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Fábio Guidolin (Guidola)
é o fundador do BHS

Os pilotos Rafael Contatto,
Théo Trevisani, Rogério
Pompermayer e Candido Neto
com parte das cestas básicas

BIKE HOTEL AMPLIA
ÁREA NA NOVA CASA
Pioneiro em hospedagem de bicicletas, o
Bike Hotel Sports estará com sua matriz em
novo endereço até o final de maio, numa área
quase cinco vezes maior que a atual. P. 10
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Ao chegar à edição
800, O JOGO
incrementa seu
conteúdo editorial
e amplia o número
de páginas.
O colunista social
Wagner Sanches
passa a fazer
parte do time.

Pé de Chumbo envolve pilotos, patrocinadores, parceiros e
amigos em campanha, arrecada 4,5 toneladas de alimentos
e beneficia 23 entidades de Americana e região. P. 7
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LENDAS DO FUTEBOL

ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

A ERA DO RÁDIO!

A
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té fins dos anos 1970,
antes de a Rede Globo
passar a fazer parte integrante do futebol brasileiro, o
futebol era mais rádio do que televisão. Embora, desde fins dos
anos 1950, as antigas TVs Record e Tupi já fizessem precárias
transmissões ao vivo, tínhamos
duas situações: aparelhos de televisão eram artigos de luxo e,
durante muito tempo, as transmissões de TV ao vivo eram
proibidas, alegando-se que “tiravam público dos estádios”...
Constatações e polêmicas
à parte, futebol e rádio fomen-

taram audiência um ao outro!
O rádio tinha o poder de fazer
com que os ouvintes usassem
a imaginação para “ver” o que
os narradores e comentaristas falavam. O torcedor confiava cegamente no speaker que
descrevia o que seus olhos
gostariam de ver. Não havia
“tira-teima” e, muito menos, o
VAR! Os olhos parciais dos locutores eram os nossos olhos!
Na minha infância, meu radinho de pilhas Hitachi era
meu companheiro de alegrias
e tristezas, diante do que era
descrito por Fiori Gigliotti (fo-

to), para mim, o mais marcante
daqueles tempos. Dono de um
estilo único, ele produziu bordões que me marcaram, como:
“Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo”, assim como o
“Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo”, passando pelo angustiante “o tempo passa,
torcida brasileira!”
Mais tarde, Osmar Santos e
José Silvério foram verdadeiros
ícones do rádio esportivo do
Brasil! Osmar com seus “parou
por quê? por que parou?"; “ripa na chulipa e pimba na gorduchinha”, “é fogo no boné do

guarda", "sai daí que o jacaré
te abraça, garotinho", "vai garotinho porque o placar não é
seu", “ele estava curtindo amor
em terra estranha" e o marcante "tiro-lirolí/tiro-lirolá e que
GOOOOOOOOOOOL"...
Silvério quase nos enfartava com seus exageros. Trabalhava nossa ansiedade como
ninguém! Seus “espaaaalma!”
e seus “’i qui’ gooooooooolaço” foram especiais. Tão inesquecíveis eram os gols importantes e as comemorações de
títulos em que prefaciava com
uma frase que nunca esquece-

remos: “e agora, eu vou soltar
a minha voz...”
Desde a primeira transmissão de um jogo de futebol do
rádio brasileiro, em 1932, narrado por Nicolau Tuma, entre paulistas e paranaenses quando as camisas dos jogadores não eram numeradas
(!) - até a contemporânea DAZN, primeiro serviço de streaming de esportes sob demanda, muitas histórias ficaram e
com elas, muitas saudades...
ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

SEGUNDA DIVISÃO

RB ESPERA DISPUTA NO 2º SEMESTRE
ZARAMELO JR.

O
Campeonato
Paulista
Sub-23 da Segunda Divisão,
que tinha início previsto para abril e foi adiado em razão
da pandemia do novo coronavírus, deve ser disputado apenas no segundo semestre. Pelo menos isso é que o prevê o
vice-presidente do Futebol do
Rio Branco, Éder Duarte.
“É quase certeza (que será no segundo semestre), 99
por cento. Não acredito que o
campeonato comece antes do
fim de julho, início de agosto”,
disse Éder. “E deve ser mais
curto, possivelmente com mais
grupos de menos times, já que

REPRODUÇÃO FACEBOOK

tem que terminar até o início
de novembro”, salientou o vice-presidente.
O dirigente do Rio Branco
disse que representantes dos
42 times inicialmente confirmados na Segunda Divisão estão
discutindo os rumos do campeonato num grupo fechado
de WhatsApp. Tudo que for decidido será apresentado pelos
clubes na reunião do Conselho Arbitral na Federação Paulista de Futebol (FPF), que ainda não tem data marcada.
Eder Duarte (c) disse que posição do Rio Branco é jogar
“Ajudei a organizar e estou
participando do grupo. O pri- votaram a favor e isso é certo, tindo outros pontos, como fórmeiro ítem que chegamos a inclusive o Reinaldo (Carneiro mula de disputa e até pedido
uma decisão foi em relação a Bastos, presidente da FPF) já de ajuda (financeira) à federanão ter rebaixamento. 31 times acatou. Agora, estamos discu- ção”, explicou Éder.

Vice-presidente de Futebol do
Rio Branco, Eder Duarte acredita que, por conta da perda de
patrocínio, vários dos 42 times
nem disputem a temporada
2020. “Por enquanto, 25 se posicionaram na certeza de disputar,
porém, tudo depende do tempo que avançar a crise e isso pode atrapalhar mais ainda”, citou.
Éder Duarte afirmou que a
posição de momento do Rio
Branco é participar da Segunda Divisão. Ele, no entanto, ressaltou que a decisão dependerá da questão financeira. Questionado sobre o custo mensal do Rio Branco para
o campeonato, o homem-forte do futebol riobranquense
ço prestando, e desejamos seu mento muito forte, gosto de to- esquivou-se três vezes.
No entanto, O JOGO apurou
sucesso, sempre!"
mar muitas atitudes pela minha
Procurado pelo O JOGO, Da- cabeça, tenho dificuldades sim que, numa planilha inicial, endo afirmou que "falei que fi- de trabalhar com colegiado de tre folha de pagamento e desnanceiramente não consegui- pessoas, então entendo perfei- pesas diversas, como hosperia ajudar mais e que se preci- tamente a decisão deles, que dagem, alimentação e viagens,
sassem do meu apoio em dias a partir do momento que não entre outras, a previsão é de
de jogos, estaria pronto para ajudo mais com dinheiro, então R$ 100 mil mensais.
ajudar, mas eles preferiram en- também não ajudo de outra
“Tem um ponto que será
cerrar o vínculo 100 por cento. forma Entendo perfeitamente crucial, que é se a federação
Sou uma pessoa de posiciona- isso e vida que segue."(Z.J.)
irá manter a cota antes esta-

PATROCINADOR, DADO SALAU DEIXA O CLUBE
Em nota divulgada na manhã
de quarta-feira (6), o Rio Branco anunciou que o empresário
Luiz Eduardo Vota Salau (Dado) deixou o clube. Ele era patrocinador e tinha atuação junto ao departamento de Futebol.
O texto emitido pelo Rio
Branco é o seguinte: "Gostaríamos de informar que o Sr.Dado
Salau não mais compõe o qua-

dro de patrocinadores do clube e não participa de qualquer
decisão e atividades relacionadas ao RBEC. Dado, conhecido
empresário de nossa cidade,
pediu para se afstar por necessidade devido à crise que estamos vivendo e preferiu focar
em sua vida pessoal e profissional. Agradecemos imensamente todo o esforço e servi-

•Circuito fechado de tv •Alarmes monitorados
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)
•Choque pulsativo •Monitoramento de imagens
•Vigilância •Portaria 24 horas
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DIRIGENTE FALA EM
VÁRIAS DESISTÊNCIAS
belecida ou se vai recuar e reduzir o valor. Esse ponto é a interrogação”, frisou o vice-presidente. De acordo com ele, a
FPF, inicialmente, definiu a cota da 1ª fase em R$ 35 mil.
“Evidentemente que com as
mudanças (período de disputa
e não rebaixamento), todo planejamento financeiro pode ser
reduzido, mas essa questão (financeira) é o principal ponto que
discutimos no grupo (de WhatsApp). Vários times perderam
patrocínio. Até o Bandeirante
(de Birigui), que falavam em folha alta, já recuou”, acrescentou.
Éder Duarte mostrou-se
tranquilo em relação à permanência da comissão técnica e
dos jogadores, mesmo com a
incerteza quanto ao futuro do
campeonato. “A comissão está fechada, inclusive partiu do
próprio Parraga (técnico) a atitude de afastamento sem remuneração por entender a crise. Quanto aos jogadores, eles
assinaram pré-contrato. Então,
não creio que corremos riscos”,
finalizou. (Z.J.)

