com 
número de grãos de pólen muito 
próximo do que se espera dentro 
de uma flor de tomate e também 
fizemos com que as paredes desse 
bilhar vibrassem com uma vibra-
ção muito próxima daquilo que 
se espera que uma abelha faça 
na antera. Conseguimos montar 
um modelo que tem elementos 
muito próximos do que se espera 

“Um outro ponto interessante é que 
sabemos que já existem lugares no mundo 
que utilizam técnicas artificiais para extrair 
pólen de anteras de algumas flores.”

Gabriel C. Lanes UFU - Uberlândia 

Prof. Dr. Vinícius L. G. Brito UFU - Uberlândia – MG 

os grãos de pólen no interior da 
antera começam a se movimentar 
e alguns desses grãos podem ficar 
presos no corpo da abelha. Então 
quando a abelha deixa aquela flor 
e parte em direção a uma outra 
flor, ela carrega consigo esses 
grãos de pólen o que vai dando 
prosseguimento, a continuidade 
ao processo da polinização”, ex-
plicou sobre o trabalho.

Para quem pensa que o as-
sunto é complexo, o professor 
destaca que esse processo da 
polinização por vibração que 
foi abordado no estudo é muito 
importante no nosso dia a dia e 
no meio ambiente. “Se a gente 
considerar nossas espécies de 
plantas com flores que conhece-
mos aproximadamente 6% dessas 
espécies só se reproduzem por 
meio da polinização por vibra-
ção. Então veja que de todas as 

Prof. Dr. Edson Denis Leonel 
UNESP - Rio Claro 

Dr. Matheus Hansen 
Francisco ICT/UNIFESP - São 
José dos Campos 

de um processo de polinização 
por vibração real.” 

De posse desse modelo, os 
pesquisadores fizeram diversas 
simulações numéricas e sempre 
observando a quantidade de pólen 
que era liberada nesse bilhar. “Os 
resultados que encontramos fo-
ram muito interessantes, a quan-
tidade de pólen que era extraído, 
retirado desse modelo de bilhar 
que fizemos, esses resultados 
eram muito próximos do que os 
biólogos encontravam nas aná-
lises que eles fizeram em campo 
observando de fato abelhas numa 
flor de tomate. Foi um resultado 
muito interessante, muito posi-
tivo, saber que esse modelo de 
bilhar conseguia recuperar tão 
bem os resultados que os biólogos 
encontram em campo”, ressalta o 
pesquisador Dr. Matheus Hansen 
Francisco.

O estudo indicou inúmeros 
fatores positivos. “Indicou que 
a nossa aproximação foi boa, 
confiável e também já sugere que 
esse processo de polinização por 
vibração da natureza pode ser sim 
escrito por um modelo de bilhar. 
Essa é uma informação muito 
interessante por dois pontos, o 
primeiro que do ponto de vista 
de um bilhar, esse tipo de mode-
lo tem aplicações em diferentes 
áreas de pesquisas, tem diversos 
temas envolvendo a acústica, óti-
ca, enfim existem vários campos 
que já se utilizam a modelagem 
de bilhar para poder auxiliar 
em estudos e pesquisas. Só que 
agora conseguimos indicar que 
esse modelo de bilhar também 
pode ser utilizado para escrever 
um fenômeno biológico, ou seja 
nós encontramos a princípio uma 
aplicação também na biologia. 
Isso deixa cada vez mais rica as 
áreas de aplicação, indica quão 
importante esse modelo é na des-
crição de diferentes problemas 
que a gente encontra em diferen-
tes áreas de pesquisa. No ponto 
de vista da biologia, isso também 
é muito importante, interessan-

te, porque existem questões da 
biologia associadas à evolução, 
a adaptação de flores ao longo 
do tempo evolutivo e muitos bió-
logos acreditam que as respostas 
sobre as perguntas envolvendo 
essa evolução estão ligadas a 
conceitos da polinização, com 
a ideias ligadas à polinização.” 

O estudo pode auxiliar bi-
ólogos a encontrarem respostas 
relacionadas à essas questões de 
evolução e adaptação de flores 
ao longo do tempo. “Um outro 
ponto interessante é que sabemos 
que já existem lugares no mundo 
que utilizam técnicas artificiais 
para extrair pólen de anteras de 
algumas flores. Uma vez que nós 
temos um modelo que também 
reproduz, escreve um pouco esse 
processo da liberação de grãos de 
pólen, poderia também auxiliar 
de alguma forma em melhorias e 
técnicas que já existem, para fazer 
essa extração artificial de pólen. 
Ou seja existem várias possíveis 
aplicações em que essa modela-
gem que nós fizemos pode ajudar 
ou auxiliar”, salienta o professor 
doutor. 

A pesquisa “Investigação da 
liberação de pólen por anteras 
poricidas usando bilhar mate-
mático” foi publicado em 13 de 
setembro periódico da American 
Physical Society, foi satisfatório 
para os pesquisadores envolvidos 
que salientam que a partir deste 
estudo outras questões podem ser 
discutidas. “Ainda é um trabalho 
inicial. Agora que a gente viu o 
poder dele, existem vários pontos 
que ainda podem ser abordados, 
conseguimos iniciar um trabalho, 
agora existe todo um caminho 
que pode ser percorrido cada vez 
mais buscando melhorias desse 
modelo, quanto melhor fica, mais 
útil ele pode ser em diversas áreas 
de pesquisa”, destacou ao Diário 
o pesquisador Dr. Matheus Han-
sen Francisco ICT/UNIFESP - 
São José dos Campos e também 
ex-aluno do curso de física do 
IGCE da Unesp de Rio Claro.



Um mergulho nos sentimentos 
trará respostas íntimas e existenciais. 

O domingo cobrará privacidade. Aproveite 
para repensar planos de longo prazo e padrões 
de consumo. A busca por maior independência 
e realização profissional motivará parcerias e 
associações. Novo relacionamento se firmará 
aos poucos. Reflita sobre escolhas e rumos 
com calma.

Considerações sérias sobre 
casamento, vida familiar e a cons-

trução de um futuro estável marcarão este 
domingo que trará decisões de planos de 
longo prazo e abertura a novos relaciona-
mentos. Desfaça ilusões e aposte somente no 
que poderá dar certo. Viagem, curso e aca-
demia trarão chances para o amor e prazeres 
diferentes. Explore seus talentos criativos!

Pesquise assuntos intrincados 
e descubra mistérios. O dia favorecerá in-
vestigações e revelação de segredos. Bom 
para aprofundar temas complexos e renovar 
conceitos. Discussões serão estimulantes. 
Carreira com dois caminhos possíveis. Pense 
em ganhar mais. Despesas altas cobrarão 
melhor administração dos recursos e do 
orçamento. Paixão em alta! 

