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Um dos principais nadadores brasileiros de sua geração, o americanense Murilo Sartori
anuncia que vai seguir a carreira e estudar nos Estados Unidos em 2021. P. 7
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CESTAS BÁSICAS

MEIA TONELADA PELO WHATS
Familiares de Martinelli
no ponto de encontro

"PEDAL"

CICLISTAS PRESTAM
HOMENAGEM PARA
RICARDO MARTINELLI
ZARAMELO JR.

Um grupo de 25 ciclistas prestou homenagem à memória do empresário
Ricardo Martinelli, em evento realizado
na manhã de sábado (9). Vítima de mal
súbito, Martinelli faleceu no início do
mês, em Tatu, bairro de Limeira, após
participar do tradicional "pedal" de final de semana. Ele tinha 56 anos.
O evento da semana passada reuniu familiares e amigos do empresário.
O ponto de encontro foi próximo à empresa Suzano. Após oração e breves
discursos, o grupo saiu de bike até Tatu, num percurso de 11 km. No local onde Martinelli faleceu, no dia 1º de maio,
houve mais um momento de oração.
"Foi uma homenagem simples, mas
muito emocionante. A Fabiana (viúva
de Martinelli) falou coisas bonitas sobre
o marido e pediu para que os amigos
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A campanha de doação de cestas básicas promovida por amigos em grupo de WhatsApp terminou sábado
(9) e arrecadou perto de meia tonelada de alimentos. Os kits foram entregues diretamente a famílias carentes
de Americana, Santa Bárbara d'Oeste e Nova Odessa, todas indicadas
pelos próprios participantes da ação
solidária. "Foi uma campanha rápida
e o número de doações surpreendeu.
Com isso, pudemos ajudar algumas
famílias aqui da região neste momento bastante difícil que todos nós estamos atravessando", disse José Luiz
Maziero (à esquerda), proprietário da
loja Z Sport e idealizador da ação.
"Iniciativas como essa são muito importantes, ainda mais na situação que estamos passando em todo
o planeta. Pessoal do grupo entendeu e abraçou a ideia. Todos nós ficamos muito felizes em ajudar", comentou Maurício Fioretti (à direita),
diretor da Agente Viagens e ex-árbitro de futebol. (ZARAMELO JR.)

ARQUIVO PESSOAL

>> Andreia Marinho, Sergio

Evangelista e Alessandra Vinale

não desanimem e que sempre façam
o pedal, pois era disso que eles gostava. E antes de sairmos para Tatu, ela jogou pétalas de rosa nas bikes", relatou
o esportista Sérgio Evangelista de Souza, que é patrulheiro da Gama.

FLASH BOLA
Amigos seguiram de
bike até o bairro Tatu

O São Manoel marcou época como um dos mais tradicionais e vitoriosos times do futebol de
Americana. A foto, do arquivo pessoal de Claudemir Stopa (Foguinho), uma das formações do São
Manoel, no campo do Unidos da Cordenonsi, antes de mais uma rodada do campeonato da LAF (liga
Americanense de Futebol), na década de 90. A partir da esquerda, estão: em pé - Cadoca (técnico,
falecido), Fabinho, Borboleta (falecido), Esquerdinha, Rogério, Betinho Batateiro e Canha Cover;
agachados - Luiz Carlos, Foguinho, Elson, Pico Zucca, Abrahão, Silvinho Cafi e Silvinho. (Z.J.)
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O JOGO É ACESSADO EM 21 PAÍSES
ZARAMELO JR.

Revitalizado pela Ciklu'z.com,
empresa com sede em Piracicaba, o site do O JOGO - www.
jornalojogo.com.br - foi acessado em 21 países durante o
mês de abril. Os dados constam no relatório fornecido pelo Google Analytics e mostram que a grande maioria dos
acessos (95%) foram no Brasil.
Na sequência do Top 10 apareceram Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Itália, Espanha, Argentina, Canadá, Alemanha e China. Completam a relação de países que registraram
acessos Coréia do Sul, Austrália, Irlanda, Suíça, Chipre, Fran-

ça, Japão, Luxemburgo, Noruega, Filipinas e Polônia.
No Brasil, de acordo com o
Google Analytics, o site do O
JOGO foi acessado num total
de 343 cidades de vários estados, como São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Norte,
Santa Catarina, Goiás, Paraíba

343 cidades
brasileiras
visitaram o
site durante
mês de abril
DIVULGAÇÃO

Vinicius e Edison Carone comandam a Ciklu'z.com

CARONE DESTACA DESIGN MODERNO DO SITE
Responsável pela Ciklu'z.com,
ao lado do filho Vinicius, o
empresário Edison Carone,
entre vários pontos do revitalizado site do O JOGO, destacou o design moderno. "A
nova proposta apresenta um
design moderno, interativo e
responsivo, facilitando a leitura em todas as telas disponíveis", disse. Carone expli-

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

REPRODUÇÃO

e Pernambuco, entre outros,
além do Distrito Federal.
As quatro cidades com
maior número de acessos foram Americana (33%), Campinas (17%), São Paulo (13%) e
Santa Bárbara d'Oeste (10%). O
Top 10 também teve Hortolândia, Sumaré, Piracicaba, Araras,
Itapetininga e Nova Odessa.
A faixa etária que mais visitou O JOGO em abril, com
33,5%, foi a de 25 a 34 anos.
Depois vieram de 18 a 24 anos,
com 27,5%; de 35 a 44 anos,
com 15,5%; de 45 a 54 anos,
com 12,5%; e de 55 a 64 anos
e mais de 65 anos, com 5,5%.
Desse total, 54,15% são homens e 45,85%, mulheres.

www.dialix.com.br

cou que "foi passada à Ciklu'z.
com a missão de realizar a revitalização do site, com objetivo de fortalecer a presença digital do O JOGO junto ao
mercado. O primeiro passo
foi a substituição de fornecedor do serviço de hospedagem para a Hostnet/Piracicaba. Essa alteração foi pensando na praticidade e pes-

soalidade do atendimento,
além da qualidade do serviço."
De acordo com o diretor da
Ciklu'z.com, o novo site foi desenvolvido em WorldPress e é
100% integrado com as redes
sociais, permitindo que os internautas possam compartilhar as matérias e comentar.
"O site do O JOGO está vinculado ao Google Analytics,

que fornece informações sobre os internuatas que estão
consumindo os conteúdos publicados, como sexo, faixa etária, países e cidades, entre
outras", frisou o empresário.
"A versão atual do site permite
atualizações de conteúdo jornalístico de forma rápida e segura de qualquer lugar", finalizou Carone. (Z.J.)
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O DIA EM QUE JOGUEI COM ROBERTO CARLOS

R

evelado pelo União São
João de Araras, Roberto Carlos foi um dos
maiores laterais-esquerdos do
futebol mundial. Vestiu camisas de times como Palmeiras,
Inter de Milão, Real Madrid, Fenerbahçe, Corinthians, Seleção
Brasileira e... Amigos do Liberal.
Isso mesmo: Roberto Carlos jogou pelo time do tradicional jornal de Americana. Foi em
dezembro de 1992 e, acreditem,
tive a honra de jogar a seu lado - jogar é um termo até certo ponto exagerado e pretensioso da minha parte; digamos
que estive em campo com ele.
Vamos aos fatos. Durante
as duas décadas em que trabalhei no O Liberal, todo final
de ano a tradição era armar
um time para jogos de confraternização contra o Sekabar,
uma das mais tradicionais
equipes do futebol de Americana, e a Divisão de Esportes
do Decet, que era o departamento da prefeitura que cuidava do esporte da cidade.
O time levava o nome Amigos do Liberal porque do jornal
mesmo só eu e o também jornalista Ju Jensen jogavamos. E
jogavamos não necessariamente porque eramos os melhores
da Redação, mas fundamentalmente porque nós dois corríamos atrás de tudo: convidar jogadores, ligar confirmando presença, arrumar uniforme, contratar arbitragem etc.
Em 1992, o jogo contra o
Sekabar foi marcado para o
dia 12 de dezembro, no Parque Dona Albertina, em Carioba. Como sempre, era um tal
de liga pra um, liga pra outro,
a fim de formar um time em
condições de encarar o tradicional adversário, que mantinha uma base ao longo do
ano, pois jogava sagradamente todo sábado à tarde.
Na semana do jogo, toca o
telefone na Redação do O Liberal. Não lembro quem atendeu, mas transferiu a ligação
pra mim. Do outro lado da linha, o glorioso Mineiro do Zanaga, personagem do futebol
amador de Americana. Depois das saudações iniciais,
começa o papo:

ARQUIVO PESSOAL

- Zaramelo, se você quiser,
trago o Roberto para jogar sábado pra vocês.
- Roberto?! Qual Roberto?
- Roberto Carlos.
- Do União São João e da seleção?!
- Isso, ele mesmo!
- Você tá de brincadeira, né,
Mineiro...
- Tô não. Ele é meu amigo.
- Se é sério mesmo, fala com
ele e depois me avisa.
Não vou mentir. Não botei
fé no Mineiro e achei que ele
estava de sacanagem comigo.
No dia seguinte, ele liga de novo e diz que estava tudo certo.
Que Roberto Carlos estaria em
Americana. Confesso que fiquei com a pulga atrás de orelha - quem me conhece sabe o
quão cismado sou com esse tipo de situação.
Na sexta-feira, véspera do
jogo, estava escrevendo a matéria para ser publicada na edição do sábado. E ai a dúvida ficou ainda mais intensa: divulgo que o Roberto Carlos vem?
Na minha cabeça de jornalista morava o perigo, pois a
presença do lateral-esquerdo
titular da seleção brasileira com
certeza levaria muita gente ao
campo de Carioba. A questão:
divulgo e ele não aparece, como fico? Só tinha uma alterna-
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tiva: falar com o próprio Roberto Carlos. Liguei no União São
João e me passaram o número do apartamento que o lateral morava. Liguei e quem atendeu foi Beto Medici, que era zagueiro do time de Araras. Eu
disse que precisava falar com o
Roberto Carlos para confirmar
a presença dele no jogo do dia
seguinte. E Medici garantiu:
- Pode confirmar sim. Ele vai.
Até me convidou para ir junto,
mas já tenho outro compromisso. Mas ele vai sim. É certeza.
Fiquei mais aliviado. Com a
garantia de Beto Medici (recentemente descobri que o mesmo
é amigo do glorioso Maurício
Fioretti, ex-árbitro e diretor da
Agente Viagens de Americana),
fiz a matéria anunciando a presença de Roberto Carlos, à época com 19 anos, mas já muito conhecido no mundo da bola.
No sábado, dia 12 de dezembro de 1992, o jogo estava
marcado para as 16 horas. Ainda com um ponto de interrogação na cabeça quanto à presença dele, decidi ir para o Parque Dona Albertina bem mais
cedo, por volta das 14h30.
Pensei comigo: "Se o Roberto Carlos não aparecer, invento
uma dor de barriga e vou embora para não ser 'linchado` pelos amigos e pelo público."

E quando chego em Carioba, vejo um Kadett branco
conversível estacionado. Um
carro daquele estilo, em 1992,
só poderia ser de um jogador
de futebol. Bingo! Dentro dele,
Roberto Carlos. Ao me aproximar, ele desce do possante.
- Fala Roberto, maravilha?!
Sou Zaramelo, do jornal O Liberal. Muito obrigado por ter vindo.
- Opa, eu que agradeço pelo convite.
Durante uns 20 minutos,
pouco mais, pouco menos, ficamos ali trocando ideia sobre futebol. Em seguida, começaram
a chegar os amigos, tanto do O
Liberal como do Sekabar, que
participariam do jogo. Todos
ficavam espantados quando
viam o lateral e, claro, tiravam
fotos com ele, que atendeu a todos com simpatia e humildade.
Por causa do assédio, Roberto Carlos foi o último a ir
para o vestiário colocar o uniforme. Quando entrou, foi
cumprimentado por Flavinho
Trevisan, preparador físico que
à época estava no Corinthians
junto com o técnico Nelsinho
Baptista. O time do Parque
São Jorge tinha interesse na
contratação do lateral e Flavinho foi logo perguntando:
- E ai Roberto, maravilha? Vai
trabalhar comigo no Corinthians?

A resposta, por razões mais
que óbvias, alegrou duplamente aos palmeirenses que estavam no acanhado vestiário do
Parque Dona Albertina:
- Fala professor, tudo bem com
o senhor? Não vou não, professor. A Parmalat comprou meu
passe essa semana. Me apresento em janeiro no Palmeiras.
Se eu já daria a camisa 10
para Roberto Carlos, depois
dessa então, levou também a
tarja de capitão...
No jogo, mesmo com outros profissionais em campo,
Roberto Carlos foi o destaque,
com técnica acima da média e
seus chutes de esquerda que
mais pareciam mísseis.
Ed, goleiro do Sekabar, fez
várias defesas sensacionais em
arremates do lateral - em uma
delas, deslocou dois dedos e o
pessoal teve que fazer a chamada "redução" (na linguagem
popular, procedimento para
recolocar no lugar).
Roberto Carlos jogou o
tempo todo - claro que ninguém ousaria tirá-lo de campo,
mas tínhamos a expectativa
que ele jogaria só meio tempo
para voltar a Araras mais cedo.
Ao final, com vitória do
Amigos do Liberal por 2 a 1,
de virada, o lateral ainda ficou
mais um tempo "jogando con-

versa fora" com a galera que
estava em Carioba.
Roberto Carlos foi embora
quando a noite chegou e disse que, se possível, voltaria para o jogo de dezembro de 1993.
Não voltou, pois virou um gigante do futebol e não merecia o castigo de pegar a bola,
olhar para a direita e ter que
tocar para mim...
A foto do Amigos do Liberal daquele memorável dia
mostra, a partir da esquerda:
em pé - Tony, Flavinho Trevisan, Hunglis Fernandes, Gilson
Mendes, Luiz Carlos, Josemar
Estigaribia, Jorge Luiz, Mineiro
do Zanaga e o técnico Robertinho “My Boy” Jensen; agachados - Gersinho Andrade,
Roberto Carlos, Aritana, Fred
Smania, Zaramelo Jr., Agenor
Sábio e Ju Jensen.
O Sekabar, do técnico Hamilton, utilizou: Ed, Gilmarzinho,
Marquinhos Talasso, Malaca,
Nando Bronze, Carlos Kavallo,
gerson Silva, Marcos Meneghel,
Betinho Ricardo, Pimenta, Zimba, Manzi, João Frezzarin, Elson,
Bolinha e Guina Costa.
Peço desculpas aos amigos
do Seka, mas não tenho a foto
deles neste jogo - se alguém tiver, entre em contato que publico numa próxima edição.
Até a próxima e segue O JOGO...

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

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

> A dose de saudosismo

continua na coluna da
semana, narrando um pouco
daquele fantástico Leicester
2015/2016, hoje tratando
sobre a tática do time e seu
brilhante comandante, o
italiano Claudio Ranieri.

> Talvez cause estranheza

ao leitor que esse colunista/
corneteiro alcunhe o treinador
Claudio Ranieri de brilhante,
afinal, o nome tem muito
menos alarde do que Mourinho,
Guardiola e outros, mas o
feito do italiano na temporada
2015/2016 o faz merecer
todos os elogios possíveis.

> Ranieri foi um zagueiro

mediano, de longa trajetória
no inexpressivo Catanzaro
antes de se aposentar e
iniciar a epopeia nos bancos
europeus, trilhando seu

caminho por clubes como
Napoli, Juventus, Atlético de
Madrid e Inter de Milão, sem
um absoluto destaque em
termos de conquistas entre
o seu inicio em 1987/1988 e
o apogeu em 2015/2016.