CONTABILIDADE COMERCIAL,
INDUSTRIAL & ASSESSORIA
Rua Quintino Bocaiuva, 929
Fone/Fax 3408-8270
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JORNAL

O JOGO INCREMENTA LINHA EDITORIAL
Ao completar 800 edições nesta sexta-feira (8), O JOGO dá
início a uma nova fase. Fundado há 17 anos, o jornal passa a
ser publicado no formato berliner, aumenta o número de páginas de 12 para 16 e, principalmente, incrementa a linha editoral, abrindo espaço para outros assuntos além do esporte.
"O esporte é a essência do
O JOGO, o carro-chefe desde a edição número 1 e assim
continuará sendo. Essa questão fica bem explícita na edição desta sexta-feira. Não há
a menor possibilidade do jornal mudar a sua identidade, no
entanto, entendemos que chegou o momento de ampliar a
divulgação, mostrar outros fatos também relevantes, afinal, o mundo não para e estamos aqui na Terra para evoluir em todos os aspectos", disse o jornalista Zaramelo Jr.,
fundador do semanário.
"Foi uma mudança muito
bem pensada, muito bem calculada e tenho convicção que o leitor do O JOGO vai aprovar, pois
continuará tendo acesso às informações esportivas e ganha-

REPRODUÇÃO

rá algumas páginas com noticiário geral", acrescentou Zaramelo.
"Nesta edição 800, o leitor já
terá noção bem clara deste novo perfil do O JOGO. A maioria
das páginas traz informações
sobre o esporte, enquanto outras vêm com noticiário geral
e coluna social. Na questão esportiva, por sinal, é importanBIKE HOTEL AMPLIA
ÁREA NA NOVA CASA
te pontuar que mesmo com as
competições paradas em Americana e região, há muita coisa
O JOGO
acontecendo nos bastidores e
INCREMENTA
CONTEÚDO
EDITORIAL
vamos mostrar semanalmente",
salientou o fundador.
Zaramelo Jr. fez questão
Pé de Chumbo envolve pilotos, patrocinadores, parceiros e
de ressaltar a importância do
amigos em campanha, arrecada 4,5 toneladas de alimentos
e beneficia 23 entidades de Americana e região.
apoio das empresas que anunciam suas marcas no O JOGO,
mesmo com os problemas provocados pela pandemia do novo coronavírus. "Falei com todos os patrocinadores, parceiPOSTO
ros e amigos, e eles sabem da
SÃO VITO
gratidão pessoal e profissional
que tenho por eles, pois, sem
exceção, todos seguem apoiando o projeto", afirmou.
Impresso na gráfica do
Capa da edição 800: nova fase do O JOGO
O Liberal, O JOGO continua com
distribuição gratuita em cen- impressa, o jornal também fica da disparos da edição no formatenas de pontos de America- disponível para leitura no portal to PDF para milhares de contana, Nova Odessa e Santa Bár- www.jornalojogo.com.br, no Fa- tos em grupos fechados e listas
bara d'Oeste. Além da edição cebook e no Instagram. Há ain- de transmissão no WhatsApp.
AMERICANA, 8 DE MAIO DE 2020
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Referência no colunismo social,
o jornalista e publicitário Wagner Sanches é o novo integrante do time do O JOGO. Na nova fase do jornal, que começa
nesta sexta-feira (8), ele assina coluna nas páginas centrais.
"Escrever coluna social num
semanário representa um
desafio grande em retratrar,
através dos clicks, as melhores ações e eventos em meio
a esse momento de transformação social e econômico
que o mundo vive. A ideia é
compilar momentos de empatia, movimentos que inspiram,
informação com prestação de
serviço e muito ´ai ai ai` através dos ti ti tis e notas picantes. A coluna será refreshment
por dias mais leves e felizes",
explicou Wagner.
"Conteúdo e compartilhamento são palavras que simbolizam essa nova era. Então, plu-

ralidade e conectividade serão
os alicerces do perfil da coluna
no O JOGO. Mostrar que a coluna social também pode ser crítica, informativa e uma leitura
agradável", salientou.
Wagner Sanches criou há
uma década o projeto "Wagner Sanches by TudoUP!" para
ser um pool de comunicação,
atuando em diversas plataformas. O jornalista e publicitário
marca presença em programa
de TV, canal no YouTube, portal de informação, revista, coluna virtual diária nos grupos
de WhatsApp com cerca de
12 mil contatos, Vox UP! na rádio Vox 90, redes sociais (Instagram com mais de 1,2 milhão
de impressões), além do canal
524 da NET, a UP! TV e organização de eventos solidários
da região. "E, pra fechar tudo
isso, agora parte da Família O
JOGO", acrescentou.

4

AMERICANA, 8 DE MAIO DE 2020

TEMPEROS NATURAIS E LOWCARB
Toda semana, 3 opções diferentes!

Av. Cillos, 4532 • Pq. Novo Mundo • Americana
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AUTOMODELISMO

RAQUETES
REALIZA
CAPACITAÇÃO

AMERICANA
SEDIA ETAPAS
DO BRASILEIRO
ZARAMELO JR.

O Mini Autódromo Internacional Zeca Elias, em Americana,
foi confirmado oficialmente para receber etapas de duas modalidades do Campeonato Brasileiro de Automodelismo. A informação foi divulgada pelo piloto Flávio Elias no Instagram.
Americana vai sediar duas
etapas do Brasileiro On Road

Nitro: a abertura, nos dias 4
e 5 de julho, e a terceira (final), nos dias 14 e 15 de novembro. Entre elas, haverá a rodada em Maringá (PR), nos dias
5 e 6 de setembro. As categorias são Nitro 1/10, 1/8 e GT Nitro. A pista do mini autódromo americanense também receberá o Brasileiro 1/10 Eletrico On Road, marcado para os
dias 15 e 16 de agosto, com as

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE MAIO DE 2019

ZARAMELO JR.

categorias 1/10 TC Mod 8.5T e
1/10 TC Stock HW 10.5T.
Com 16 títulos brasileiros
na categoria 1/8, considerada
a fórmula 1 do automodelismo, Flávio Elias disse ao O JOFlávio Elias, ao lado do pai Jefferson, confirmou etapas
GO que cada etapa em Americana deve ter a participação
Inaugurado em novembro Sesi, no bairro Machadinho. O
de 70 a 80 pilotos de diversos
estados. As principais referên- de 2013, O Mini Autódromo In- local já sediou alguns dos princias na modalidade são pilotos ternacional Zeca Elias fica na cipais campeonatos em níveis
rua Angra dos Reis, ao lado do nacional e internacional.
de São Paulo e Paraná.

ETAPAS

BMX MOVIMENTA PISTA COM
DUAS COMPETIÇÕES EM OUTUBRO
ZARAMELO JR.

Americana recebe competições no segundo semestre

A Pista André Stocovich Neto, no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, no bairro Machadinho, em Americana, receberá ao menos duas provas de
BMX (bicicross) durante o segundo semestre. Uma delas é a
segunda etapa do Campeonato
Paulista, que deveria ter acontecido nos dias 11 e 12 de abril e

ACADEMIA

foi transferida para os dias 17 e
18 de outubro. A outra é a quarta etapa da Copa Ricardo Alves, marcada inicialmente para
os dias 12 e 13 de setembro, mas
que será realizada nos dias 10 e
11 de outubro, ou seja, uma semana antes do Paulista.
Os pilotos do ABC (Americana Bicicross Clube) continuam sem poder treinar na pista, pois a prefeitura de Ameri-

cana fechou por tempo indeterminado todas as praças de
esportes em virtude da pandemia do novo coronavírus.
Esta semana, a CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo) anunciou que a suspensão
do calendário nacional foi prorrogada até o dia 1º de agosto.
Assim, todos os campeonatos
programados para maio, junho
e julho terão de ser remarcados.

A equipe da academia Raquetes Clube de Americana – professores e funcionários – participou, em março, de treinamento
de primeiros socorros. A atividade de capacitação foi desenvolvida por um profissional ligado
à área de segurança no esporte.
“O objetivo do treinamento é nos capacitar para cuidar
dos nossos maiores patrimônios, que são os alunos e os colaboradores do Raquetes”, disse Flávio Feitosa, um dos diretores da academia.
“Essa capacitação ocorrerá
periodicamente, pois acreditamos que o treinamento leva
à perfeição e, somente desta forma, estaremos preparados para eventual problema.
Deus permita que nunca ocorra uma situação de emergência, mas caso aconteça, dentro ou fora das dependências
da academia, estaremos preparados”, acrescentou Rogério Kawakami, também diretor da Raquetes. Além dos diretores Flávio Feitosa e Rogério Kawakami, a equipe da Raquetes no treinamento também contou com Adriana Lima Santos, Khérly Moraes, Jurandir Soares (Pelé), Luciano
dos Santos e Rose Giordano.
A academia Raquetes Clube
fica no final da Avenida Cillos,
no bairro Parque Novo Mundo,
e tem aulas, treinos e torneios
de tênis, raquetinha e squash.