Mercúrio retrógrado e Lua em 
seu signo levantarão questões pes-

soais sérias. Talvez mude de ideia sobre um 
plano traçado anteriormente e embarque em 
novas experiências. Acerte rumos no amor. 
Hora de lidar com diferenças e ir mais fundo 
numa relação especial. Emoções estarão à flor 
da pele. Esclareça dúvidas e renove os senti-
mentos. Novas amizades trarão entusiasmo.

Resolva um mal-entendido 
com uma amizade ou situação des-

confortável. O domingo trará mudança de 
ambiente e observação profunda de proces-
sos sociais. Talvez se afaste de um grupo e 
ingresse em outro. Conexões com pessoas de 
outras localidades inspirarão planos de ex-
pansão. Amor com mais confiança e soma de 
recursos. Decisões familiares em andamento. 

Aproveite o domingo para 
avaliar detalhes de um roteiro de viagem ou 
de um projeto em outra localidade. Cenário 
positivo para formalizar parcerias, casamen-
to ou empreendimento com amigos. Clima 
agradável na vida íntima e familiar trará tran-
quilidade. Fortaleça as bases afetivas. Você 
estará mais perto dos sonhos. Decisões de 
investimentos passarão por revisão.

Assuntos de família pedirão 
um olhar mais profundo, com Mer-

cúrio retrógrado. Aproveite o domingo para 
reformular estruturas e resolver pendências 
do passado. Reorganizações na casa e na 
rotina trarão maior bem-estar. Descarte coisas 
sem uso e encontre soluções práticas para pôr 
a vida em ordem. Novas conexões motivarão 
o trabalho. Encerre processos do passado.

Relaxe e diminua o estresse 
mental. O domingo convidará à quietude. 
Bom para se fortalecer interiormente e 
contemplar a natureza. Recarregue as ba-
terias com mais horas de sono, meditação 
e momentos divertidos com os filhos ou o 
par. Perspectivas positivas na carreira trarão 
maior tranquilidade. Fique de olho numa 
oportunidade de crescimento financeiro.

Dívidas ou gastos imprevistos 
cobrarão planejamento financeiro. 

Repense valores. Mercúrio retrógrado poderá 
atrasar pagamentos ou restringir o orçamento. 
Cenário positivo para planejar viagem e deci-
dir novos rumos. Sol em seu signo iluminará 
o projeto de vida e apontará caminhos de 
maior realização pessoal. Novos relaciona-
mentos serão construídos aos poucos.

Avalie os sonhos e ajuste 
planos. Mercúrio retrógrado e Lua 

trarão revisão de metas profissionais. Visua-
lize onde quer chegar e crie novos projetos. 
Comunicações num tom mais profundo au-
mentarão seu poder de influência. Aproveite 
o domingo para compartilhar conhecimen-
tos e ganhar popularidade. Amor com mais 
cumplicidade. Troque confidências.

Conversas num tom mais 
profundo renovarão os sentimentos 

na relação íntima. Esclareça diferenças, ex-
ponha suas necessidades e ajuste planos. A 
programação poderá ser alterada. Avalie uma 
proposta do par com carinho e atenção aos 
detalhes práticos. Talvez você precise de mais 
tempo para decidir uma mudança ou encerrar 
uma pendência. Harmonia com os filhos. 

Organize ideias de trabalho e 
movimente o corpo neste domingo. Cuidados 
de saúde pedirão ajustes na rotina e nos hábi-
tos. Proposta de trabalho chegará de maneira 
inesperada e alterará planos. Aproveite o fim 
de semana para refletir sobre o estilo de vida 
e planejar mudanças com calma. Conforto, 
segurança e harmonia familiar serão priori-
dades. Clima carinhoso no amor. 
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GÊMEOS (21/5 a 20/6) VIRGEM (23/8 a 22/9) SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) PEIXES (20/2 a 20/3)

TOURO (21/4 a 20/5) LEÃO (22/7 a 22/8) ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

ÁRIES (23/3 a 20/4) CÂNCER (21/6 a 21/7) LIBRA (23/9 a 22/10) CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 19

TBPT
CENTIMETRO

CNAMARRAR
INTESTINO
COSSOSS

BOXTAXF
DETERTRIOS

VERDADEIRA
FOLEGMF

LUXOLUTAR
TRETARDA

MENINAAO
BAGEGIRO

COBERTORL
LMOLDADA

Grande
açude do

Ceará

Unidade
de medida
da régua

Atar com
cordas 

Local dos
pit stops,
na Fór-
mula 1

Operação 
bancária
de trans-
ferência

Suspen-
são tem-

porária da
guerra

Produção
agrícola 

de um ano

Francisco
Otaviano,
jornalista

Enga-
nador
(gíria)

Faz
chegar
mais
tarde

Brinca-
deira de 

torcidas em
estádios

Vitamina
contra o 

raquitismo

Roupa
de cama 
para o
inverno

Sentido
do toque

Antecede
o "O"

Que ocorre a cada
dois meses

Divide-se
em grosso
e delgado

(Anat.)
Parte do

esqueleto
Cópia de um
documento

Fazer
parar 

Genuína;
legítima

Legenda
(abrev.)

O local de 
nascimento

Brigar;
combater 
Janeiro, em
espanhol

Dígrafo de
"tosse"
12, em

romanos

Muito
próximo

Prato
italiano

Para o
(Gram.)
Deus,

em inglês
Rodo 

Consoantes
de "tela"

Grupos
de três

Asa-(?), tipo
de biquíni

Dispositivo
elétrico

Tricampeão
(red.)

Forma do
martelo

Profissional
como Tite

Garota

Cidade
gaúcha

Categoria
de des-
files de

fantasias

Sílaba de
"bancada"

Modelada

3/box — god. 5/enero — safra. 6/traíra.

PATRULHA CANINA - O FILME 
Sala 1 - Animação - Dublado - Livre - Duração: 85min.
Sáb., Dom., Feriado: 13h50

VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA
Sala 1 - Ação/Aventura - Dublado - 14 Anos - Duração: 
97min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h20 - 17h20 - 19h30 - 21h40
Sáb., Dom., Feriado: 15h20 - 17h20 - 19h30 - 21h40
Sala 2 - dublado
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20 - 18h30 - 20h40
Sáb., Dom., Feriado: 14h15 - 16h20 - 18h30 - 20h40

FÁTIMA - A HISTÓRIA DE UM MILAGRE 
Sala 3 - Religioso - Dublado - 12 Anos - Duração: 120min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h40 - 21h00
Sáb., Dom., Feriado: 18h40 - 21h00

AINBO – A GUERREIRA DA AMAZÔNIA 
Sala 3 – aventura - Dublado - Livre - Duração: 85min.