> O treinador chegou ao

Leicester vindo da seleção
grega, após dura temporada
dos Foxes em 2014/2015,
quando houve flerte direto
com o rebaixamento e a
queda do antes respaldado
Nigel Pearson, contando
com o limitado elenco do
ano anterior acrescido dos
experientes Fuchs (lateralesquerdo) e Huth (zagueiro)
e dos desconhecidos Okazaki
(atacante) e Kanté (volante).

> Ao aterrissar na Terra

da Rainha, os méritos de
Ranieri começaram a

aparecer na montagem de
sua esquadra inicial, um
time operário, sem estrelas
e com grande destaque a
uma verticalidade absoluta.

> Os méritos que o fazem

ganhar a alcunha de
brilhante remontam ao seu
conhecimento de elenco,
profundidade e, especialmente,
noção tática que prescinde
a individual (clube) para a
geral (liga), com o italiano
optando por alinhar os Foxes
em um básico 4-4-2 linha,
estilo muito utilizado na
liga inglesa, especialmente
até a década de 80.

> As características de elenco
não lhe permitiam abusar
do jogo aéreo, o que seria
facilitado pelo esquema,
porém, Ranieri reparou que
com o plantel que detinha

em mãos poderia utilizar um
jogo direto e vertical, com
velocidade no último terço e,
especialmente, força na defesa.

> Alinhava-se então o elenco

base daquele fatídico episódio
com: Schmeichel no gol,
Simpson e Fuchs nas laterais,
Morgan e Huth no miolo de
zaga, Kanté e Drinkwater
eram os meio-campistas mais
recuados, sendo Albrighton
e Mahrez os “meias-alas”,
com Vardy e Okazaki na
referência de ataque.

> Muito embora vencedor,

o Leicester de Ranieri não
fazia questão de ludibriar
ou tentar surpreender seus
oponentes em termos táticos:
era um time que jogava
forte defensivamente, com
zagueiros bons no jogo
aéreo, experientes e viris,

laterais que pouco – ou
quase nada – acrescentavam
no jogo ofensivo mas eram
excepcionais na composição
da última linha, dois volantes
pegadores – Kanté dispensa
comentários – e de razoável
passe, dois ponteiros velozes,
sendo Albrighton mais aberto e
Mahrez mais criativo, inclusive
por dentro, e dois atacantes
rápidos, um deles iluminado ao
ponto de ser convocado para a
seleção inglesa – falo de Vardy,
que terá um capítulo à parte.

> A beleza da equipe montada
por Ranieri e o brilhantismo
do regista daquele milagre
se encontra na simplicidade
de reconhecer as limitações,
especialmente em termos
de profundidade do elenco,
porém, identificar a união de
seus jogadores, sua humildade
e suas características para

construir a sólida estrutura
voltada em defender-se bem
e atacar com velocidade
suficiente para pegar o
adversário se recompondo.

> Algo que nos parece

simples, dificilmente é visto no
futebol mundial, e daí posso
cravar Ranieri como um dos
grandes destaques daquele
elenco e grande protagonista
da abordagem e disciplina
tática de seus atletas. Claudio
permaneceu em Leicester
como técnico até 2017, sendo
até hoje tido como injustiçado
por boa parte dos saudosos
torcedores que, para sempre,
terão aquele time e o seu
comandante no coração.
Fraternal amplexo.

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

CENTRO DE EXCELÊNCIA

OBRAS NA EG ESTÃO EM ANDAMENTO
ALEX FERREIRA

As obras para construção da primeira parte do Centro de Excelência na Escola de Goleiros Camisa 1 tiveram início há pelo menos 15 dias. Na manhã de segunda-feira (11), o deputado Vanderlei Macris, autor da emenda
para o projeto social, visitou o
local em companhia do vereador Thiago Brocchi e do idealizador da EG, Vander Batistella.

O recurso de aproxima- rá um espaço que oferecerá mos o processo de crescimendamente R$ 220 mil permiti- ainda mais qualidade nos trei- to deste projeto pioneiro em
rá neste primeiro momento a nos para alunos e professores”, todo país e vamos continuar
construção de dois campos no disse Batistella.“Acompanha- ajudando”, afirmou Macris.
estilo society, o que proporcio“Pudemos fazer a ponte ennará aumento no atendimentre as ideias do projeto com
220 mil serão
o deputado e conseguimos
to de crianças e jovens entre 7
e 18 anos na primeira escola de investidos na
grande resultado que já estagoleiros do Brasil. “Estamos fe- construção de
mos vendo aqui com as obras
lizes que tudo o que sonhamos
em andamento”, salientou Broesteja tomando forma e quan- 2 campos do
chi. As obras na EG devem ser
finalizadas no segundo semesdo pudermos a voltar com as estilo society
nossas aulas, com certeza setre deste ano.

DIVULGAÇÃO

Brochi e Macris estiveram esta semana na EG

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...
sÓ FALTA VOCÊ!
Pensou em
viagem,
conte com
a gente!
O pioneiro em Americana com gasolina de alta
octanagem (98 RON), desenvolvida em parceria
com a Scuderia Ferrari para que os motores
aproveitem ainda mais todo o seu potencial.
Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

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

6

ESPORTE
ARQUIVO PESSOAL

DE PRIMEIRA
RAFAEL PANHOCA
Nome completo
Rafael Dutra Panhoca.

paixão pelo Rio Branco
começou cedo, quando meu
avô Hélio me levava assistir
aos jogos no Décio Vitta.

Nascimento
13 de maio de 1997,
em Americana.

Torce contra quem?
Corinthians e contra o time
da cidade do lado... kkkk

Profissão
Estudante de Medicina.
Como você é conhecido
entre amigos e familiares?
São vários apelidos:
Rafa, Rafinha, Rato,
Lemão, Reta.... kkkk

Ídolo
Roger Federer. Exemplo
de educação, classe e
técnica no tênis. O maior
de todos os tempos.
Imagem inesquecível
Marcos defendendo o pênalti
do Marcelinho Carioca pela
Libertadores. Meu pai coloca
o vídeo desse lance para
assistirmos pelo menos duas
vezes na semana... kkkk

Time do coração.
Meu time do coração é o
Palmeiras, porém, sempre
dividiu espaço com o Rio
Branco. A paixão pelo
Palmeiras veio de berço, a

AMERICANA, 15 DE MAIO DE 2020

E quem não é?
Rafael Rossetti e Gabriel
Rovina... kkkk... Não levam
jeito para os esportes.

Quem vai se dar bem
no esporte em 2020?
Rio Branco. O Tigre vai voltar
mais forte do que nunca.

Faz alguma
atividade física?
Jogo tênis e vôlei pela
faculdade, raquetinha, e
uma vez por ano dou
aula de habilidade no
jogo comemorativo do
Novembro Azul... kkkk

E quem vai pagar mico?
União Barbarense. Não
tenho um motivo, mas é meu
palpite e minha torcida...

Esporte favorito
Para assistir, futebol
sempre será minha
maior paixão. Para
praticar, minha paixão
é a raquetinha.

Modelo de beleza
Bia e Branca Ferez, do
nado sincronizado.
Entre seus amigos, quem
é fera no esporte?
Vou ressaltar duas
feras aposentadas: Luís
Guilherme Gallo, no tênis
de mesa, e Leonardo
Vasconcelos, no futebol.

Para qual esporte
não leva jeito?
Basquete. Já tentei jogar
por pressão do meu
grande amigo João Felipe
(Mococa) e foi um desastre.

Programa da TV
Gosto muito do Sport Center.
Jornalista esportivo
Sem sombra de dúvidas,
o melhor é o Sr. Reta,
mais conhecido como
Carlos Zaramelo Jr.
Gente boa
Marcão. O eterno camisa 12
é simples, muito simpático
e sempre atencioso
quando o encontrei.
Mala
Lugano. Tive a oportunidade

de encontrá-lo duas vezes
e em ambas agiu como
um verdadeiro MALA!
Bola cheio
Meu amigo Eduardo
Nardini. Atualmente no
Chipre, fez ótima temporada,
coroada pelo “gol que o
Pelé não fez”. Bola cheia!
Bola murcha
Feijão. Tenista brasileiro banido
do esporte por envolvimento
em manipulações de
resultados. Uma vergonha
para o tênis brasileiro.
Com qual esportista
faria selfie?
Nick Kyrgios, tenista
polêmico e irreverente.
Com qual não faria?
Diego Souza. Aquele gol
perdido contra o Corinthians
nunca foi esquecido... kkkk

Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.
rocket_raquetinha

A Nova Geração Em Raquetinha!