Rua das Palmeiras, 362 - Jd. Planalto - CEP 13.468-030 - Americana/SP
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PLANETA BOLA

RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com
Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa

> No retorno da tão estimada
edição impressa do O JOGO,
retorna também a coluna
PLANETA BOLA, muito
embora, em meio a toda
essa pandemia, a bola esteja,
de modo geral, parada.

> Assim, decidi trazer aos leitores

e amigos uma versão RETRÔ,
a ser dividida, inclusive, em
capítulos para fins de abordagem
mais específica sobre o tema.

> Escolhi a dedo e espero que
seja de agrado dos cornetas

o tema a ser tratado, desde
já revelando: nas próximas
semanas, vou discorrer sobre
o LEICESTER CITY, campeão
inglês de 2015/2016, para mim
o título mais impressionante
conquistado no meio
futebolístico na última década!

> A escolha, para além do

encanto que aquele ótimo time
e grande azarão provocou
em todos os amantes do
esporte bretão, se deu pelo
fato de que essa semana
comemoram-se 4 anos da

fantástica epopeia, tendo
em vista que aos 2 de maio
de 2016 o vice-líder daquela
liga, o Tottenham, empatou
com o Chelsea fora de casa e
matematicamente legitimou
o Leicester como campeão.

> Toda a temporada daquele

time foi mágica, e que não
se enganem acreditando ter
sido golpe de sorte, mesmo
porque, a sorte dificilmente
dá as caras em campeonatos
disputados por pontos corridos.
Orquestrado por Claudio

Ranieri, o Leicester tinha ótimos
nomes como Schemeichel,
Kanté, Mahrez e o astro Vardy!

> Um time vertical, muito

sólido defensivamente e
extremamente ágil, sem
holofotes, sem receitas e sem
qualquer ego, o Leicester
fez campanha brilhante e
foi amplamente adorado
pelos entusiastas da bola,
ovacionado pelo fato de
vencer a mais complexa
liga de futebol do mundo
com orçamento e equipe

infinitamente menos louvados
pelos ditos entendidos.

história do astro da companhia,
o fantástico Jamie Vardy.

> Nas próximas semanas,

> A coluna está de volta

vou me debruçar em novos
estudos quanto aquela
conquista e trarei, a cada
edição, a análise sobre o feito,
iniciando quanto ao aspecto
tático de como aquele time
jogava e, consequentemente,
o seu treinador, passando
pelo sistema defensivo, o
ponto crucial daquele meio
de campo e culminando no
ataque, com breve análise da

trazendo um pouco de
nostalgia aos leitores e
relembrando um conto
de fadas vivido na vida
real. Apertem os cintos e
estourem a pipoca, senta
que lá vem história!
Fraternal amplexo.

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

CORRIDAS DE RUA

BROCHI AGUARDA REUNIÃO HÁ MESES
ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE OUTUBRO DE 2019

>> Brochi espera encontro
com o prefeito Omar

ZARAMELO JR.

Aprovado em novembro do
ano passado pela Câmara
Municipal, o projeto que institui a cobrança de 5% por inscrição nas corridas de rua de
Americana – todo valor arrecadado será destinado ao
Fundo Social – ainda não teve emenda do vereador Thiago Brochi sancionada pelo
prefeito Omar Omar.
Brochi disse ao O JOGO que
aguarda, há meses, reunião
com o chefe do Executivo para

definir o texto do projeto. Contrário à cobrança, o parlamentar votou a favor após acordo
para que emenda de sua autoria, isentando corridas beneficentes e atletas idosos e especiais, fosse incluída no projeto.
“Desde quando esse assunto da cobrança surgiu, fiquei
preocupado com a questão
social que envolve as corridas de rua. Procurei o líder
do governo (vereador Pedro Peol) e inclusive falei isso
em sessão, no microfone, em
plenário, que tinha um acor-

do, que eu votaria (a favor)
desde que a minha emenda
passasse. Teve sim um acordo nítido, cristalino, combinei com o líder e ele aceitou,
assim como os demais vereadores. Eles viram que não havia problema nenhum (com a
emenda)”, disse Brochi.
Sem citar nomes, o parlamentar do PSDB ressaltou que,
após o projeto ser votado e
aprovado, houve “interferência” de pesssoa ligada ao prefeito em relação à sua emenda.
“Ao meu ver, ninguém tem que

ficar dando palpite na questão
entre o Executivo e o Legislativo. Quem tem que resolver isso somos nós, os vereadores, e
o prefeito”, acrescentou.
Embora reconheça que o
prefeito tem o “poder da caneta”, Thiago Brochi entende que
se faz necessário que ocorra a
reunião para que todos os detalhes com relação ao texto final sejam definidos.
“O Omar é muito sensível
às questões sociais e acredito que essa reunião seja importante para alinharmos



O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...
sÓ FALTA VOCÊ!




     
         
    

Pensou em viagem,
conte com a gente!


   
 (   ) 
()

aquilo que é melhor para todas as partes. Uma coisa ou
outra precisa ser ajustada no
texto e espero que possamos
nos reunir o quanto antes”,
concluiu Brochi.
Procurada pelo O JOGO, a
prefeitura de Americana enviou o seguinte texto: “A lei está em vigência, mas a prefeitura
e o vereador estão trabalhando
em conjunto – uma vez que há
boa vontade entre as partes –
para buscar um consenso para a regulamentação e da forma de aplicação da legislação.”

3408-5792
99147-0465
Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana
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PROJETO

CLUBE DE CAMPO

VETERANOS ENTREGA
OBRAS PARA SÓCIOS
FOTOS: DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR.

Assim que os clubes de Americana forem reabertos – estão
fechados desde o mês passado em razão da pandemia do
coronavírus -, os sócios do Veteranos (Sociedade Recreativa
Dançante Veteranos de Americana) poderão usufruir de melhorias no clube de campo, no
bairro São Luiz. Uma série de
obras está sendo realizada no
local já há algumas semanas.
O presidente Antonio Carlos Quaino (Tinha) disse ao O
JOGO que as principais novidades que estarão à disposição
dos associados são o campo
de piso sintético para prática
de futebol e a quadra de areia
para vôlei e futevôlei.
“Além do campo sintético
e da quadra de vôlei, fizemos
uma arquibancada e vamos
ampliar os vestiários. Também
está sendo realizada manutenção nos gramados dos três minicampos, que estão em excelentes condições", comentou
Tinha, que diariamente tem
acompanhado os serviços no
clube de campo. “Mais à fren-

Inauguração
dos espaços
deve ocorrer
em evento no
mês que vem
te, possivelmente em junho, faremos um playground para a
criançada”, acrescentou.
No campo sintético, foram
instalados na semana passada
o sistema de iluminação, com
seis torres de três lâmpadas
led de 200 watts cada, e a re-

Tinha (3º e/d) acompanha os trabalhos no clube de campo do Veteranos

CAMISA 1 APRESENTA
MATERIAL DE ALUNOS
perto com as nossas atividades através das redes sociais.
Nas cores amarelo e pre- Esperamos que este período
to, o programa Camisa 1 Fu- de pandemia passe logo e os
tebol apresentou o uniforme nossos alunos possam curtir
que será usado pelos 150 alu- os uniformes”, disse Batistella.
nos atendidos no projeto social realizado em Americana, CAMPANHA
no campo da Praça de Espor- A Escola de Goleiros e o Cates Sérgio Bisofi, o tradicional misa 1 Futebol, ambos de
Campo do Laranja, no bairro Americana, deram início seJardim São Paulo.
mana passada ao prograLançado em janeiro deste ma “Camisa 1 Solidário”, que
ano, o programa atende gra- tem como objetivo arrecadar
tuitamente crianças e adoles- cestas básicas para doação
centes com idades entre 7 e 14 aos alunos atendidos pelos
anos e tem apoio da empresa dois projetos sociais.
Papirus, por meio da lei de inA proposta da arrecadação
centivo ao esporte.
consiste na doação de parte
Mesmo com as aulas sus- das taxas de delivery por respensas devido à pandemia do taurantes do programa solidánovo coronavírus, o programa rio para a compra de alimencontinua ativo nas redes so- tos. Os restaurantes Booze
ciais com dicas de atividades Marmitaria, Tijuca Restaurante
físicas para os alunos. O pro- e Cheiro Verde Bistrô foram os
jeto tem coordenação de Van- primeiros a aderir à ação.
der Batistella, com participaPara doações ou restaução dos professores Fábio Ta- rantes que desejam abraçar a
mazzi e Márcio Rocha, que co- ideia, basta entrar em contamandam os treinos em campo. to com o grupo de apoio de
“Um momento importante a arrecadação, através do techegada dos materiais esporti- lefone (19) 98153-9770. Mais
vos, mesmo em uma época em informações no site: https://
que estamos longe dos nossos sites.google.com/view/camialunos, mas de um certa forma sa1solidario/inicio
ALEX FERREIRA