Sáb., Dom., Feriado: 14h00

007 - SEM TEMPO PARA MORRER 
Sala 3 - Ação/Suspense - Dublado - 14 Anos - Duração: 
163min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 15h40
Sáb., Dom., Feriado: 15h40

HALLOWEEN KILLS: O TERROR CONTINUA
Sala 4 - suspense - Dublado - 16 Anos - Duração: 105min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h00 - 19h15 - 21h30
Sáb., Dom., Feriado: 14h45 - 19h15 - 21h30
Sala 4 – Legendado
Sáb., Dom., Feriado: 17h00

O ÚLTIMO DUELO 
Sala 5 – Aventura - Dublado - 16 Anos - Duração: 
153min.
Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h30 - 20h40
Sáb., Dom., Feriado: 14h30 - 17h30 - 20h40

14/10/2021 a 20/10/2021
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Atletas do taekwondo voltam às competições

E. Cortez

A Fórmula 1 revelou o ca-
lendário da temporada 2022, 
quando pretende realizar um 
número recorde de 23 etapas. 
O cronograma traz algumas 
mudanças em comparação a 
2021, e uma delas é o GP de 
São Paulo tornando-se a pe-
núltima prova de 2022, em 13 
de novembro.

O calendário contará com 
seis sequências de fins de sema-
na duplas e duas triplas, além 
das corridas sprint, ainda não 
divulgadas para 2022.

Depois que o plano origi-
nal de 23 corridas em 2021 foi 

interrompido por conta do con-
tínuo impacto da pandemia, a 
F1 tem confiança de que poderá 
cumprir o cronograma comple-
to previsto para o próximo ano.

A temporada será realizada 
entre 20 de março e 20 de no-
vembro, começando com o GP 
do Bahrein e terminando com 
Abu Dhabi. Entre as principais 
mudanças estão a passagem da 
Arábia Saudita de penúltima 
etapa para segunda do ano, a 
remoção da China pelo terceiro 
ano consecutivo pela Emilia 
Romagna.

Confira o calendário da 
F1 2022, respectivamente 

com a data da prova, local 
e circuito:

20 de março: Bahrain - GP 
do Bahrein - Sakhir

27 de março - Arábia Sau-
dita - GP da Arábia Saudita - 
Jeddah

10 de abril - Austrália - 
GP da Austrália - Albert Park 
(Melbourne)

24 de abril - Itália - GP da 
Emilia-Romagna - Ímola

8 de maio -  Estados Uni-
dos (Miami) - GP de Miami 

22 de maio - Espanha - GP 
da Espanha -  Barcelona

29 de maio- Mónaco - GP 
de Mônaco - Mônaco

12 de junho - Azerbaijão 
-  GP do Azerbaijão- Baku

19 de junho - Canadá - GP 
do Canadá - Montreal

3 de julho - Reino Unido 
- GP da Grã-Bretanha - Sil-
verstone

10 de julho - Áustria - GP 
da Áustria - Red Bull Ring

24 de julho - França - GP 
da França -  Paul Ricard

31 de julho - Hungria- GP 
da  Hungria - Hungaroring

28 de agosto - 
Bélgica - GP da Bélgica - 

Spa-Francorchamps
4 de setembro - Holanda- 

GP da Holanda - Zandvoort
11 de setembro- Itália - GP 

da Itália - Monza
25 de setembro- Rússia - 

GP da Rússia - Sochi
2 de outubro - Singapura - 

GP da Singapura - Marina Bay
9 de outubro - Japão -  GP 

do Japão  - Suzuka
23 de outubro - Estados 

Unidos - GP dos Estados Uni-
dos - Circuito das Améri-
cas

30 de outubro - México 
- GP do México - Hermanos 
Rodríguez

13 de novembro - Brasil  
- GP de São Paulo - Interlagos

20 de novembro - Emira-
dos Árabes- GP de Abu Dhabi 
- Yas Marina

F1 oficializa calendário recorde para 2022;
GP de São Paulo será em 13 de novembro

Redação DRC

Os atletas do taekwon-
do de Rio Claro voltaram às 
competições nacionais e in-
ternacionais. A atleta Valéria 
Rodrigues conquistou a me-
dalha de ouro na competição 
Albânia Open realizada na 
semana passada, após três lu-
tas, acabou ganhando a final 

da atleta olímpica da Holanda, 
na categoria até 46kg

No mesmo fim de sema-
na outros atletas também se 
destacaram no Open Regio-
nal Norte, no Amapá: Mateus 
Carneiro conquistou o ouro; 
Julia Milan – ouro; Leonardo 
Esteves – ouro; Helena Pa-
van – prata; Luiz Pelegrin – 
prata; Saulo Stefanio – prata; 

Ana Carolina Muniz – ouro.  
A equipe ficou com a tercei-
ra colocação geral, além das 
medalhas individuais.

No Open Nordeste, o atleta 
Arthur Felipe ficou com a me-
dalha de Prata na categoria até 
80kg. A competição aconteceu 
na Paraíba, em João Pessoa

Neste fim de semana, a 
equipe está em São José dos 

Pinhais para participar do cam-
peonato Brasil Open. Partici-
pam os atletas: Julia Milan até 
55kg; Leonardo Esteves- até 
73kg; Gabriela Esteves – pesa-
do; Ana Carolina Muniz 49kg; 
Amanda Aires - até 62kg; Ga-
briel Camillo 63kg; Marcos 
Toledo 74kg; Gabriel Moreira 
57kg; Arthur Felipe 80kg; e 
Helena Pavan 54kg.

Valéria Rodrigues conquistou a medalha de ouro na competição 
Albânia Open

A Porsche Cup bolou uma grande 
novidade para o final de semana do GP 
de São Paulo da F1. Na última sexta-
-feira (15), Dener Pires, organizador 
da categoria, anunciou a realização da 
Corrida das Estrelas.

A ação será realizada em conjunto 
entre a Porsche Brasil e a Porsche Ale-
manha. Além de contar com os pilotos 
regulares do grid da Carrera Cup 4.0, 
terá também competidores convidados, 
com a prova levando o nome de ‘All 
Star Racing’ e tendo transmissão ao vi-
vo seguindo o plano atual do certame 
brasileiro.