TEMPORADA 2020

RB AGUARDA FEDERAÇÃO SOBRE BASE
ZARAMELO JR.

Por causa da pandemia do covid-19, a FPF (Federação Paulista de Futebol) enviou circular a
todos os clubes informando que
está suspensa nesta temporada
a obrigatoriedade de participação nas categorias de base. Normalmente, os times só podem jogar os campeonatos profissionais
se estiverem ao menos em duas
categorias de base. Este ano, porém, o quadro será diferente.
O Rio Branco tem parceria
com o Unidos da Cordenonsi,
no sub-11 e sub-13, e com a RP
Sports, no sub-15 e sub-17. O vice-presidente de Futebol Eder
Duarte disse ao portal O JOGO

que o clube aguarda uma po- pensa num “plano B” caso não
sição oficial da FPF, mas que, ocorra o Paulista.
“A minha posição é de jogar
em sua opinião, as chances dos
campeonatos serem realiza- o campeonato, mesmo porque
dos são remotas. “Infelizmente, fizemos nosso planejamento e
acredito que é muito difícil ter- já temos patrocinadores. Agomos os campeonatos de base ra, se for para ser na coxa (tereste ano. Talvez tenha o sub-20. mo usado no meio futebolístico
A Federação está fazendo con- para definir algo sem muita esferências com os clubes de to- trutura e organização), é melhor
das as divisões e deve se ma- buscar outra alternativa”, afirnifestar oficialmente muito em
breve, mas, repito, pelo que teClube tem
nho conversado com outros dirigentes, é pouco provável que parceria com
tenhamos a disputa”, disse Éder. Unidos e com
Gestor e técnico do sub-15
e sub-17, Raphael Pereira tam- RP Sports em
bém vive a expectativa da de- 4 categorias
finição por parte da FPF, mas já

FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

DR. RAFAEL DE BARROS
Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo

3645-1618
3407-7474

mou. "Pelo que temos acompanhado, sub-11, 13 e 15 é muito
difícil. Talvez o sub-17. O sub-10
já é mais provável", frisou. “Nos
próximos dias, pretendo ter uma
conversa com o Gilson (Bonaldo,
presidente do Rio Branco) para alinharmos essa questão. Se
não for no Paulista, minha ideia
é disputar a Copa São Paulo que
a Associação Paulista organiza”,
acrescentou Raphael.
Eder Duarte frisou que outra possibilidade para manter as
categorias de base em atividade neste ano é a Interior Cup. “É
uma competição que acontece
já há três anos, disputada de forma regionalizada por times de
clubes profissionais”, explicou.








ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE MARÇO DE 2020

Raphael Pereira é gestor e técnico de duas categorias
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NATAÇÃO

MURILO VAI PARA OS EUA EM 2021
REPRODUÇÃO

ZARAMELO JR.

Principal nome da história da
natação de Americana em todos os tempos, Murilo Sartori anunciou que vai para os Estados Unidos em 2021. O atleta de 17 anos usou as redes sociais para divulgar sua decisão.
Em inglês e português, Murilo fez a seguinte postagem
em seu perfil no Instagram, em
abril: “Estou muito animado
em anunciar meus planos de
fazer parte do time da Universidade de Louisville em 2021.
Acredito que a mudança trará novos desafios e será muito positiva para minha carreira
no esporte e acadêmica. Continuo seguindo meu programa
com meu treinador Fábio Cremonez na Natação Americana

Nadador de
Americana
vai treinar
e estudar em
Louisville

PARA CREMONEZ, ADIAMENTO FOI RUIM
ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE JANEIRO DE 2020

Técnico de Murilo Sartori, Fábio Cremonez disse que o adiamento dos Jogos Olímpicos de
Tóquio de 2020 para 2021 foi
ruim para o nadador de Americana - o atleta tentaria o índice
nas provas de 200m e 400m
livre durante o Troféu Maria
Lenk, no Rio de Janeiro, em
abril, competição que serviria
como seletiva olímpica.
“Para a gente, em especial,
foi ruim mais na parte psicológica porque estávamos completamente envolvidos com o
processo, com a seletiva, com
a possibilidade de ir para a
Olimpíada e quando tem a no- >> Cremonez planeja
tícia (do adiamento) é como manter Murilo focado
se fosse um banho de água
“O pior de tudo é que não há
fria, pois acaba tendo de mudar totalmente o plano”, disse uma data definida de quando
o treinador em entrevista ao tudo vai voltar ao normal (por
O JOGO via WhatsApp.
causa do coronavírus). Isso é o

Murilo usou Instagram para anunciar novo ciclo

com foco total em realizar o so- dade pública de pesquisa em
nho de conquistar a vaga para Louisville, que é a cidade mais
as Olimpíadas de Tóquio 2021.” populosa do estado de KenAssim, Murilo mantem sua tucky, nos Estados Unidos. Lá,
rotina de treinamentos na pis- o nadador de Americana treicina semiolímpica (25m) do nará e estudará.
Murilo Sartori tinha a exComplexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha” – Centro pectativa de conquistar índiCívico -, no Jardim da Colina ce este ano para a Olimpíada,
e após os Jogos Olímpicos do mas os Jogos foram adiados
Japão seguirá para a universi- para 2021 por causa da pan-

demia do coronavírus. O nadador de Americana é multicampeão e exterminador
de recordes em campeonatos regionais, estaduais e nacionais das categorias de base. Em agosto do ano passado, em Budapeste, na Hungria,
ele conquistou a medalha de
bronze nos 200m livre no
Campeonato Mundial Junior.

que machuca ainda mais, pois
nos impede de planejar algo mais concreto. A gente fica postergando o trabalho”,
acrescentou. “Por outro lado, é
bom por causa da saúde global e porque realmente não tinha clima para acontecer”, salientou Cremonez.
Cremonez explicou que “a
ideia é manter o Murilo ativo,
motivado. No final do ano, tem
o Brasileiro Absoluto para participar, tem também o Mundial
de piscina curta em Abu Dhabi,
mas não sabemos como vai ficar. Se tiver, é um campeonato que vamos visar para seguir
em alto nível. Com certeza, vamos traçar novos planos para que em 2021 o Murilo possa estar no tão sonhado time
olímpico do Brasil”, finalizou o
treinador. (Z.J.)
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/Wagnersanches
@Wagnersanches
19 99608.4775
6

Gravidíssimos e na contagem
regressiva para a chegada do
primogênito Lucca, o jovem
casalzinho Michelle Covolan e
Gustavo Chaves se viu obrigado a mudar os planos de subir
ao altar em meio às normas de
isolamento social. Ao invés de
uma festa dos sonhos, união
civil no cartório de registros
com a presença da juíza de paz
e apenas um casal de padrinhos. Todos devidamente protegidos com as máscaras e seguindo as normas de distanciamento. Após a cerimônia, muito rápida, Michelle e Gustavo

foram surpreendidos com uma
carreata organizada por familiares e amigos. Bexigas, cartazes, música dançante e buzinaço. Os dois se emocionaram. Em seguida, eles receberam uma Mercedes conversível
ornamentada com bexigas, laços, arranjos de flores e a frase
"Just Married". À frente da carreata, o casal percorreu toda a
Avenida Brasil com parada na
Praça do Trabalhador. Alegria
e muita comemoração. Espumante bem gelado para brindar o momento e bem-casados.
Parabéns, Michelle e Gustavo!

7

5

11

BODAS DE
PORCELANA
Eles formam um dois
casais mais queridos da
região. Andréa Souza,
presidente do Fundo
Social de Solidariedade,
e o prefeito de Nova
Odessa Benjamin 'Bill'
Vieira de Souza estão
completando 20 anos de
união feliz. Festejo ao lado
dos filhos Vitória e Bruno.