DIVULGAÇÃO

Campo de piso sintético já está pronto pare receber jogos
de de proteção. Na quadra de
vôlei, está sendo finalizado o
sistema de drenagem.
De acordo com Tinha Quaino, a inauguração dos novos
espaços esportivos, que ficam
ao lado do minicampo 1, deve
ocorrer em junho. “Nossa ideia

é fazer um evento bem bacana
para nossos sócios e também
convidados, mas vamos esperar
mais um pouco por causa dessa situação (coronavírus)”, citou.
Quanto ao campeonato interno de futebol minicampo, o presidente do Veteranos acredita

FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

DR. RAFAEL DE BARROS

que a retomada aconteça na segunda quinzena deste mês. “Em
conjunto com o departamento de esportes, estamos fazendo um estudo para, assim que
as autoridades liberarem, possamos voltar com a máxima segurança possível”, finalizou Tinha.

Marcinho, Vander e Fabinho estão à frente do projeto

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo

3645-1618
3407-7474

Fone
Fone (19)
(19) 3469-9292 www.alvaroaguiar.com.br
www.alvaroaguiar.com.br
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CAMPANHA

PD'CHUMBO BENEFICIA 23 ENTIDADES
WADO PELLIZONI

ZARAMELO JR.

A Associação de
Kart Pé de Chumbo promoveu, em
abril, campanha
entre pilotos, patrocinadores,
parceiros e amigos do tradicional campeonato e arrecadou 4,5
toneladas de alimentos. A ação
beneficiou 23 entidades de
Americana e região, que dão assistência a famílias mais carentes. A entrega das cestas ocorreu até o início desta semana.
“O Pé de Chumbo não é apenas um campeonato de kart
que reúne amigos que gostam
de velocidade. É um grupo que
também se preocupa e se en-

"O PD'Chumbo
é um grupo que
se preocupa e
se envolve em
causas sociais"
volve em causas sociais e que
mais uma vez mostrou sua força, sua solidariedade num momento bastante difícil. Estamos felizes e orgulhosos em
poder, de alguma forma, estar
auxiliando quem mais necessita”, disse o presidente da associação, Marcelo Marusso.
De acordo com Marusso,
as instituições que receberam
as cestas do PDC foram indicadas pelos próprios participantes da campanha. “Agradeço a todo pessoal do Pé de
Chumbo pela ajuda ao Projeto Vida Americana. Que Deus
abençoe a todos”, disse a voluntária Lilica Amâncio.

Com apenas uma etapa realizada em 2020, em fevereiro, em Paulínia, a Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de
Chumbo ainda tem sua retomada indefinida em virtude da
pandemia do novo coronavírus. As rodadas de março, em
Araraquara, e maio, em Limeira, foram canceladas pela diretoria da associação que organiza o campeonato.
Para junho, há duas etapas
programadas - dia 5, em Paulínia, e dia 26, em Vespasiano,
na região metropolitana de
Belo Horizonte (MG) -, no entanto, a realização de ambas
depende da melhora do quadro provocado pelo covid-19.
"Claro que todos nós gostaríamos de estar nas pistas,
competindo, confraternizando,
mas há uma série de fatores

Lilica Amancio, do Projeto Vida, com o preparador de kart Rodrigo Bedore
“Fica o meu muito obrigado a todos que entenderam
e se envolveram na ação do
Pé de Chumbo. Temos ciência
do momento difícil que o planeta está passando e procuramos colaborar para amenizar um pouco a situação que
foi agravada com a pandemia do novo coronavírus”, finalizou Marusso. Em sua 15ª
temporada, o Campeonato
de Kart Pé de Chumbo - Copa Sópneus Goodyear 2020 envolve empresários e profissionais liberais de Americana, Indaiatuba, Paulínia, Campinas, São Paulo, Santos e
Balneário Camboriú (SC).

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE FEVEREIRO DE 2020

IGREJA PRESBITERIANA

PASTORAL REGIONAL DA CRIANÇA

PROJETO CARA LIMPA

INSTITUIÇÃO FRATERNAL OLGUINHA

PROJETO ZINCÃO

PROJETO VIDA AMERICANA

CASA DE REPOUSO BENAIAH

GRUPO ARCO ÍRIS

CENTRO ESPÍRITA LAR DA
MÃE ESPERANÇA
COLORADO ESPORTE CLUBE
IGREJA DESATADORA DE NÓ

CASA DIA
CENTRO ESPÍRITA
APÓSTOLOS DO BEM
INSTITUIÇÃO ESPALHE
AMOR POR ONDE FOR

NIDS (NÚCLEO DE
DESENVOLVIMENTO DO SER)

AJUDE O MECA (REGIONAL)

MISSÃO JEITO DE SER

INSTITUTO JR DIAS

FAMÍLIA ORATORIANA
IGREJA NOSSA SENHORA
DO PERPÉTUO SOCORRO

Também fabricamos
tamanhos especiais!

(19) 98369-2080

que levaram o Pé de Chumbo a suspender o campeonato e manter essa posição até
o momento. Nosso campeonato não se limita à competição esportiva. Temos obrigações com as marcas dos patrocinadores e responsabilidades
com todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente",
comentou o presidente e piloto Marcelo Marusso.
"A retomada do Pé de Chumbo está ligada às decisões e
orientações das autoridades
governamentais. Enquanto não
houver uma definição concreta sobre o aspecto da garantia da saúde, em que pese toda
nossa vontade e toda nossa ansiedade para acelerar, não há o
que ser feito. Só haverá corrida
quando houver plena segurança a todos", afirmou Marusso.

INSTITUIÇÕES

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS

Solicite um orçamento!

VOLTA ÀS PISTAS
DEPENDE DA SAÚDE

www.dialix.com.br

INSTITUIÇÃO BEIJA FLOR
COMUNIDADE ESPÍRITO SANTO
INSTITUIÇÃO VINDE À LUZ

Rodrigo Pestana é um dos pilotos do grid do PDC
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/Wagnersanches
@Wagnersanches
19 99608.4775
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O Dia das Mães é uma das datas
comemorativas mais importantes
no Brasil. Sua origem moderna remonta aos Estados Unidos, no começo do século XX, mas há alguns
historiadores que defendem semelhanças em algumas celebrações
na Grécia e Roma antigas. Divergências à parte, o importante é demonstrar o seu carinho a essa mulher guerreira e batalhadora. E uma
data tão especial não pode passar
em branco em tempos de distanciamento social. O Dia das Mães

3

ganha novos significados e, para
muitas famílias, essa será a primeira vez em que a data será à distância. Respeito, admiração, carinho e
amor incondicional estão potencializados e o importante é demonstrar toda essa gratidão. Quando o
beijo e o abraço apertado não podem fazer parte do presente, mães
e filhos reinventam as formas para estar juntos e mais unidos, ainda que separados. Na coluna especial, momentos de laços de afeto e alegria. Feliz Dia da Mães!

4

5

6

VELINHAS
Letícia Cavicchiolli Alvarez comemorou
o aniversário em plena quarentena com
alegria e surpresinha da família. No click,
com Tereza Barbosa e a mãe, Val Cavicchiolli.

ANIVERSÁRIOS
Festejando idade
nova hoje: Siane
Santarosa Pascote
(foto), Michelle Rangel,
Juliana Malacarne e
Rosangela Succi.
No sábado é a vez de
Roseli Zwing, Mara
Crasto, Diego Guidolin e
Celso Zalaf assoprarem
velinhas. E no domingo
é dia de festa para
Berenice Quinteiro,
Vera Calil e Claudio
Froner. Parabéns!

DIGI

Consultoria de Decoraçã

Delivery Fyne par

Compre sem s

Saiba mais:
www.