A premiação da prova, além da 
vitória, é a entrega de um Porsche 718 
Spyder de seis cilindros, modelo raro 
e que há uma grande fila de espera nas 
concessionárias da marca alemã – atual-
mente, o modelo do carro está avaliado 
em torno de R$ 750 mil. O veículo, en-
tretanto, vai ser entregue ao piloto titular 
da Porsche Cup, não à dupla.

Porsche Cup anuncia
‘Corrida das Estrelas’ 
para fim de semana do
GP de São Paulo da F1
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Instituição que completou 60 
anos de história neste mês 
de outubro, fez e faz parte 
da história de vida dos rio-
clarenses

Vivian Guilherme

A conquista do primeiro emprego 
é sempre um desafio para quem quer 
ingressar no mercado de trabalho. So-
bretudo, para jovens e adolescentes que 
buscam uma oportunidade para poder 
colaborar com as finanças dentro de casa. 
Há 60 anos, a Guarda Mirim de Rio Claro 
tem sido a grande aliada desse público, 
que busca conhecimento prático e teórico 
com resultados efetivos.

Fundada em 03 de outubro de 1961, 
a Guarda Mirim contribuiu para a forma-
ção de aproximadamente 19 mil guardi-
nhas para o mercado de trabalho, sempre 
em concordância com as exigências da 
Lei 10.097/00 – Lei do Menor Aprendiz. 

Em seis décadas, são muitos os re-
latos nos quais a Guarda mudou vidas, 
como relata Jefferson Rodrigo de Lima, 
que ingressou na guardinha aos 16 anos. 
“Eu fiquei um ano e meio na Guarda, mas 
foi o suficiente para dar o pontapé inicial 
da minha carreira profissional”, revela o 

O pontapé inicial para a carreira profissional
GUARDA MIRIM

analista de administração de pessoal, que 
atua na Unimed Rio Claro há 19 anos.

Jefferson se recorda com detalhes do 
dia em que entrou na instituição, em 8 de 
março de 2002. “Primeiro eu passei pelo 
APAS, onde fiquei por três meses, mas 
era muito longe o deslocamento, porque 
eu morava no Jardim Bandeirantes e ti-
nha que ir de bicicleta. Então, chegamos 
num consenso que seria melhor outro 
lugar mais próximo, foi então que surgiu 
a Unimed”, relata.

Trabalhando na Unimed, Jefferson 
começou como na secretaria como office 
boy, fazendo a entrega de correspondên-
cia nos consultórios, serviços bancários e 
nas horas vagas ajudava no departamento 
pessoal. “Eu ajudava a fazer arquivos, 
colocar os documentos em ordem al-
fabética e foi onde comecei. Aí surgiu 
uma oportunidade de um guardinha no 
departamento pessoal e a coordenadora 
deu a oportunidade e ficar aqui. Fui fazer 
cursos livres de departamento pessoal, 
informática para ir melhorando no dia 
a dia. Gostei muito e quando terminei a 
guardinha fiquei registrado na Unimed.” 

Trabalhando do departamento, Jef-
ferson procurou a especialização, se for-
mou em Administração de Empresas e 
concluiu a pós-graduação em Gestão de 
Pessoas. “A Guarda Mirim me propor-

cionou vários cursos que me ajudaram 
bastante antes de entrar para trabalhar. 
Eu acredito que seja muito importante 
para quem tem interesse em ingressar no 
mercado de trabalho, pois facilita bastan-
te, dão apoio tanto social, pedagógico, 
incentivam. Eu também fiz parte do coral 
da guardinha. Hoje, na Unimed, eu gosto 
do que faço e procuro fazer e dar meu 
melhor no que faço.”

No mesmo departamento, outro 
ex-guardinha traz boas lembranças de 
sua formação. Rafael Silva Laveso, de 
22 anos, entrou na GM com 14 anos e 
iniciou o Curso Pré-Profissionalizante 
(CPP) com 15 anos. “A Unimed foi mi-
nha primeira empresa. A princípio eu en-
trei para trabalhar na secretaria, fazendo 
serviço de rua e depois fui chamado para 
o departamento pessoal”, conta Rafael, 
que hoje é assistente de administração 
pessoal na Unimed, tendo cursado a 
faculdade de Administração e se prepa-
rando para uma pós-graduação.

“A guarda é uma experiência 
incrível onde você tem dire-
cionamento do que você 
pode ser no futuro. Eles 
ensinam, avaliam e dão 
realmente o direciona-
mento. Eu iniciei na 
Unimed sem saber o 

que queria fazer e fui aprendendo o traba-
lho, conhecendo, e vi que era realmente 
o que queria. Então, eles dão o direcio-
namento de forma direta e indireta, só 

tenho a elogiar todo o processo.”
Dentro do CPP (Curso Pré-

-Profissionalizante), os alu-
nos recebem aulas de in-

formática, matemática, 
inglês, espanhol, língua 
portuguesa, educação 
física, atendimento ao 
público, contabilidade, 

atividades administrati-
vas etc. “É algo geral para 

qualquer lugar em que você 
vai entrar e já ter conhecimento 

de como deve exercer, na prática é 
diferente, mas você já chega com uma 
boa base”, destaca Rafael.

A atuação dos ex-guardinhas é elo-
giada pela coordenadora Mara Silvia 
Knothe Brescansin. “Eu acho muito 
importante valorizar os guardinhas e 
também destacar o empenho da Uni-
med em reter esses profissionais. Temos 
ex-guardinhas que estão aqui há mais de 
20 anos. São funcionários dedicados, 
comprometidos e por isso estão aqui há 
tantos anos.”

INSCRIÇÕES 2022
As inscrições para 2022 já estão 

abertas. Acesse www.guardamirimrio-
claro.com.br e faça seu pré-cadastro 
até o dia 20 de outubro. Em decor-
rência da pandemia da COVID-19 
e com o objetivo de não gerar aglo-
meração, é obrigatória a realização 
do pré-cadastro dos candidatos no 
site. Após este processo será gerado 
um protocolo com o dia e horário do 
comparecimento na Instituição para a 
entrevista presencial. O candidato não 
deve comparecer na instituição sem o 
protocolo de agendamento.