É PIC!
Comemorando idade
nova nessa sexta: Luciane
Giuliani (foto), Marcelo
Basanella, Roberto
Joaquim, Luciano Assis e
Sarita Faraone Abrahao.
No domingo, assopram
velinhas Karina Dollo,
Carol Ruffo, Sandra
Regina G. Lamarca e Filipe
Zaramello. Parabéns!
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1. Rejane Parazzi e
Marco Covolan, pais da noiva
2. Leonel chaves, irmão do
noivo, com Milena Castilho
3. Andréa Ribeiro e o
Major Hugo Araujo Santos
4. Lucas Benatti e
Ana Paula Romi
5. Tereza Ardito,
avó materna do noivo
6. Os noivos Michelle
Covolan e Gustavo Chaves:
casamento no civil e carreata
pela Avenida Brasil
7. Rosângela e Marcos
Chaves, pais do noivo
8. Romeu Chaves, irmão do
noivo, com Fernanda Correia
9. Adriana e Laerte Santichio
10. Maria e Pedro Chaves,
avós paternos do noivo
11. Os padrinhos Rafael
Covolan e May Lys Trochmann

DETALHES QUE
FAZEM A DIFERENÇA!
12. Mercedes conversível
ornamentada com
balões e flores
13. Brinde com
Veuve du Vernay
14. Bem casados
como lembrancinhas

12

13

14

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.

TÔ BEGE!
Ai ai ai... E o casal badalado e beeeem conhecido,
que aproveitou o período de isolamento para curtir
a quarentena na praia de phinos com passeios e
banho de mar?! Depois da reincidência da notificação,
os dois acabaram multados. Chicotada neles!

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).
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FOTOS: WADO PELLIZONI | TEAM PDC

PARCERIA NA PANDEMIA

PDC ISENTA
EMPRESAS DO
PAGAMENTO
DE PATROCÍNIO

ZARAMELO JR.

Enquanto a grande maioria de
clubes, entidades e campeonatos esportivos é comunicada pelas empresas do corte
das verbas publicitárias em razão da crise instalada pelo covid-19, a Associação de Kart Pé
de Chumbo vai na contramão
desta realidade e decidiu isentar seus parceiros do pagamento das cotas mensais enquanto
a competição estiver suspensa.
A decisão foi tomada em
março pela diretoria da associação, que tem à frente o presidente Marcelo Marusso, o vice Marcelo Contatto e o jurídico Patrik Camargo Neves, e
comunicada a todas as empresas parceiras da temporada
2020 da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo.
"Quando decidimos suspender o campeonato, a princípio
nos meses de abril e maio, em
virtude da pandemia do novo

coronavírus, de imediato entramos em contato com todos
nossos patrocinadores e avisamos da suspensão do pagamento das cotas. Nos antecipamos a qualquer outra situação, pois, além de parceiros, todos eles, sem exceção,
são amigos do Pé de Chumbo e têm toda nossa consideração", disse Marusso.
"Levamos em conta, basica- >> Marusso: “Além de
mente, dois pontos nesta to- parceiros, são nossos amigos”
mada de decisão. Primeiro, a
situação econômica do País. te batendo à porta deles em
Está todo mundo apertando o busca de recursos financeiros
cinto, vivendo redução de re- para a realização do campeoceitas, de vendas, com exce- nato. É uma parceria, estamos
ção de poucos segmentos, en- fazendo negócios com eles.
fim, de maneira geral, a econo- Procuramos ajudar, assim comia parou, a engrenagem pa- mo eles também nos ajudam.
rou de virar, então todo mun- É o que temos feito de maneido sente. Segundo, é o respei- ra muito intensa desde o ano
to que temos pelos parceiros, passado", citou Contatto.
pois não estamos simplesmen"Se não tem campeonato,
não tem como expôr a marca
dos patrocinadores. Partindo
Diretoria
do princípio que é uma parceadota medida
ria, eles querem e têm todo direito dessa exposição, e sem a
durante a
disputa na pista, isso não é posparalisação
sível. Paramos abril e maio. Em
junho, vamos discutir a evendo campeonato
tual volta da competição. Não

>> Contatto: “Temos procurado
fazer negócios com eles”

tenho dúvidas de que, quando voltarmos a conversar com
nossos parceiros, eles vão entender o que aconteceu", acrescentou o vice-presidente.
PARTE DO GRUPO

Patrik comentou que "suspender os pagamentos mensais dos patrocinadores muito cedo e sem que eles tivessem solicitado foi uma decisão tomada sem nenhuma dificuldade, porque foi baseada nos valores fundamentais
do Pé de Chumbo. Os patrocinadores são parte do grupo e não apenas apoiadores.
A partir do momento que uma
empresa toma a decisão de se

>> Patrik: “Decisão baseada nos
valores fundamentais do PDC”

tornar patrocinadora, passa a
existir uma relação plurilateral,
com relacionamentos, negócios, esporte, lazer e divulgação continuada da marca do
patrocinador através das corridas e eventos."
"Além de terem que cuidar
dos seus negócios para atravessar este momento com o
menor dano possível, evitando
perda de clientes e a dizimação
dos empregos, nossos patrocinadores também olham para
os mais necessitados e vulneráveis. E também precisam direcionar energia e recursos para este momento, e não para o
kart. Por isso, dizemos sempre
que eles não são apenas patro-

cinadores. São integrantes do
PDC", salientou o jurídico, lembrando que o PD'Chumbo, em
abril, arrecadou 4,5 toneladas
de alimentos e beneficiou 23
entidades em campanha que
envolveu pilotos, patrocinadores, parceiros e amigos do campeonato. "O PDC não é uma liga de kart, apenas. É um grupo
de seres humanos, pilotos, empresários, profissionais liberais,
parceiros, patrocinadores, mecânicos, pais e filhos que tem
plena consciência do seu papel
na sociedade, no esporte e nos
negócios. E jamais vai se furtar de conduzir suas decisões
e posturas de acordo com seus
valores", concluiu Patrik.

AMERICANA, 15 DE MAIO DE 2020
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PÉ DE CHUMBO MANTEM
REMUNERAÇÃO A EQUIPES
ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE FEVEREIRO DE 2020

apoio envolvidas no campeo- mou Marcelo Marusso, fundanato. "Não poderíamos, em dor e presidente da associação.
hipótese alguma, abandonar
"O Pé de Chumbo não é apeesses profissionais, que, mais nas um campeonato de kart. O
do que o papel de grande im- Pé de Chumbo vai além das pisportância que têm na realiza- tas. Muito além. Essa é uma verção do campeonato em várias dade nítida e cristalina. Por isso,
ZARAMELO JR.
áreas, são responsáveis pe- neste momento bastante comAs medidas adotadas pela As- lo dia a dia de suas famílias. É plicado no planeta, temos que
sociação de Kart Pé de Chum- uma questão social e o Pé de estar juntos com quem sembo nesta pandemia do co- Chumbo zela por isso", afir- pre está junto com a gente", frisou Marusso. A diretoria do Pé
vid-19 são contraponto ao que
de Chumbo também anunciou
se tem visto no esporte brasiPresidente
leiro. Além de suspender o paque, além de suspender o pagamento das cotas publicitá- ressalta a
gamento das cotas publicitárias
rias das empresas parceiras da importância
por parte das empresas e manter a remuneração das equipes
Copa Sópneus Goodyear 2020,
o PDC manteve a remuneração dos envolvidos
de apoio, concedeu desconto
mensal aos profissionais que na competição
de 50% nas mensalidades dos
pilotos no mês de maio.
fazem parte das equipes de