.com.br

1

9

AMERICANA, 8 DE MAIO DE 2020

7

8

11

12

15

1. Deborah Regina Otero Coelho com o filho Rodrigo Coelho 2. Mãe de atleta! Karen Ballan Sega
com os filhos, o andador Vitor e Manuela 3. A influencer Marília Benetton com o filhos Guga e Manu
4. A fotógrafa Kelen Bueno com os filhos Arthur e Vinícius 5. Karin Kresner com as filhas, Poly e Pamela
6. Maria Vitória Grecco com o filhos João Victor e Maria Carolina Grecco Bazzanelli
7. Fabiana Gimenes Diniz Barbosa com sua princesinha Maria Vitória 8. Quatro gerações! A matriarca
Ana com a filha Marisa, a neta Isabela e a Sophia Santa Chiara 9. Três gerações! Josefa Maziero com
as filhas Silmara Camacho e Silvia Giordano e neta Josimara Camacho Polido. 10. A terapeuta holística
Silmara Santana com o filho Vinícius 11. Rosane Homsi Negri e a filha Julia Homsi Negri Moreira.
12. Luciana Bianco Giuliani com os filhos Luciano, Gabriel e Luis 13. Monica Zaramelo com o filho, Renan
14. Iara Kílaris com os filhos, Nícolas e Nicole 15. A influencer Isis Bocchichio com o filho Lucas

LIVE SHOW
Fenômeno das redes
sociais com composições
autorais, o cantor
Rodrigo José, rei do popbrega, fará uma live em
prol da Apae Americana.
O show virtual acontece
dia 13/05, a partir das
19h, com muita música,
bate-papo, sorteios e
uma grande surpresa!
A transmissão será
no YouTube, no canal
rodrigojoseoficial.
Se sintoniza!

ITAL

ão e Ambientação online

ra toda a região

sair de casa!

19

SÓ NA VIBRAÇÃO
Ai, ai, ai... E uma luluzinha bem ao estilo lolita, que faz
sucesso nas redes sociais, tem deixado os vizinhos
de apartamento intrigados e curiosos com o barulho
incessante de um motorzinho na calada da madrugada?!
Tem quem jura de pés juntos que é um tipo de som que
vibra e consola, se é que me entendem. Desde que o
motorzinho apareceu na madrugada, as vendas virtuais
dos sex shop estão em alta. Ui! Vibra, vibra queridinha...
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DIVULGAÇÃO

NOVO ESPAÇO

BIKE HOTEL
MUDA MATRIZ E
PREPARA FESTA
ZARAMELO JR.

Depois de seis anos e meio no
final da Avenida Cillos, a matriz
do Bike Hotel Sports muda da
endereço agora em maio. Pioneiro no Brasil na área de hospedagem de bicicleta, o BHS
está saindo de uma área de
360 m² para uma de 1500 m²
na Avenida Gioconda Cibin, no
Jardim Terramérica – a distância entre o atual e o futuro endereço é de apenas 150 metros.

As obras no novo espaço pandemia do novo coronavídeve ser concluídas até o dia rus. "Queremos fazer uma fes20, mas a inauguração depen- ta bem legal para marcar esta
de do fim do isolamento so- nova fase do Bike Hotel, mas ficial que ocorre por causa da camos na dependência das autoridades liberarem", disse o diretor Fábio Guidolin (Guidola),
Bike Hotel
que divide com a esposa Dedeixa área de
nise Calente a gestão do BHS.
Na nova área, haverá cinco
360 m² para
containers: três para hospedaocupar uma
gem e manutenção de bicicletas; um para área de alimentade 1500 m²
ção e um para sanitários. O pro-

jeto também prevê área para
churrasco, pista de pump tracker (modalidade em que o ciclista não precisa pedalar e movimenta-se apenas com o embalo e jogo de corpo) e estacionamento interno para bicicletas.
“Um dos diferenciais da nova
unidade é que quem for de bike não precisará mais parar na
rua, como acontece no espaço
atual, pois teremos estacionamento na área interna”, salientou Guidola. “Uma atração à
parte para quem curte as belezas da natureza é o pôr do sol
que temos deste novo espaço,
algo sensacional”, acrescentou.
Para execução da nova matriz, o Bike Hotel Sports conta com parceria das empresas
Bandini Materiais de Construção,
RKM Transportes, Biscoitone,
Clayton Portas e Janelas, Posto Palmas de Ouro e Concrezac.
Guidola e Denise são os
gestores do Bike Hotel Sports

ESPAÇO É PONTO DE ENCONTRO
DOS ESPORTISTAS DA REGIÃO
Inaugurado há seis anos e
meio, o Bike Hotel Sports,
além da hospedagem de bicicletas, tornou-se ponto de
encontro e atrai esportitas de
Americana e diversas cidades
de toda a região, principalmente aos finais de semana, quando a movimentação é intensa.
“Nosso foco foi criar um espaço para o pessoal do esporte que não tinha onde se encontrar. Não há nenhum lu-

gar voltado a pessoas suadas.
Nosso público é o pessoal de
bike e de corrida de rua”, citou
Guidola. Para o fundador do
BHS, o sucesso é baseado no
tripé ambiente agradável, boa
comida e boa música.
Segundo Guidola, o Bike
Hotel é o destino de ciclistas
e corredores de cidades como
Nova Odessa, Sumaré, Santa Bárbara d'Oeste, Hortolândia, Campinas, Paulínia, Limei-

ra, Indaiatuba e Monte Mor, entre outras, além de Americana.
“O Bike Hotel tornou-se o
ponto-destino desse pessoal
de fora. Eles saem de suas cidades, vêm até aqui, descansam,
comem e bem algo, e voltam.
Virou rotina para eles”, explicou.
Além da matriz em Americana, o Bike Hotel Sports tem unidades também em Piracicaba
e no distrito de Joaquim Egídio,
em Campinas. (ZARAMELO JR.)

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Atletas de Americana e cidades da região têm o Bike Hotel como referência
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Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.
rocket_raquetinha

A Nova Geração Em Raquetinha!

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

DIVULGAÇÃO

AMIGOS DE WHATS
FAZEM CAMPANHA
BENEFICENTE

CAUÃ VENCE NA
VOLTA DA SANREMO
Cauã Mendes foi o vencedor da terceira etapa da 6ª Copa Sanremo de Kart, que
aconteceu no kartódromo de Nova Odessa, dia 24 de março. Na rodada que marcou a
retomada do campeonato organizado pelo preparador Ivan Milani, ele deu show na pista
e ganhou as duas baterias. Na primeira corrida, Cauã fechou as 16 voltas em 14m51s383,
vantagem de 4s573 para Rafael Pastorello, que chegou em segundo lugar. Na segunda
bateria, com 14 voltas, a dupla voltou a dominar a disputa e desta vez Cauã completou
em 13m49s855, vantagem de 2s976 para Pastorelo. Cauã foi o campeão da rodada,
com Pastorelo como vice – os dois são os ponteiros na classificação geral com 117 e 113
pontos, respectivamente. Na Light da Copa Sanremo, o ganhador da etapa foi Rodrigo
Monzillo, que ficou em sétimo na primeira corrida e em sexto na segunda – as duas
categorias correm juntas, mas têm pontuação distinta. No geral, o líder da categoria
é Fábio Bussamara, com 117 pontos. A quarta etapa, de acordo com Ivan Milani, está
marcada para o próximo dia 30, no Kartódromo San Marino, em Paulínia. (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE FEVEREIRO DE 2020

Um grupo de amigos de WhatsApp, que gostam
de futebol e têm paixão pelo Palmeiras, movimentouse em campanha beneficente para arrecadação de
cestas básicas. A ideia partiu de José Luiz Maziero
(à esquerda), proprietário da loja Z Sport, e houve
adesão de boa parte dos integrantes do grupo.
A campanha vai até amanhã (9) e a doação deve ser
feita na Z Sport, que fica na Rua Dr.Heitor Penteado,
no centro de Americana. Toda arrecadação está sendo
destinada a famílias carentes. Algumas cestas já foram
entregues ontem (7) pelo professor de Educação
Física José Caetano Costarelli (à direita). "O nosso
time hoje são as famílias mais necessitadas neste
momento difícil que o mundo vive", afirmou Maziero.

COPA SUDESTE VOLTA NO DIA 16
Depois de adiar a rodada de abril, marcada para o dia 11, em virtude da pandemia
do novo coronavírus, a organização da Copa Sudeste de Kart confirmou a
realização da etapa de maio, no próximo dia 16, no kartódromo de Nova Odessa.
“Vai ter sim. O kartódromo, inclusive, já está liberando os treinos aos finais de semana.
Vamos tomar todas as precauções e colocar os pilotos na pista. Todos eles estão
bem ansiosos para acelerar”, disse Luiz Carlos Daniel, da Auto Giro Competições
e Eventos, responsável pela organização. A programação no dia 16 começa às 8
horas e se estende até por volta das 16 horas, com treinos livres e classificatórios,
entrega de motores, abastecimento, briefing, corridas e premiação. As inscrições dos
pilotos podem ser feitas até as 10 horas. A temporada 2020 da Copa Sudeste teve as
etapas de fevereiro e março. O campeonato é disputado nas categorias Light, Mirim/
Cadete, 125 Senior e Graduado, F4 Senior e Graduado, e Força Livre. (ZARAMELO JR.)