Pré-requisitos: Nascidos entre 
janeiro de 2006 a junho de 2007; 
obrigatório estar cursando o 9º ano 
ou Ensino Médio. Documentos ne-
cessários para a entrevista presencial: 
Atestado de escolaridade. Cópia dos 
seguintes documentos: RG ou Certi-
dão de Nascimento (CPF – não obri-
gatório); RG e CPF do responsável 
legal; Comprovante de Residência 
(energia, telefone fixo ou celular); e 
Holerites de todos que trabalham na 
casa.Jefferson Rodrigo de Lima, de 36 anos, ingressou na 

guardinha aos 16 anos
Rafael Silva Laveso, de 22 anos, entrou na GM com 14 
anos

A coordenadora Mara Silvia Knothe Brescansin destaca o trabalho dos ex-
guardinhas que foram efetivados pela Unimed
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OBITUÁRIO - MEMÓRIAS - SERVIÇOS

Falecimentos
 A família de CLEUSA SANTANA
LOPES, participa seu falecimento
ocorrido no dia 15/10/2021, às 23:58
horas aos 70 anos de idade, nesta
cidade.  Deixa os Filhos: - LUIZ RO-
NALDO, Casado(a) com KARINA -
JOSE ROGERIO, Casado(a) com
CLARICE. Deixa 4 netos. Deixa IR-
MAOS, SOBRINHOS E DEMAIS
FAMILIARES. O seu sepultamento
deu-se ontem, 16, às 13:00 horas,
saindo o féretro do Velório PARQUE
DAS PALMEIRAS em Rio Claro, para
o Cemitério MUNICIPAL em SAO PE-
DRO. (Funerária João de Campos)

A família de ANTONIO PEDRO, FI-
OTE participa seu falecimento ocor-
rido no dia 15/10/2021, às 23:20
horas aos 87 anos de idade, nesta
cidade. O extinto era viúvo de FRAN-
CISCA APARECIDA DE GODOI PE-
DRO.  Deixa os Filhos: - RONALDO
DONIZETI AP. PEDRO, Casado(a)
com ISABEL - ROSAINA PEDRO,
Casado(a) com JOSE TADEU -
ANTONIO ROBERTO PEDRO,

Casado(a) com ANDREIA
CRISTINA. Deixa 6 netos, 1
bisnetos. O seu sepultamento deu-
se ontem, 16, às 10:30 horas, sa-
indo o féretro do Velório MUNICI-
PAL em SANTA GERTRUDES, para
o Cemitério MUNICIPAL em SANTA
GERTRUDES. (Funerária João de
Campos)

A família de MARIA DE CAMARGO
REIS, participa seu falecimento
ocorrido ontem 16/10/2021 aos 87
anos de idade, em Rio Claro. Era
viúva do Sr. Antonio dos Reis, filha
da Sra. Rosalina de Godoi e do Sr.
Irineu Francisco de Camargo Deixa
os filhos: Jessé casado com Maria,
Josué (divorciado), Maria
Rosa(falecida), Mirian (falecida),
Mirma casada com José, Jethro
casado Visnangley, Genil casado
com Marcia. Deixa netos, netas,
parentes e amigos. O seu sepulta-
mento deu-se ontem, 16 às 17:00
horas, saindo o féretro do Velório
MUNICIPAL em Ipeúna, para o Cemi-
tério SANTA TEREZINHA em Ipeú-
na. (Grupo Bom Jesus Funerais)

ALIMENTAÇÃO

TORTAS/SALGADOS/DOCES
ROCAMBOLES: frango c/ catupiry, pre-
sunto, queijo, calabresa, esfiha, lasanha,
maionese light, cuscuz (frango, sardinha),
panquecas, várias carnes recheadas, RO-
CAMBOLE DOCE, etc. Tudo feito c/ óleo
girassol, Molico desnatado, Sal Marinho,
etc. Ac/ encomendas p/festas em geral.
3534-0245 AUGUSTA. (002049)

APTO. ALUGA-SE

QUITINETE
MARROCOS

Santana e Vila Alemã (Próximo Unesp), 2
dorms, garagem. 3534-9550/ 9.8171-0010.
(002051)

APTO. VENDE-SE

ÁREA CENTRAL
3 Dorm sendo1 suíte com closet todos com
armários, banheiro social, ducha a gás nos
chuveiros, sala de jantar, sala de estar,
piso de madeira, lavabo, cozinha toda
planejada com porcelanato, lavanderia
com armário, banheiro e quarto de empre-
gada, quarto para guardar documentos,
salão de festas, 2 elevadores, 2 sacadas,
2 piscinas, churrasqueira, sala de ginástica
, sauna, jardins, portaria 24 hrs, 2 garagens
cobertas.(2 andar) ,116 mts de construção/
valor: 550.000,00. motivo mudança. San-
dra De geia Creci: 111542 Whats:
19998936472/Cels: 1997721090/
1935574851/1999597989. (002038)

APTO MONTERREY
2 Dorm, sala, coz. planejada, wc social,
lavanderia com armário, garagem, área de
lazer. Valor: R$ 170.000,00. Sandra De
geia Creci: 111542 Whats: 19998936472/
Cels: 1997721090/1935574851/
1999597989.    (002039)

A P T O
JARDIM VILLAGE

Apartamento com 2 dormitórios (com ven-
tilador de teto), banheiro social com gabi-
nete e box, sala, cozinha com armários e
lavanderia, Possui 1 vaga de garagem
descoberta. Valor R$ 165.000,00 Reais.
Sandra De geia Creci: 111542 Whats:
19998936472/Cels: 1997721090/
1935574851/1999597989. (002072)

AULAS E CURSOS

NATAÇÃO CELSO/MAURÍCIO
ABDALLA. Aprendizagem, bronquite, rini-
te, alergia, asma, coluna, emagrecimento,
estress e zumba aquática, R$160,00.
F:3523-4401 / 3023-4355. (002059)

SALÃO ESCOLA BELINHA
COIFFEUR. Estamos com as matrículas
abertas para o ano 2022. As matrículas
feitas até 30 de novembro terá o desconto
de 20% para 2022. Técnicas novas e
precisas para o ensino de cabeleireiros,
método de cortes atualizados, também
temos aperfeiçoamentos e cursos só de
cortes. Endereço: Av. 08 nº 520 Ruas 05
e 06 Centro. F: 3524-7605 e 9.9709-8389.
(002061)

BELEZA E SAÚDE

ATENÇÃO:
A BELINHA

CABELEIREIROS, está com atendimento
no salão somente com hora marcada.
Nosso atendimento é técnico e atualizado
em qualquer procedimento capilar. Venha
nos conhecer! Av. 08 nº 520 Ruas 05 e 06
Centro. F: 3524-7605 e 9.9709-8384.
(002062)