Abertura da
temporada 2020 do
Pé de Chumbo
aconteceu no
kartódromo de Paulínia

PRESIDENTE PEDE
PACIÊNCIA A PILOTOS
Com apenas uma das dez etapas do ano realizada até agora
- em fevereiro, em Paulínia -, os
pilotos da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo
estão ansiosos para retornar às
pistas. Eles, no entanto, terão
de esperar mais um pouco em
razão da pandemia do covid-19.
No final de semana, o presidente Marcelo Marusso enviou
mensagem a todos os pilotos
do campeonato pedindo para
que eles tenham mais um pouco de paciência no que diz respeito à volta da competição.
"Sei que todos vocês estão
ansiosos para as corridas voltarem e comigo não é diferente, mas vamos ter que esperar mais um pouco. Voltar agora seria colocar em risco a saúde de cada um dos pilotos, de
cada um das equipes de apoio,
de cada patrocinador que gosta
de ir ao kartódromo nos ver andando de kart", disse Marusso.
"Mais que isso: por extensão,
estaríamos colocando em risco
a saúde da nossa família, que é

nosso maior patrimônio. Quando voltarmos, seguiremos o
melhor protocolo médico de segurança para a saúde de todos
envolvidos com o Pé de Chumbo", afirmou o presidente.
Depois da abertura em
Paulínia, em fevereiro, o Pé de
Chumbo cancelou as etapas de
março, em Araraquara, e Limeira, em maio - para abril não havia programação de corridas.
Pelo calendário, duas rodadas estão previstas para junho: novamente em Paulínia,
no dia 5, e em Vespasiano, na
região metropolitana de Belo
Horizonte (MG), no dia 25. A
realização de ambas, todavia,
está diretamente relacionada
às determinações das autoridades quanto ao quadro do
novo coronavírus.
"Ainda não temos condições de fazer nenhuma projeção quanto ao calendário,
pois ninguém sabe ao certo
como a pandemia estará daqui a algumas semanas", finalizou Marusso. (Z.J.)
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INSCRIÇÕES ABERTAS

TIGRE

CORRIDA SOLIDÁRIA
É ADIADA PARA 2021
ZARAMELO JR.

AMERICANA, 15 DE MAIO DE 2020

O JOGO | ARQUIVO | 8 DE SETEMBRO DE 2017

Inicialmente programada para o dia 5 de julho de 2020, a
1ª Corrida Solidária do Tigre
foi adiada para o ano que vem.
A mudança ocorre em razão
da pandemia do covid-19. De
acordo com os organizadores,
a medida foi tomada porque
não há previsão quanto a liberação dos eventos esportivos.
A prova, organizada em
parceria pelo Rio Branco, Dunamis Assessoria Esportiva e
Bokme Marketing e Eventos, já
tem a nova data definida: 4 de
julho de 2021. A corrida, além
do caráter beneficente (arrecadará produtos para entidades

Em virtude
da pandemia,
organização
optou por
alterar data
assistenciais), também irá comemorar os 108 anos de fundação do clube de Americana.
"Optamos por mudar a corrida para o próximo ano, pois
no momento não há nenhuma definição quanto ao esporte. Planejamos um evento que

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

DESAFIO DO LOBO
MOVIMENTA REGIÃO
ZARAMELO JR.

te promocional é válido para as
500 primeiras inscrições.
“O Desafio chega para ser um
marco no calendário esportivo.
Com três distâncias, em especial os 15 km, os atletas que estiverem em fase final de preparação para meia maratonas e até
mesmo Uphill terão uma experiência sensacional”, disse Sanderson Barbarini, do Foco no
Esporte. "Estamos atentos às
orientações do governo quanto
ao coronavírus e confiantes que
não teremos problemas para a
corrida", acrescentou.
A programação do Desafio do Lobo, no dia 16 de agosto, começa às 6 horas. Concentração, largada, chegada e premiação serão na Universidade
Brasil – Faculdade Santa Bárbara d'Oeste (antiga FAP – Faculdade Politec). Haverá premiação
no geral e por faixa etária, tanto
no masculino como no feminino.

Idealizado pelo portal Foco no
Esporte, o Desafio do Lobo 15k
será realizado no dia 16 de agosto, em Santa Bárbara d'OesBarreto: “Vamos honrar a
te, com expectativa de movitradição do Rio Branco”
mentar corredores de rua de diversas cidades de São Paulo e
até mesmo de outros estados.
A prova terá três distâncias – 5 km, 10 km e 15 km – e
as inscrições estão sendo feitas pelo site da Chelso Sports
& Business, que é a responsável pela organização.
Os valores, que variam de
R$ 69,90 a R$ 139,90 e podem
ser parcelados em até seis vehonre a história e a tradição do zes, dependem do kit que o
Rio Branco e isso será feito em atleta escolher: Incentive (nú2021, com absoluta certeza", mero de peito e meia), Plus (núafirmou Thiago Barreto, dire- mero de peito, meia e camiseta) e Premium (número de peitor da Bokme.
A Corrida Solidária do Tigre to, meia, camiseta, porta meserá realizada nas distâncias dalhas, boné e medalha). O lode 6,5 km e 12 km, além de caDIVULGAÇÃO
minhada de 5 km, e terá concentração, largada, chegada
e premiação na Sede Náutica
João Tamborlin, que é de propriedade do Rio Branco e fica
na Avenida Thomaz Fortunato.
Parte do trajeto será pela
orla da Praia dos Namorados
e receberão troféus os cinco
primeiros colocados na classificação geral e os três primeiros por categorias, tanto no masculino como no feminino. A expectativa é reunir corredores de Americana
Sanderson, ao lado do filho Gabriel, é idealizador da prova
e cidades da região.
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REABERTURA

ACADEMIAS SE REÚNEM COM OMAR
ZARAMELO JR.

Representantes de academias
de ginástica de Americana
têm reunião agendada com
o prefeito Omar Najar para a
próxima segunda-feira (18), às
16 horas. O encontro será no
gabinete do chefe do Executivo e foi intermediado pelo vereador Thiago Brochi.
"No início desta semana, me
reuni com esse pessoal e eles
fizeram a exposição da atual
situação que estão vivendo com as academias fechadas. Agora, o grupo quer expor também para o prefeito e
ouvir dele o que é possível ser
feito para reabertura, mesmo
que parcial", explicou Brochi.
De acordo com o parlamentar, os profissionais da área, entre várias reivindicações, gostariam de fazer atendimento individual de alunos com hora marcada e seguindo todos os pro-

tocolos de segurança com relação à pandemia do covid-19.
"O entendimento deles é
que profissionais de outras
áreas da saúde fazem atendimento individual e que eles
também poderiam fazer. Eles
me passaram que as academias não têm apenas alunos
que fazem exercícios para modelar o corpo, mas também
como tratamento para várias doenças e neste sentido o
atendimento online não é suficiente. Tem que ser presencial",
acrescentou Brochi.
"Vou com eles segunda-feira
nesta reunião com o Omar. Sa-

Atendimento
individual com
hora marcada
é uma das
reivindicações

REPRODUÇÃO INTERNET

bemos que é uma situação difícil, pois no Estado a reabertura
de academias está vetada, mas
quem sabe surge alguma alternativa que possa ser encaminhada para frente", concluiu Brochi.
IMPASSE

No início desta semana, o presidente da República Jair Bolsonaro incluiu as academias de
ginástica na lista de serviços essenciais e determinou a reabertura. No entanto, o governador
de São Paulo João Dória se posicionou contrário ao decreto
presidencial e determinou que
os espaços continuem fechados. Dória disse que o estado
não têm condições sanitárias
para permitir o funcionamento
de tais estabelecimentos.
Conforme nota da prefeitura de Americana, o Comitê de
Crise, formado para enfrentamento do covid-19 na cidade, considerou que, dentro de

Academias de ginástica seguem fechadas no Estado
uma série de medidas de segurança, seria possível restabelecer as atividades nas academias. O município, porém,
decidiu seguir a determinação
do governo estadual.
"Qualquer medida neste
sentido (reabir as academias)

fica prejudicada diante da decisão do governador João Dória em não acatar as publicações do governo federal. Diante disso, a prefeitura de Americana não tem condições legais para colocar tais mudanças em prática. Portanto, o Po-

der Executivo de Americana
continua a seguir todas as deliberações estaduais, esperando que o governo paulista se
sensibilize e passe a adotar critérios que levem em conta as
características de cada município", finaliza a nota.