Atividades aquáticas para todas as idades.
Sala de treinamento personalizado
(funcional + musculação).

Avenida Brasil, 1660
www.r2sports.com.br
(19) 3461.3917








GRAE REÚNE
ALUNOS EM
DESAFIO
O Centro de Treinamento Grae
Team, no Jardim Ipiranga, está
reunindo seus alunos no Desafio
Rei e Rainha da Selva, que
consiste em corrida indoor. Além
de promover a atividade física,
o evento é solidário e busca a
arrecadação de cestas básicas,
máscaras de proteção e leite para
famílias carentes de Americana.
De acordo com o coach Guilherme
Rodrigues (foto), o Desafio
começou na semana passada com
as provas nas distâncias de 5 km
e 10 km. Neste final de semana, a
atividade será de 21 km. Depois,
haverá a de 42 km. E, por fim, as
quatro distâncias em quatro dias
consecutivos. "No Desafio, o aluno
corre na esteira, sozinho, é um
evento indoor. E cada participante
colabora com a campanha social",
disse Guilherme. Ele informou
que na semana passada foram
arrecadadas 71 cestas básicas, 150
máscaras de proteção e 120 litros
de leite. "Tiramos os alunos da
monotomia causada pela pandemia
(novo coronavírus) e ajudamos
famílias que estão precisando
neste momento bastante
complicado. O envolvimento
do pessoal tem sido bem legal",
finalizou o coach. (ZARAMELO JR.)
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PAPO COM O ZARA

Twitter @zaramelojr Instagram @zaramelojr
Facebook Zara Zaramelo Jr.

ZARAMELO JR.
zaramelojr@uol.com.br

SÃO DOMINGOS, O CAMPEÃO DO TOPO GIGIO

E

m março, pouco antes do isolamento que o coronavírus
impôs ao mundo, fui até a fábrica da Velas Moroabá, na Vila Biasi, aqui em Americana – a empresa é
uma das patrocinadoras do O JOGO
há mais de 15 anos. Na conversa com
Serginho Meneghel, um dos sócios
e que foi presidente do Rio Branco
por dois mandatos, ele me mostrou,
em seu celular, a foto do time do São
Domingos Futebol Clube, campeão
do Topo Gigio, torneio realizado em
Americana em 1969.
Pedi para que Serginho me encaminhasse a foto para publicação. Prontamente, ele atendeu e hoje compartilho com os amigos a imagem e um pouco da história.
O torneio levou o nome do ratinho
Topo Gigio, personagem de programa infantil exibido inicialmente na Itália na década de 1960 e que tornou-se conhecido em todo planeta.
A ideia partiu de Geraldo Pinhanelli, que teve apoio na realização de
Jota Junior e Paulo Sérgio Camargo
– todos, à época, radialistas na Clube
AM 580 (hoje rádio Você). Pinhanelli e
Paulo Sérgio já faleceram e Jota continua nos brindando com seu talento
nos canais Sportv.
“Naquela época, o (Roberto) Petri e o Ely (Coimbra) organizavam um
torneio de futebol dente de leite pela TV Tupi. O Pinhanelli, perspicaz como sempre, resolveu fazer algo semelhante aqui em Americana e colocou o nome de Topo Gigio, pois o bonequinho fazia muito sucesso entre a
criançada”, contou Jota.
Destinado a garotos com idade
entre 13 e 15 anos, o Topo Gigio, de

ARQUIVO PESSOAL

acordo com Serginho Meneghel, foi
disputado de janeiro a maio de 1969
e teve a participação do São Domingos, Dom Bosco, Vasco da Gama, Rio Branco, Monteiro Lobato e
Real Frezzarin. Os jogos aconteceram todos no Estádio Municipal Victório Scuro, outrora conhecido como
Campo do Vasquinho e hoje denominado Arena Colorado, no tradicional bairro da Conserva, onde nasci
e vivi durante 18 anos.
O campeão foi o São Domingos,
que também havia conquistado o título do torneio início, realizado entre
novembro e dezembro de 1968.
Na foto, a partir da esquerda, estão: em pé – José Antonio Rodrigues,

o Zé Pulga, técnico que até hoje está
em atividade em Americana (atua no
projeto do Colorado Esporte Clube),
Beto, Zetão Pontello, Desenho, Eli,
Gilberto (já falecido e pai do meio-campista Chorão, que jogou pelo
Rio Branco), Alemão e Batista Gobbo
(já falecido e principal incentivador
para a formação do time); agachados
– Fino, Gersinho, Carlinhos, Serginho
Meneghel, Robertinho, Marcos Antônio Gobbo (já falecido e que tem seu
nome na praça de esportes do bairro Jardim São Pedro), Peão e o mascote Betinho Ricardo (que, mais tarde, transformou-se num dos jogadores de futsal e futebol amador mais
conhecidos da cidade).

O SEU DEPARTAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR
• DESEMBARAÇO ADUANEIRO
• TRANSPORTE INTERNACIONAL
• SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA
• ASSESSORIA JURÍDICA ADUANEIRA
• OPERAÇÕES ESPECIAIS: MÁQUINAS USADAS,
EX-TARIFÁRIO, DRAWBACK, ETC

ATENDEMOS OS
FILIAL - AMERICANA
PRINCIPAIS PORTOS
(19) 3467-2201
E AEROPORTOS
MATRIZ - SÃO PAULO
DO BRASIL

“Desse pessoal que está na foto, eu
e o Eli éramos do São Manoel; o Desenho da Vila Gallo, o Carlinhos da Cidade Jardim, o Gersinho do Jardim São
Paulo, o Beto do Bela Vista e o Peão
do Jardim América. Os demais eram
todos do bairro São Domingos”, salientou Serginho.
“O time foi formado para jogar o
Topo Gigio e depois ficou junto por
dois ou três anos só fazendo amistosos. Lembro que chegamos a jogar até contra a Portuguesa (de Desportos) e o Juventus, além de times
de Campinas e Nova Odessa. E tinha
também amistosos contra o pessoal
de Americana”, contou. “Quem me
convidou para ir para o São Domin-

gos foi o Eli e aceitei porque no São
Manoel não teria vaga para mim. Eu
era goleiro e quando cheguei no São
Domingos, fiquei sabendo que já tinha outros dois goleiros. Quando o
Zé Pulga perguntou minha posição,
falei que era centroavante e acabei
jogando nesta posição. Se tivesse falado que era goleiro, seria reserva do
reserva”, lembrou Serginho.
Rindo, o ex-presidente do Rio
Branco ainda acrescentou: “Depois
do Topo Gigio, o time foi sendo reforçado. Quando chegou um centroavante melhor, virei ponta. E quando
chegou um ponta melhor, resolvi parar de jogar. Nunca fui nenhum craque, mas corria bastante.”
Serginho Meneghel era um dos
melhores amigos de Marcos Antonio
Gobbo, que chegou a vestir da camisa do Vasco da Gama de Americana
no Campeonato Paulista da 2ª Divisão de Profissionais.
No dia 15 de setembro de 1974 – eu
tinha de 9 para 10 anos de idade e estava lá no estádio -, no jogo Vasco x
Nacional, Gobbo caiu em campo aos
35 minutos do primeiro tempo.
O jogador foi socorrido e levado ao Hospital São Francisco. Pouco
tempo depois, chegou a informação
de seu falecimento, vítima de embolia cerebral. Era meio-campista e tinha apenas 17 anos…
Marcos Antonio Gobbo foi eternizado no esporte de Americana com
seu nome na praça de esportes do
Jardim São Pedro. Meus agradecimentos a Serginho Meneghel e Jota
Jr., que contribuíram de maneira fundamental para a coluna.
Até a próxima e segue O JOGO…
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CESTAS BÁSICAS

MOLINA INTERMEDIA 6T PARA FUNDO
DA REDAÇÃO

Diretor do Grupo Clarian e presidente da LBF (Liga de Basquete
Feminino), o empresário Ricardo Molina intermediou 6 toneladas de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de
Americana. A destinação dos
alimentos para a cidade se deu
após seu pedido ao cantor Rick,
da dupla sertaneja com Renner, que é seu amigo pessoal.
No dia 25 de abril, a dupla
promoveu ação de arrecadação de alimentos em Live Musical realizada no canal do
YouTube. Durante a Live, Rick
mencionou algumas vezes o
pedido de Molina para que
parte das doações fosse destinada a Americana.