CASAS ALUGA-SE

SOBRADO SANTANA
Parte inferior: Sala grande, copa, 1 wc
social. Parte superior: sacada, sala, saleta,
coz. com porta de correr, corredor lateral,
3 dorm. sendo 2 com armários, 1 suíte, wc
social, lavanderia, portão eletrônico, gara-
gem para 2 carros.  Valor: R$ 2.000,00 mil
reais. Sandra De geia Creci: 111542 Whats:
19998936472/Cels: 1997721090/
1935574851/1999597989. (002040)

ALUGO CASA JD. CONDUTA
Com 3 quartos demais dependências. Tel.
(19) 99114-8891 (002070)

CASAS VENDE-SE

ARCO ÍRIS
3 Dorm, sala, cozinha grande, copa, 1 wc
social, lavanderia, corredor lateral, 1 quar-
to de despejo,1 vaga de garagem. Valor:
R$ 210.000,00 ótima localização. Sandra
De geia creci: 111542  whats: 19998936472
/ cels: 1997721090 /  1935574851 /
1999597989.   (002034)

VILA OLINDA
2 Dorm, sala, coz, lavanderia, quintal
pequeno, 1 vaga de garagem. Ótimo
imóvel. Valor: R$ 230.000,00. Sandra De
geia Creci: 111542 Whats: 19998936472/
Cels: 1997721090/1935574851/
1999597989. (002035)

SANTANA
Antiga com terreno com 570 mts. Valor R$
650.000,00 mil. Ótima para investimento.
Sandra De geia Creci: 111542 Whats:
19998936472/Cels: 1997721090/
1935574851/1999597989. (002036)

JARDIM
CERVEZON

2 Dorm, sala, coz, wc social, quintal,
edícula c/ quarto e banheiro, garagem para
2 carros. Valor: R$195.000,00. Sandra De
geia Creci: 111542 Whats: 19998936472/
Cels: 1997721090/1935574851/
1999597989. (002037)

COMERCIAIS
ALUGA-SE

ALUGO BARRACÃO
Com 250m2 na Av.16 n.2092 Jd. São
Paulo. F: 3523-3201 Creci 58060 (002065)

DECORAÇÃO

GUEDES MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO do Básico ao Acabamen-
to. Av. M-21, 644 Cervezon. Disk-entre-
gas e Remoção de Entulhos 3527-3510.
(002046)

EMPREGOS

CRB MÓVEIS CONTRATA
Marceneiro e Montador de Móveis para
Planejados. Curriculos para :
contato@crbmoveis.com ou Rua 1 n.2078
Esq. Av.20. (002071)

CONTRATA-SE
Contrata-se TÉCNICO INSTALADOR
Requisitos: Com ou sem experiência, CNH
B, Ensino Médio Completo. Atividades:
Instalação de TV por assinatura, Internet,
Passagem de Cabos e Visita Técnica.
Remuneração: Salário + 30% de periculo-
sidade + Premiação + VR de R$20,00 por
dia trabalhado Interessados enviar o cur-
rículo no e-mail: recrutamentotelecom
@redeclaro.com.br (002074)

FESTAS E
EVENTOS

AF LOCAÇÕES
Locação para festas: Mesas, Cadeiras,
Toalhas, Talheres, Taças. F:3524-1749 /
9.9794-0301. (002057)

GERAIS

BAZAR LUCILA MÓVEIS
Novos, usados, antiguidades, eletrodo-
mésticos. Compramos/ Vendemos. Av. 3
N.15 Esq. Rua 1 - Toldo Amarelo. F: 3534-
3086. (002042)

ESTERCO DE VACA SECO
Entrega domicílio. 3533-8645- 9.9749-2850
Whats. (002043)

TERRA PREPARADA PARA
Vasos e Jardins F:3533-8645 / 9.9749-
2850. (002044)

GUEDES MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO do Básico ao Acabamen-
to. Av. M-21, 644 Cervezon. Disk-entre-
gas e Remoção de Entulhos 3527-3510.
(002047)

AGENDAMENTO DO INSS
Anexamos docs. no INSS, Imposto de
Renda. Nos procure! Ajudaremos você.
F:3557-2865/3557-7706 PREVIDENCE.
(002050)

DINHEIRO
Crédito Pessoal; Financiamento de Veícu-
los; Emprestimo p/ aposentados do INSS.
CITY CRED- Rua 2, 1021. 3524-6384.
(002052)

ÓLEO DE COZINHA
Na pia nem pensar... Óleo usado é para
reciclar! Verde Resíduos. F: (19)3527-1125.
(002055)

TRAVAS SAFE-CAR
Travas de segurança para automóveis e
portões de residência em geral. Av. 09
Ruas 16 e 17 Nº 1575 Jd. Claret.  F: 3534-
6271. (002058)

FAÇO POÇO DE ÁGUA
E limpeza de Poço. F: 9.9729-3769. Av.
68, N. 701 Recanto Paraíso. (002060)

MOTOS

MOTOS PEÇAS 14
Tudo p/ sua moto. Oficina especializada
em Multimarcas, Box rápido e revisão
completa. Disk resgate F: (19) 3534-4499
/ Watts (19) 7418-7035. (002056)

QUER VENDER?

9.9687-0475
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SERVIÇOS

LÉO RASPA TACOS
Restauração de piso de madeira. F:3534-
8504/ 99767-7296. (002045)

GUEDES
MATERIAIS PARA

CONSTRUÇÃO do Básico ao Acabamen-
to. Av. M-21, 644 Cervezon. Disk-entre-
gas e Remoção de Entulhos 3527-3510.
(002048)

TELEVISORES
CONSERTOS

Peças originais e garantia c/retirada em
domicílio TV TEC ELETRÔNICA 30 anos
de bom atendimento. Rua 2B n.64 próx. ao
shopping. F:3523-1748/ 3023-3130.
(002054)

FAÇO POÇO
DE ÁGUA

E limpeza de Poço. F:  99729-2663 Tuqui-
nha (002073)

TERRENOS

VENDO TERRENO 5 X 30
No Jardim Centénário. F: 99859-4388
(002066)
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busca de 10 segundos de fa-
ma. Até porque, para atender 
a todos que querem aparecer, 
15 minutos não são suficientes. 
E nessa busca incessante por 
‘fama’, muitos que estavam 
no anonimato através das re-
des sociais também buscam o 
retorno, como o cantor Sergio 
Reis. Por isso, é sempre bom 
lembrar, da responsabilidade 
pelo que falamos. 