BANCO DE SANGUE

MUNICIPAL PRECISA DE DOADORES
DA REDAÇÃO

O Banco de Sangue do Hospital
Municipal de Americana divulgou, esta semana, que está com
o estoque mais uma vez reduzido e necessitando de doações
para os tipos: O positivo, O negativo, A positivo e A negativo. Os
doadores devem fazer o agendamento para marcar o horário,
como medida de segurança para evitar aglomerações, em função da pandemia do coronavírus.
Os doadores de sangue podem agendar o procedimento
para segunda, terça, quinta ou
sexta-feira, das 8 às 11h30, pelo
telefone 3468-1739. De acordo
com a enfermeira do Banco de

Sangue do HM, Josniele Cristina
Bidoia, mesmo com a divulgação realizada anteriormente, a
procura de doadores caiu mais
uma vez. “No final de semana,
houve muitas transfusões, reduzindo o estoque”, explicou.
Para doar sangue, a pessoa
precisa seguir algumas orientações. Se foi viajar para regiões da
pandemia ou teve contato com
alguém com sintomas do coronavírus, deverá aguardar 30 dias
para poder doar. Quem estiver
com sintomas de gripe ou resfriado também não poderá doar
sangue de imediato. Além disso,
pessoas que tomaram a vacina
contra Influenza devem aguardar 48 horas para fazer a doação.

Outras recomendações também são necessárias, como não
estar em jejum, repouso mínimo de seis horas na noite anterior à doação, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores, evitar fumar pelo menos duas horas antes da doação,
evitar o consumo de alimentos
gordurosos nas três horas anteriores à doação, o doador deve ter entre 16 e 69 anos, menores de idade devem estar acompanhados dos pais, e é necessário ter mais de 50kg e apresentar boas condições de saúde.
O Banco de Sangue do Hospital Municipal está localizado na
Avenida da Saúde, 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

Prezados associados,
Devido a continuidade da quarentena do coronavírus
pelo menos até o dia 31/5, informamos que na
mensalidade do mês de maio – vencimento em 30/5 –
também será concedido o desconto.
O boleto será enviado nos próximos dias por e-mail.
O associado que efetuou pagamento da mensalidade
de abril (vencimento em 30/4) SEM o desconto, estará
ISENTO da mensalidade de maio (vencimento em 30/5).
O FLAMENGO FUTEBOL CLUBE deﬁniu que, como forma
de reconhecimento e gratidão a todos os associados que
contribuíram ou vierem a contribuir com as mensalidades
com vencimentos em 30/3, 30/4 e 30/5, NÃO TERÁ O
VALOR DA MENSALIDADE REAJUSTADO ATÉ 30/4/2021.
Conforme Estatuto Social, anualmente a mensalidade
é REAJUSTADA no mês de maio. Sendo assim, a
mensalidade com reajuste só começará a vigorar:
1. Quando o clube voltar à normalidade.
2. Para novos sócios.
3. Para sócio que não teve condições de
pagar as mensalidades no período da crise
– vencimentos em 30/3, 30/4 e 30/5.
Reiteramos nossos agradecimentos a todos vocês que vêm
nos ajudando a sobreviver neste período tão delicado.
Desejamos muita saúde e fé a todos!
Forte abraço.
FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

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

PAGUE MENOS FAZ DOAÇÃO DE 2 MI
DIVULGAÇÃO | PAGUE MENOS

ALESSANDRA SANTOS

A Rede de Supermercados Pague Menos, que possui 28 lojas
em funcionamento em 16 municípios do interior de São Paulo, aderiu à corrente do bem em
prol à solidariedade contra a
Covid-19. A empresa anunciou
que fará uma doação de R$ 2
milhões em cestas básicas por
meio do Instituto Pague Menos.
Presidente da companhia,
Jefferson George afirmou que
“além de apoiar a comunidade,
colaboradores e fornecedores,
esta iniciativa visa estimular ou-

Presidente
diz que ação
também visa
estimular
empresários
tros empresários a aderirem ao
movimento. As empresas têm
a função social de entender o
momento complicado pelo qual
o mundo está passando e contribuir para que esta situação
tenha seus efeitos minimizados."
Segundo Jefferson, a ação,
que distribuirá aproximadamente 50 mil cestas básicas para o fundo social e instituições
das cidades onde atuam, tem o
objetivo de auxiliar a população
que precisa e tem enfrentado
muitas dificuldades, tanto eco-

Pague Menos vai distribuir mais de 50 mil cestas básicas através de seu Instituto
nômicas quanto de saúde, neste momento de crise.
“Desde o começo da empresa, entendemos que o ‘Pague
Menos – Faz sua vida melhor’ é
realmente o nosso foco — auxiliar pessoas no que for preciso. Por isso estamos realmente
dispostos a ajudar e a nos colocar no lugar do outro. Sem
ações deste tipo, acreditamos
que o agravamento da pandemia terá um impacto muito
maior. Portanto, é fundamental uma conscientização de

todos sobre a importância de
praticar a solidariedade e estar
genuinamente preocupados
em ajudar o próximo", afirmou.
"Nas nossas ações de solidariedade, pretendemos abranger todas as regiões onde atuamos, por meio de instituições
cadastradas no Instituto Pague
Menos — que, por sua vez, fará
o acompanhamento das doações”, explicou o presidente.
Além dessa iniciativa, a
companhia normalmente já
realiza outras ações com doa-

OAB/SP 13.696

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

ções mensais de produtos para projetos sociais. “São dezenas de solicitações diárias que
o Instituto Pague Menos analisa com muito cuidado, pois
reconhecemos a importância
destas doações para a comunidade”, contou Jefferson.
A companhia também atende à solicitação de alguns grupos de voluntários, oferecendo
desconto considerável em cestas básicas, que são compradas por pessoas interessadas
em ajudar entidades carentes.

EMPRESA ADOTA
AÇÕES DE FILANTROPIA
DESDE A FUNDAÇÃO
Com 30 anos de existência, a
Rede de Supermercados Pague Menos sempre manteve ações sociais com doação
de alimentos e, algumas vezes,
com repasses financeiros. É comum os pedidos chegarem por
meio de igrejas, entidades, grupos de voluntários e até mesmo
pelas prefeituras das cidades.
Há pouco mais de um ano,
essa responsabilidade passou
para o Instituto Pague Menos,
que cuida do processo e ainda contribui com importantes
instituições, como Apae (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais), AAANO
(Associação dos Amigos dos
Animais de Nova Odessa),
NISFRAM, Colorado Esporte Clube, Sopão Jardim Brasil,
entre muitos outros. Desde
2017, a empresa entrega um
relatório socioambiental, que
é uma compilação dos investimentos anuais.

então adotou medidas de segurança e combate. Entre elas,
estão: afastamento de colaboradores que pertencem ao
grupo de risco; operação para liberação da maior parte
dos colaboradores administrativos para jornada em esquema de home office; abertura em horário exclusivo para
atendimento de pessoas com
mais de 60 anos; limitação de
clientes nas lojas; distanciamento entre clientes nas filas;
higienização de carrinhos e
cestinhos de compras; aplicação de álcool em gel nas mãos
do clientes; fixação de placas
de acrílico que servem como
barreira entre cliente e operador de caixa; venda de álcool
em gel a preço de custo; aferição de temperatura corporal
de clientes e colaboradores; e
reforço nas mensagens-chaves para os canais de comunicação internos da empresa,
como a TV Pague Menos.
A empresa também possui
MEDIDAS
Para proteger os colaborado- um auto posto, um centro adres e clientes durante a pan- ministrativo, um centro de disdemia de Covid-19, a Rede de tribuição e um frigorífico instalaSupermercados Pague Menos dos em Nova Odessa. Com mais
constituiu um Comitê de Pre- de 6 mil colaboradores, segue
venção, em março, e desde em constante expansão. (A.S.)
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R$ 2 MILHÕES