A entrega das 6 toneladas
de alimentos aconteceu na tarde de segunda-feira (4), diretamente ao Fundo Social de Solidariedade. Além de Molina,
também esteve presente no
ato a presidente do Fundo Social, Maine Najar.
GENEROSIDADE

“Foi uma quantidade (de alimentos) fantástica. Estou
muito feliz por esta conquista. Quem ganha é a população mais carente, que passa
por momentos difíceis e precisa de ajuda. Que outros possam tomar a mesma iniciativa
e aumentar as doações. Imensamente agradecido pela generosidade dos amigos Rick e
Renner”, disse Molina.

GUILHERME MARÓSTICA | DIVULGAÇÃO

Para a presidente do Fundo
Social as doações serão fundamentais para atender as famílias. "Quero agradecer ao Ricardo Molina por ter feito o pedido à dupla Rick & Renner. Recebemos o caminhão com 6
toneladas de alimentos e fico
muito feliz destas doações terem chegado para Americana. Vai nos ajudar muito. Os alimentos serão distribuídos aos
moradores que estão com necessidade agora neste momento tão delicado que estamos
passando”, enfatizou Maine.
Maine Najar e Ricardo Molina, no início da semana, no Fundo Social
O cantor Rick comentou sobre a intermediação de Molina. "Através do nosso amigo a gente vai continuar ajudan- cantor e de sua família. “Já tive tos. Sempre mantemos contaa oportunidade de receber o to. Quando soube da Live não
Molina a gente pode fazer esta do", garantiu o músico.
Molina conheceu Rick em Rick na minha casa e também pensei duas vezes, liguei e pedoação para a cidade de Americana e tendo a oportunidade 2015 e desde então é amigo do passamos um final de ano jun- di”, concluiu o empresário.

“BRAÇO FORTE, MÃO AMIGA”

CAMPANHA ARRECADA 5,3 MIL KG DE MATERIAIS
DA REDAÇÃO

A campanha "Braço Forte, Mão Amiga", realizada em
Americana, arrecadou 5.342
kg de materiais em prol das
famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no Fundo Social de Solidariedade de Americana. A
ação, idealizada pela Associação de Antigos Atiradores

do TG e do grupo Dia Encantado, começou na sexta-feira
(1), na sede do Tiro de Guerra
e se estendeu no sábado (2) e
domingo (3) para as unidades
do Supermercado São Vicente dos bairros São Vito (Rua
João Bernestein) e Jardim São
José (Avenida de Cillo).
O objetivo da campanha é
atender as demandas do município e as famílias que estão

passando por necessidades
em decorrência da quarentena, uma das ações de prevenção ao coronavírus. Nos três
dias de coleta, a campanha arrecadou 4.819 kg de alimentos,
712 unidades de produtos de
higiene e de limpeza e mascaras de proteção (214 kg),
619 peças de roupas e acessórios (309 kg), totalizando
5.342 kg de materiais.

Novo endereço,
em breve!
Avenida Gioconda Cibin,
Jardim Terramérica

OUTROS

Outra ação de arrecadação
de doações foi realizada pela Cervejaria Berggren, sábado, em frente ao Jardim Botânico de Americana, no Parque
Residencial Nardini, em prol do
Fundo Social. Foram arrecadados 2.364 kg de alimentos secos, 474 litros de alimentos líquidos e cinco unidades de
produtos de higiene e limpeza.

No domingo, também houve a ação “Seja Solidário”, da 1ª
Igreja Batista de Americana (PIBA), com doações na sede da
igreja, na Rua Dom Pedro, Centro. Houve arrecadação de 1,4
mil kg de alimentos, que serão
entregues pela PIBA às famílias
cadastradas na própria igreja e também no Fundo Social.
“Agradecemos do fundo
do coração a todos que es-

tão engajados nesse propósito de ajudar o seu próximo,
para que não falte alimento na mesa das famílias mais
necessitadas, que em função
dessa quarentena para prevenir a covid-19, o coronavírus,
estão mais frágeis e sentindo
mais de perto a crise financeira”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de
Americana, Maine Najar.
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GRATUITO

34ª EDIÇÃO

CCA ANUNCIA A MUDANÇA
DA FESTA PARA SETEMBRO
DA REDAÇÃO

Inicialmente programada para
o período de 10 a 21 de junho,
a 34ª Festa do Peão de Americana mudou de data em razão da pandemia do coronavírus. Em nota oficial divulgada
em abril, o presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana (CCA), Beto Lahr, informou
que o evento será realizado de
4 a 13 de setembro.
“Foi uma decisão muito difícil. Festas importantes foram canceladas. Além de levar alegria, diversão e difundir
a cultura sertaneja, Americana
é responsável por uma grande injeção na economia regional”, disse Beto, numa referência aos mais de 12 mil empre-

O JOGO | ARQUIVO

gos diretos e indiretos gerados
pela Festa de Americana.
“Esse período turbulento
irá passar e estaremos juntos novamente. Convido cada família para fazer da 34ª
edição da Festa do Peão de
Americana a mais linda de todos os tempos”, acrescentou o
presidente do CCA.
De acordo com a nota divulgada pela assessoria de
imprensa, os camarotes já co-

Os camarotes
comercializados
serão válidos
na nova data do
evento do CCA

mercializados serão válidos
para a nova data.
Quanto à grade artística, a
expectativa dos organizadores é manter os mesmos artistas anteriormente divulgados,
como Gusttavo Lima, Marília
Mendonça, Maiara & Maraisa,
Xand Avião, Simone & Simaria, Felipe Araújo, Jorge & Mateus, Alok, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano, Amado Batista
e Gustavo Mioto.

Beto Lahr é o presidente
do Clube dos Cavaleiros

ACIA LANÇA
SERVIÇO DE
MENTORIA
DA REDAÇÃO

A Acia (Associação Comercial
e Industrial de Americana), por
meio do Deps (Departamento de Empresas Prestadoras de
Serviços), disponibiliza aos seus
associados o serviço de mentoria com profissionais especializados em diversas áreas de
gestão empresarial. A mentoria
tem como foco ajudar o empresário a alcançar objetivos, aprimorando seu desenvolvimento profissional e auxiliando a encontrar um caminho mais promissor. A função do mentor é
inspirar, explorar caminhos e
orientar com uma visão multidisciplinar e estratégica. As inscrições estão abertas e o serviço é totalmente gratuito. Para mais informações, entrar em
contato pelo (19) 98400-8394
(whatsapp). As vagas são limitadas. A Acia conta com um time de quase 20 especialistas.
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO FACEBOOK

PROGRAMA

GIOVANA EM NOVA EMISSORA
ela comanda o programa pela rádio Vida Nova FM 104,9.
Sanitarista e vereadora por Informações sobre saúde e
Americana, Maria Giovana bem estar com convidados
estreou esta semana o “De especiais integram a pauta
Bem com Maria” em nova do informativo. Além das oncasa. Agora, todas às ter- das do rádio, o programa é
cas-feiras, das 10 às 11 horas, transmitido ao vivo pelo faDA REDAÇÃO

Maria Giovana mudou programa para a Vida Nova FM

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana
3461-6182 • 3461-8652
advocacia@castilhoeandreetta.com.br

cebook mariagiovanafortunato. “A Vida Nova é uma rádio comunitária com muita
audiência. Toda terça-feira,
vamos levar informações sobre saúde de uma forma simples aos ouvintes e internautas”, afirmou Giovana.