l O Governo do Estado de 
SP divulgou nesta semana os 
selecionados em seus editais 
de cultura, recursos totais que 
passam de 200 milhões de re-
ais. O que chamou a atenção, 
entretanto, foram novos cri-
térios avaliativos, como pon-
tuação extra para auto-intitu-

lados não-binários e outras 
segmentações. Escrevo isso 
com muito cuidado, por ser 
um assunto delicado, porém 
deixo um questionamento, o 
objetivo principal de projetos 
como esses não seria atender 
ao público alvo? Por que são 
avaliados os proponentes dos 
editais, mas não o retorno das 
ações para a sociedade e a 
quem elas beneficiam? Será 

que não estamos nos esque-
cendo dos verdadeiros merece-
dores de incentivo, ou seja, as 
pessoas que precisam ter aces-
so a cultura, conhecer cultura. 
Nesse sentido, se enquadram 
as crianças menos favorecidas, 
os pobres que pouco tem aces-
so à educação e cultura. Afi-
nal, é esse público que sempre 
precisou de atenção e cuidado 
desde que o mundo é mundo. 

l Nesta segunda-feira (18), 
é celebrado o Dia do Médico, 
esses profissionais que enca-
raram os piores momentos 
da nossa história recente ao 
enfrentarem o chamado ini-
migo invisível. Profissão que 
já era respeitada, saiu ainda 
mais acreditada e com louvo-
res pelos trabalhos prestados. 
Uma das profissões que mais 
teve contato com o vírus, mas 
que, graças a Deus, com me-
nos baixas.

l Nesse contexto, muitos pro-
fissionais médicos abdicaram 
do contato com as famílias, 
dormindo em hospitais e con-
sultórios, trabalhando em tur-
nos exaustivos, e zelando pelos 
seus, para evitar contaminar 

familiares e atender as pessoas. 
Nossa gratidão a esses abne-
gados profissionais, que tanto 
lutaram e continuam lutando.

l Números divulgados nesta 
sexta-feira (15) pela Secretaria 
de Saúde de Rio Claro apon-
tam que o município aplicou 
total de 308.462 doses de va-
cinas contra a Covid. Nesta 
sexta-feira foram aplicadas 
2.179 doses, sendo 154 pri-
meiras doses, 1.328 segundas 
doses e 697 doses adicionais 
(terceiras doses).

l Até o momento, 169.720 
pessoas foram vacinadas 
com ao menos uma dose, o 
que representa 80,99% da 
população. O percentual de 

rio-clarenses vacinados com 
as duas doses ou dose única 
é de 62,97%. Os percentuais 
são calculados com base em 
números do IBGE, que estima 
que a população de Rio Claro 
é de 209.548 pessoas.

l A pergunta é: por onde anda 
Zé Trovão? O chamado líder 
dos caminhoneiros que incitou 
atos antidemocráticos segue 
foragido. Sem responsabili-
dade por seus atos, Zé Trovão 
é mais um exemplo de pessoa 
que busca a fama a qualquer 
custo. Como afirmou certa vez 
o cineasta e pintor americano 
Andy Warhol, que todos bus-
cariam seus 15 minutos de fa-
ma, porém, o que nem Warhol 
previa era que todos estão em 
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facebook.com/ncassab

instagram.com/netocassabbeauty

s2

Claudia Trevilatto Rossetti, de 52 anos, 
nasceu em Rio Claro, teve sua formação 
médica em Botucatu (UNESP), onde 
morou por 10 anos, tendo se especia-
lizado em Neonatologia. É coordena-
dora da UTI Neonatal da Santa Casa de 
Misericórdia de Rio Claro há quase 20 
anos. “Lá exercemos com muito amor a luta 
pela vida de um recém-nascido prematuro. 
Junto aos seus familiares, aprendemos 
a comemorar as pequenas vitórias do 
dia a dia e treinamos a aceitação de 
momentos tantas vezes difíceis. Amor 
à profissão, amor à família, orgulho de 
minhas preciosas filhas Hebe e Elis e do 
meu marido Anderson, base da difícil arte 
de manter o equilíbrio.” 

OUTUBRO ROSA: “Olhos bem abertos 
ao câncer de mama! No aspecto preventivo, 
lembrando que qualidade de vida, paz inte-
rior, bons hábitos alimentares, a prática da 
caridade...TUDO tem a ver com prevenção 
de doenças, como o câncer. E, é claro, visita 
regular ao seu médico de confiança! No as-
pecto curativo, muita fé e perseverança para 
as mulheres que estão em tratamento. Acei-
tação da doença sim, mas GUERRA a ela!”

A PREVENÇÃO É O
MELHOR CAMINHO

Outubro Rosa 
com a pediatra 
Claudia Rossetto
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Locação e flores:
Amor  Perfeito Decorações 
(@amor_perfeito_decor)

Produção de moda e beleza:  
Neto Cassab 
(@netocassabbeauty)

Fotos:
Thiago Fontana  
(@thiagofontana_)

CRÉDITOS:
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No dia 1º de outubro, o Sicoob UniMais participou da Campa-
nha Outubro Rosa realizada pela OAB Rio Claro como objetivo de 
compartilhar informações sobre o câncer de mama, promovendo 
a conscientização sobre a doença, e ressaltando a importância do 
diagnóstico precoce.

O evento contou com a excelente pa-
lestra da psicóloga Sandra Dorta “O 
mundo pede pressa, mas a alma 
quer viver o agora”. Na ocasião 
também foi realizada uma 
apresentação da cooperativa 
pela presidente do conselho 
de administração do Sicoob 
UniMais, Dra. Egidia Wit-
zel Beltrame e presença do 
conselheiro administrativo, 
Dr. Luiz Eduardo Volpato.

Sicoob UniMais participa da campanha
Outubro Rosa da OAB Rio Claro

A rede Arezzo 
fez uma ação 
junto com seus 
franqueados de 
uma doação de 
calçados!  A loja 
Arezzo de Rio 
Claro fez uma 
doação para a 
instituição de 
caridade Udam.

BOA
 AÇÃO
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Dicionário da Moda: as expressões e seus significados

Para analisarmos melhor a indústria da 
moda, existem expressões que precisam ser 
compreendidas e muitas vezes os termos 
estão descritos em línguas estrangeiras, 
que se tornaram essenciais no mercado de 
trabalho ou para compreendermos melhor 
um assunto internacional que gostamos. 
Entre as expressões, destacamos o: 

PRÊT-À-PORTER 
O prêt-à-porter é uma expressão em 

francês “pronto para vestir”. Ele é consi-
derado o oposto da alta-costura, pois são 
peças produzidas em série, com uma ampla 
grade de tamanhos, preços mais acessíveis 
e uma imensa variedade de modelos. É no 
prêt-à-porter que a maioria das tendências 
são lançadas e apresentadas em duas tem-
poradas: Outono/Inverno e Primavera/
Verão. 