MACRIS VIABILIZA VERBA À SAÚDE
DA REDAÇÃO

O prefeito de Americana, Omar
Najar, recebeu em seu gabinete, na manhã desta quarta-feira (13), o deputado federal Vanderlei Macris e o vice-prefeito
de Americana e chefe de gabinete do deputado estadual
Cauê Macris, Roger Willians. O
secretário de Saúde Gleberson Miano também esteve presente na reunião, em que o deputado informou ter viabilizado R$ 2 milhões por meio
de recursos federais extraordinários para custeio na saúde e para o enfrentamento ao
coronavírus na cidade.
Com o anúncio do recurso, prefeitura e governo fe-

deral farão os trâmites para
que o repasse seja concretizado nas próximas semanas.
“Muito obrigado, Vanderlei. A
gente sabe o esforço que você e o Cauê têm feito trazendo verbas para Americana, só
tenho a agradecer. Todo recurso é bem-vindo quando se
fala em saúde e essa é a nossa prioridade. A gente tem
feito o máximo para atender
a nossa população com maior
qualidade e conforto possível”, disse Omar.
Macris destacou sua satisfação em poder contribuir com a
verba exclusiva. “Quem acompanha nosso trabalho, pode verificar a quantidade de emendas e recursos que interme-

diamos para diversas áreas em
Americana, nos últimos meses,
o que faz parte da nossa obrigação. Contudo, esses R$ 2 milhões a mais serão direcionados
para que o prefeito Omar possa
utilizar no combate ao coronavírus, é o que a população espera e mais precisa agora”, afirmou o deputado. O vice Roger
Willians, que também representou o presidente da Alesp
na reunião desta semana, reforçou a importância do investimento. “Com certeza o montante irá auxiliar e muito a gestão de saúde do nosso município neste momento de desafio
e atenção, para melhor atender
os cidadãos e cidadãs que por
ventura precisarem”, comentou.

THOMAZ FERNANDES | PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

Roger, Macris, Omar e Gleberson, esta semana, no gabinete do prefeito

DIVULGAÇÃO

HOSPITAL MUNICIPAL

SESI FORNECE REFEIÇÕES A SERVIDORES
DA REDAÇÃO

Os servidores do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”
terão almoços diferentes neste mês. Eles começaram a receber refeições prontas do Sesi de Americana, que vai doar
140 marmitas – a ação começou no dia 7 e se estende até o
dia 30. “Fomos procurados pelo Sesi, que tinha grande quantidade de refeições para doa-

ção. Agradecemos imensamen- mite que outras ações sete por essa atitude solidária e jam realizadas nesse períoque chega em boa hora, pois do. “Com a redução da produnosso objetivo é que ninguém ção da nossa cozinha, temos a
passe fome em nossa cidade”, oportunidade de realizar uma
comentou o secretário de Ação manutenção geral que não é
Social e Desenvolvimento, Ail- possível fazer em dias norton Gonçalves Dias Filho.
mais. Então, temos mais esse
Segundo o diretor supe- benefício”, explicou. “Em norintendente do HM, José Car- me de todos os servidores do
los Marzochi, a doação das re- nosso HM, agradecemos muifeições está sendo feita de se- to ao Sesi pela doação das regunda-feira a sábado e per- feições neste momento tão di-

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

fícil que estamos enfrentando
com a pandemia do covid-19”,
completou Marzochi.
De acordo com o diretor do
Sesi de Americana, André Luis
Vigneron, serão distribuídas inicialmente 1.436 refeições para o Hospital Municipal e mais
Servidores do HM estão recebendo refeições diariamente
20 entidades necessitadas do
município. A ação faz parte de para comunidades carentes. refeições em 108 cidades do inuma iniciativa do Sesi-SP, que Até o final do mês, serão utiliza- terior, além da capital, para ajuestá produzindo, em todo o es- das 1,7 mil toneladas de alimen- dar os mais necessitados nesta
tado, 230 mil refeições por dia tos no preparo de 4 milhões de fase aguda da pandemia.
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LIVES

FAM OFERECE CONTEÚDO EXTRA
ALEX FERREIRA

Desde março, em virtude da
pandemia do covid-19, a Faculdade de Americana (FAM) está fisicamente distante dos alunos, mas perto no mundo digital. Com o isolamento social e as
aulas presenciais proibidas pelo
Ministério da Educação, a instituição de Americana, mais uma
vez, é destaque no pioneirismo
ao produzir conteúdo extra para
seus alunos e comunidade com
entrevistas ao vivo no “FAM On”.
O programa iniciou em abril
e tem participação de professores e profissionais de todo o
país. Com duração de uma hora, o “FAM On” é uma aula extra para os alunos numa plataforma toda conectada com as
redes sociais da faculdade. As
lives são apresentadas através
do Facebook e Youtube.
“Com o isolamento social,
buscamos uma maneira de

DIVULGAÇÃO

oferecer ainda mais conteúdo
para os alunos, além daqueles das aulas dos cursos deles,
e também estender para a comunidade em geral com informações de profissionais e professores respeitados no mercado de trabalho”, disse o diretor administrativo FAM, Gustavo Azzolini.
Neste período, a FAM abordou diversos assuntos entre
várias áreas do conhecimento. Saúde, educação, esportes,
comunicação, direito já foram
temas discutidos no novo programa da Faculdade de Americana. “Conseguimos adqui-

Azzolini destaca diversidade
de conteúdo do programa

rir uma nova plataforma online e agora, com mais qualidade, realizamos este novo programa, que acreditamos que
veio para ficar mesmo após a
pandemia, sendo uma nova
ferramenta para nossos professores na coneção com profissionais de qualquer parte do
mundo. Inovar é preciso mesmo em época de dificuldades
para todos”, comentou o gerente de Marketing FAM, Eryvelton Baldin.
Os programas do “FAM On”
são realizados ao vivo, sempre
às 18 horas, nas plataformas
digitais da Faculdade de Americana, o “famamericana”.

“FAM On” tem
transmissão
ao vivo e
aborda temas
bem variados

DIVULGAÇÃO

CAMPANHA

4 MIL MÁSCARAS AO FUNDO SOCIAL
riedade da Prefeitura para fa- nha, alguns doando máscaras
zer a entrega de 4 mil unida- e outros doando dinheiro paO fisioterapeuta Rafael de des à presidente Maine Najar, ra que pudessemos comprar.
Barros, do Instituto Avançado que serão distribuídas a famí- Foi um grande sucesso", disse
de Reabilitação Física (IARF), lias cadastradas no órgão mu- o fisioterapeuta.
encabeçou campanha para nicipal. "São máscara confec"Agradecimento especial à
arrecadação de máscaras de cionadas em tecidos e em vá- Marília Benetton (modelo e inproteção e na sexta-feira (5) rias cores. Agradeço a todos fluencer digital), que logo de
foi ao Fundo Social de Solida- que participaram da campa- cara me disse que queria ajudar e conseguiu grande parte dessas máscaras com suas
principais empresas parceiras",
acrescentou Rafael.

ZARAMELO JR.

Maine e Rafael, semana passada, no Fundo Social

•Circuito fechado de tv •Alarmes monitorados
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)
•Choque pulsativo •Monitoramento de imagens
•Vigilância •Portaria 24 horas

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO

(19) 3471-4515

>> Artur Mendes é

responsável pelo evento

SEO ZÉ DA BALSA

CAVALGADA
FICA PARA
2º SEMESTRE
ZARAMELO JR.

Marcada para o dia 18 de abril,
a terceira edição da Cavalgada Seo Zé da Balsa teve que ser
adiada em razão da pandemia
do covid-19 e a tendência é que
seja realizada no segundo semestre, em data a ser definida.
“Assim que a situação voltar
ao normal, marcaremos nova
data”, disse o empresário Artur Mendes, da RKM Transportes e da ATA (Associação dos
Tropeiros de Americana), responsável pela organização do
evento que acontece em homenagem à memória de seu
pai José Fabiano Mendes.
A cavalgada tem caráter beneficente e percorre trecho de
aproximadamente 8 km entre o bairro Tatu, em Limeira,
e o Rancho Quatro Irmãos (de
propriedade de Artur), na divisa entre Americana e Limeira.
A expectativa é reunir aproximadamente 150 cavaleiros
de diversas cidades.