>> Kesi Adria é uma das
mentoras do projeto
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REPRODUÇÃO INTERNET

USO DE MÁSCARAS

PAGUE MENOS ATENDE
O DECRETO ESTADUAL
ALESSANDRA SANTOS

SÃO LUCAS DÁ DICAS
PARA MELHORAR
A IMUNIDADE
Manter boa alimentação é fundamental para que
o sistema imunológico fique fortalecido e ajude no
combate de doenças. Embora não haja nenhuma
dieta ou alimento que ajude a evitar a contaminação
por coronavírus, ingerir alimentos saudáveis
contribui para seu organismo ficar forte para impedir
complicações da COVID-19. Mas, não são só as
escolhas que fazem a diferença: preste atenção no
modo de preparo e na higienização dos alimentos.
Você sabe como manter uma dieta balanceada?
Para se alimentar bem, é preciso ter muito cuidado
durante toda a preparação do alimento: do momento
da escolha à mesa. Busque receitas saborosas e
nutritivas, que deem prazer ao serem consumidas,
mas que não deixem de fazer bem para o corpo.
Escolhas e modo de preparo:
1. Prefira alimentos naturais ou pouco processados,
como frutas, legumes e verduras;
2. Deixe o refrigerante para o almoço de domingo:
escolha sucos naturais, chá ou água no dia a dia;
3. Utilize pequenas quantidades de
óleos, gorduras, sal e açúcar;
4. Diminua o consumo de alimentos industrializados;
5. Prefira os alimentos assados ou cozidos;
6. Evite alimentos ultraprocessados – aqueles
que sofrem muitas alterações durante o preparo
e contém ingredientes que você não conhece;
7. Alimente-se de forma regular e com atenção: evite
comer mexendo no celular ou na frente da TV;
8. Que tal aprender uma receita nova saudável? Vai
te dar mais vontade de provar alimentos saudáveis;
9. Evite temperos prontos e com muito sódio. Inove
com alho, cebola, ervas aromáticas ou gengibre;
10. Se for pedir comida em casa, prefira de
restaurantes confiáveis que fazem a comida na hora;
11. Higienize frutas e verduras ao chegar em
casa antes de armazenar. Faça isso utilizando
uma colher de sopa de água sanitária para cada
litro de água e deixe de molho por 15 minutos.
Depois é só enxaguar bem em água corrente;
12. Tome bastante chá: eles hidratam e ainda podem
ajudar o organismo com efeitos antioxidantes,
calmantes, anti-inflamatórios e muito mais.
FONTE: WWW.SAOLUCASSAUDE.COM.BR

Desde ontem (7), a Rede de
Supermercados Pague Menos
passou a atender o protocolo
estadual que obriga o uso de
máscaras em locais públicos e
privados, após publicação do
decreto 64.959. Até quarta-feira (6), a empresa vinha seguindo cada decreto específico dos municípios onde atua,
mas por entender que o Estado tem uma decisão mais ampla, determina que a partir de
agora, para acessar as 28 lojas,
todos clientes e colaboradores
deverão utilizar máscara de
proteção individual. A comunicação visual na entrada das
unidades foi reforçada, assim
como nas redes sociais e demais canais de comunicação.
Em abril, todos os 6,5 mil
colaboradores da empresa receberam máscaras, de confecção própria, para utilização durante todo o expediente
nas lojas, Centro Administrativo, Centro de Distribuição, Frigorífico e Auto Posto. Desde
março, a Rede de Supermerca-

Rede adota
medidas de
segurança em
todas as suas
28 lojas
dos Pague Menos vem adotando medidas de segurança para combater a Covid-19 (novo
Coronavírus), como funcionamento de lojas em horário exclusivo para idosos (das 7 às 8
horas), higienização constante de carrinhos e cestinhos de
compras, distanciamento nas
filas dos caixas, afixação de
placa de acrílico que funciona
como barreira entre cliente e
colaborador, aferição de temperatura corporal de clientes e

DIVULGAÇÃO

colaboradores antes de acessarem a loja, entre outras.
As comunicações nos canais internos foram reforçadas com objetivo de conscientizar os colaboradores sobre a
necessidade do cuidado pessoal com a higiene e referente às medidas adotadas pela
empresa. O Pague Menos solicita aos clientes que, se possível, façam suas compras sozinhos para evitar aglomeração.
Mas, as lojas também realiza
o acompanhamento do limite
de pessoas fazendo compras
ao mesmo tempo. Quando o limite é atingido por metro quaPague Menos tem 28 lojas em várias cidades
drado, a entrada é suspensa e
só liberada após a saída de ou- fluxo mais tranquilo nas lojas, é oferecer um excelente servitros clientes.
como das 9 às 11 horas e das 13 ço aos clientes, que é essencial
Para evitar filas, há orienta- às 17 horas. É importante des- para a população, contribuinção sobre alguns horários de tacar que a prioridade da Rede do para evitar o contágio.
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CÂMARA HIPERBÁRICA

AMERICANA CONTA COM TRATAMENTO
DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

Desde o início de abril, Americana conta com uma modalidade de tratamento médico
chamada de "Câmara Hiperbárica". A terapia consiste em
expor o paciente a uma pressão de 2,4ATA (com oferta de
oxigênio medicinal 100%), que
corresponde a mesma pressão
que uma pessoa sofre ao estar
em um mergulho submarino
de 14 metros de profundidade, sendo que a essa pressão o
oxigênio não será transportado apenas pelos glóbulos vermelhos do sangue, mas também pelo plasma sanguíneo.
Esse fato torna o tratamento extremamente útil em inúmeras situações clínicas. A lista de indicações tem sido aumentada ano a ano conforme os estudos vão conseguindo caracterizar sua atuação.
Uma dessas vertentes de es-

INDICAÇÕES

Câmaras Hiperbáricas estão instaladas no Hospital São Francisco
tudo inclui seu uso como aceAs duas câmaras monoplalerador da recuperação de le- ces instaladas no Hospital São
sões musculares nos atletas, Francisco são as de última gecujo o resultado deverá ser ração da OXI, principal fornepublicado em 2021 e é muito cedora desse tipo de equipaaguardado no meio científico mento no Brasil. O hospital é o
da medicina hiperbárica.
único da região com o equipa-

mento, à exceção de Campinas
e Piracicaba.
A expectativa é que se consiga uma eficácia muito maior
com um custo menor que o
dos tratamentos convencionais das doenças citadas.

• Embolia gasosa
• Doença descompressiva
do mergulhador
• Embolia traumática pelo ar
• Gangrena gasosa
• Síndrome de Fournier
• Infecções necrotizantes
de partes moles: celulites,
fasceítes e miosites
• Vasculites agudas
de etiologia alérgica,
medicamentosa ou por
toxinas biológicas (aranhas,
cobras e insetos)
• Lesões por radiação
(tratamento do
câncer): radiodermite,
osteorradionecrose e lesões
actínicas de mucosas
• Anemia aguda, nos casos
de impossibilidade de
transfusão sanguínea
• Osteomielites

• Isquemias traumáticas
agudas: lesão por
esmagamento (acidentes
de trânsito, por exemplo),
síndrome compartimental,
reimplante de extremidade
amputada e outros
• Queimaduras
térmicas ou elétricas
• Lesões refratárias: úlceras
de pele, pé diabético,
escaras de decúbito, úlceras
por vasculites auto-imunes,
deiscências de sutura
• Osteonecrose pós
implantes dentários
• Retalhos ou enxertos
comprometidos em
cirurgias plásticas
ou reparadoras
• Coadjuvante em
surdez súbita
• Intoxicação por monóxido
de carbono (incêndios)

CORONAVÍRUS

AMERICANA RECEBE 2 MIL TESTES
ao Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, que é a referênAmericana recebeu do Minis- cia no município no atendimentério da Saúde, nesta semana, to de casos suspeitos de Co108 caixas com 20 testes rápi- vid-19. De acordo com o secredos cada para diagnóstico de tário municipal de Saúde, Glecoronavírus, totalizando 2.160 berson Miano, esses testes seunidades. Eles estão sendo va- rão feitos obedecendo aos crilidados e serão disponibilizados térios que já estão sendo seguiDA REDAÇÃO

Estamos seguindo as medidas
de segurança: suspendemos
as ações de degustações
de produtos, intensificamos
a limpeza dos ambientes, a
higienização de equipamentos,
inclusive carrinhos e cestas
de compras, disponibilizamos
álcool em gel para todos, e
também, todos os nossos
colaboradores receberam
máscaras, produzidas pela
própria empresa, para
utilização durante todo
o expediente nas lojas e
também no administrativo,
Centro de Distribuição,
Frigorífico e Auto Posto.
Com a publicação do decreto
do Governo do Estado de São
Paulo, em 06/05/2020, que
obriga a utilização de máscaras
de proteção individual em
espaços púbicos e privados,
reforçamos a comunicação
nas entradas das lojas e em
nossos canais de comunicação.
Todos os clientes deverão
estar utilizando máscara para
acessar nossas 28 lojas.

* RETIRADAS: AMERICANA (LOJA 03), ARARAS (LOJA 24),
CAMPINAS (LOJA 26), INDAIATUBA, HORTOLÂNDIA (LOJA 04), LIMEIRA,
NOVA ODESSA (LOJA 04), PAULÍNIA (LOJA 10), PIRACICABA (LOJA 28),
SALTO, SANTA BÁRBARA D’OESTE (LOJA 03), SUMARÉ (LOJA 04).

dos. “Infelizmente não é possível a realização de testes em
todos, por isso, continuamos
seguindo as orientações do Ministério da Saúde, fazendo exames nos pacientes que apresentam sintomas graves e também nos profissionais da saúde
e de segurança”, explicou.