HAUTE COUTURE 
Haute couture é a alta-costura, que se 

caracteriza por peças feitas sob medida e 
sob encomenda, caminhando na contra-
mão da fast-fashion. A proposta é oferecer 
peças colecionáveis e eternas, verdadeiras 
obras de arte.

Para que a grife possa integrar este 
grupo, alguns requisitos são necessários, 

como por exemplo: ter um ateliê em Pa-
ris, empregar ao menos 15 pessoas, fazer 
peças sob encomenda com ao menos uma 
prova de roupa pessoalmente e apresentar 
coleções publicamente duas vezes por ano, 
além de outras exigências que enaltecerão 
ainda mais as peças. 
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Quando nos deparamos com aquilo que 
abalou a todos, impedidos de sairmos de 
casa, trabalhar, divertir-se... enfim... isolados 
em casa esperávamos por um final feliz... e 
Míriam foi em busca da felicidade. Arrumou 
as malas da noite para o dia e embarcou em 
sua carruagem alada para o outro lado do 
mundo. Lá também havia o tal período viral, 
mas lá... tinha alguém. E isso bastava.

O casal Miriam e Carl se conheceram 
na Inglaterra na juventude, e após longos 36 
anos desconectados totalmente... a internet 
os aproximou. Ele veio da Austrália pra rever 
o antigo amor, aqui no Brasil. Promessas de 
voltar haviam enchido os corações, quando 
surpreendidos pelas normas de segurança 
para se manterem vivos... criou-se aquela 
barreira intransponível, uma porta de aço se 
fechando. E antes de permanecerem assim 

De volta ao sonho com 
Míriam Hebling Almeida Whitworth!
por tempo indeterminado, lá foi ela, ficando 
15 dias incomunicável num quarto de hotel 
em Brisbane, Austrália, até que as autoridades 
do país tivessem certeza de que ela estava 
saudável e liberaram sua entrada e vida, ao 
lado do amor.

Assim ela viveu esse período de 2020 
até agora, se adaptando à uma terra nova, 
uma nova vida ao lado dele. Literalmente 
uma guinada grande onde a paisagem inclui 
animais estranhos pra nós, se viu rica em 
aventuras, uma realidade no campo de Majors 
Creek, pequena vila na região de Southern 
Tablelands em New South Wales. 

A magia aconteceu de novo. Miriam se 
tornou senhora Whitworth, casando-se no 
dia 30 de setembro, às 8h da manhã em um 

lugar paradisíaco. Carl Andrew Whitworth a 
levou de helicóptero até Vlasoff Cay. O local, 
um banco de areia permanente no meio de 
uma barreira de corais serviu de palco ao 
momento especialíssimo onde por testemu-
nhas só a celebrante Gina Miles, a fotógrafa 
e o piloto.  Para o filho Enzo “participar” do 
momento, sua foto levada com carinho pela 
mãe saudosa. A lua de mel também especial, 
com acomodação em vagões de trem, sem TV 
ou internet, café da manhã na mata, passeios 
por tubos de lava, em Undara National Park, 
foi outra etapa do sonho.

Uma união que deveria ter ocorrido há 
mais de 30 anos...duas almas que uniram 
Brasil, Inglaterra e Austrália numa história 
maravilhosa! Felicidades ao casal!

O casal feliz, Míriam e Carl nos momentos 
iluminados

Foto do filho Enzo, “presente” de certa forma
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O Paradise Beach Sports vem 
atraindo grande público aos fi-
nais de semana em nossa cida-

de. Empreendimento que une o esporte 
e entretenimento, associado à prática das 
modalidades de vôlei e futevôlei, além 
de diferentes novidades e atrações mu-
sicais, tem contribuído para despertar as 
emoções de muita gente, e desfrutar de 
momentos inesquecíveis. Confira alguns 
clicks especiais de alguns destes aconteci-
mentos do Paradise na coluna social desta 
semana.

Paradise Beach Sports
é sucesso em Rio Claro
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Conhecida pelos seus parques temáticos, 
Orlando é considerada a capital da diversão. 
Mas, além da magia dos parques da Disney, 
o que fazer em Orlando? 

Muita coisa! Lá você pode curtir o sol o 
ano inteiro, além de aproveitar o verdadeiro 
paraíso das compras com muitas lojas mun-
dialmente famosas, grandes supermercados 
e outlets.

O centro de Orlando também é conhe-
cido pelos renomados restaurantes, bares e 
casas noturnas para todos os gostos e com 
muitas opções de entretenimento.

Fique por dentro dos lugares diferentes e 
imperdíveis para você conhecer em Orlando:

Lake Eola Park- O Lake Eola Park é a 
primeira parada do roteiro. O parque pos-
sui um lago imenso com muitos animais e 

Orlando além dos parques da Disney 

esculturas para serem apreciados. Aprovei-
te o dia para dar um passeio de bike e ficar 
mais próximo da natureza. Downtown de 
Orlando- É lá que fica a parte mais empre-
sarial de Orlando, onde pessoas caminham 
e se esbarram indo para o trabalho. Vá até 
a Church Street Market, lá você encontrará 
restaurantes tradicionais. Agora se você é do 
time dos bares e baladas, siga para a região 
da Church Street Station.

Durante o dia essa região pode estar 
deserta, mas durante a noite é bem badalada.

É na Downtown que fica a casa de es-
petáculos Dr. Phillips Center e o estádio do 
Orlando Magic, o Amway Center.

Orlando Museum of Art - Ele fica lo-
calizado no downtown e possui um acervo 

enorme de peças africanas e americanas, 
obras da antiguidade e contemporâneas. 
WonderWorks- Ao passar pela International 
Drive, a maior avenida de Orlando, você se 
depara com uma enorme casa de cabeça pra 
baixo, a famosa WonderWorks. Além do seu 
formato curioso, por realmente parecer ser 
construída ao contrário, a WonderWorks 
convida muitos turistas para experimentar 
as mais de 100 atrações interativas. 

Museu de cera Madame Tussauds 
Orlando -  É um dos mais famosos da cidade 
e está localizado no complexo de entreteni-
mento I-Drive 360. A visita é uma experi-
ência única de ver artistas, cantores e ícones 
mundiais retratados com muita perfeição em 
bonecos de cera. Parecem até reais!

Jardins do Harry P. Leu Gardens - O 
parque de 20 hectares no centro de Orlando 
ganha os corações dos turistas por sua beleza 
indescritível.

Tudo isso e muito mais, sem contar a 
programação esportiva que a cidade oferece.
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