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André Jr. com a Mercedes 
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LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

N aquele começo da tar-
de de 5 de julho de 
1982, a última seleção 

brasileira que encantou o Bra-
sil (e o planeta!) se despedia de 
maneira inesperada da Copa 
do Mundo da Espanha. A ge-
ração que não havia vivido o 
Maracanazzo de 1950, sentiu o 
terrível sabor da frustração da 
derrota diante de um jogo ga-
nho antes de começar...

Mesmo sem Careca (contun-
dido) e Mário Sérgio (por ques-
tões disciplinares), ainda junta-
mos craques da estirpe de Zico, 
Sócrates, Leandro, Junior, Ce-
rezo, Falcão e Éder em um só 
time. O que não é sempre que 
se consegue. Jogadores quase 

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

Após estreia difícil contra 
a antiga União Soviética, com 
dois gols salvadores nos últi-
mos dez minutos, passamos 
tranquilos com goleadas, go-
laços e shows de bola na pri-
meira fase, com 4 a 1 na Escó-
cia e 4 a 0 na Nova Zelândia. 
Caímos na fase seguinte em 
uma chave difícil, em que es-
tavam a Argentina (então, a úl-
tima campeã mundial) e Itália 
(bicampeã do mundo).

Os italianos fizeram uma 
primeira fase sofrível com três 
jogos e três empates. No pri-
meiro jogo desse grupo, os 
italianos venceram os argen-
tinos por 2 a 1, em um jogo 
muito parelho. Em nossa es-

treia, nessa fase, fizemos uma 
exibição de gala, vencendo 
los hermanos por 3 a 1. É cer-
to que os nossos rivais entra-
ram em campo com a pressão 
de precisar vencer e sob, ainda, 
o efeito moral da derrota na 
Guerra das Malvinas. Mas, na-
da tira o brilho daquela vitória.

Vem a tarde fatídica do dia 
cinco! Tomamos dois gols de 
Paolo Rossi (recém vindo de 
uma longa suspensão) por 
evidente desatenção de nos-
sa defesa. Empatemos, pri-
meiramente, com um lindo 
gol de Sócrates e empatamos, 
mais uma vez, com um golaço 
de raça e competência de Fal-
cão. Quando imaginávamos 

que iríamos virar o jogo, Pao-
lo Rossi (na foto em lance com 
o lateral Junior) fez mais um. 
Pressionamos e tivemos mais 
duas chances claras, mas a 
festa foi italiana...

Acho que não houve brasi-
leiro que não culpasse a camisa 
ou a meia que usou naquele jo-
go... Fomos dormir acreditando 
que algum coelho seria tirado 
da cartola quando acordásse-
mos: quem sabe o Paolo Rossi 
seria pego no antidoping... Es-
quecemos de Nelson Rodri-
gues, que nos alertava sobre o 

“Imponderável de Almeida”!

A COPA DE 1982!

do nível daqueles que forma-
ram as seleções de 1958/62 e 
de 1970! Não bastasse isso, diri-

gido por um dos melhores téc-
nicos que o futebol brasileiro já 
teve: Telê Santana!

CLUBES DÃO DESCONTO A SÓCIOS
MENSALIDADE

ZARAMELO JR.

Fechados desde março e sem 
atividades esportivas, recreativas 
e sociais em virtude da covid-19, 
os clubes de Americana têm 
buscado alternativas para não 
zerar as receitas neste período. 
Entre as medidas adotadas pa-
ra gerir as finanças, está o des-
conto na taxa de mensalidade.

No Flamengo Futebol Clube, 
o presidente Mauro Borgatto 
disse que o desconto estabele-
cido gira em torno de 48%. De 
acordo com ele, quem efetuou 
o pagamento integral em abril, 
não precisará pagar a taxa 
agora em maio. Mais: os sócios 
que pagaram as mensalidades 
de março, abril e maio, ficarão 
isentos do reajuste anual que é 
aplicado sempre em maio, con-
forme estabelecido no estatuto 
social do Flamengo.

Borgatto explicou que o rea-
juste começará a vigorar quan-

do o clube voltar à normalida-
de e também para novos sócios 
e para sócios que não tiveram 
condições de pagar as mensa-
lidades nestes meses de pan-
demia. "Só temos a agradecer 
a todos os sócios que vêm nos 
ajudando neste período tão de-
licado", ressaltou o presidente.

No Veteranos (Sociedade 
Recreativa Dançante Vetera-
nos de Americana), o descon-
to na taxa de mensalidade fi-
cou entre 50% e 60%, segun-
do informações do presidente 
Antonio Carlos Quaino (Tinha).

"E mesmo assim, no início da 
crise gerada pela pandemia, a 
inadimplência assustou um 
pouco. Conseguimos equilibrar 
a questão financeira adotando 
algumas outras medidas inter-
nas, que diminuíram as despe-
sas quase que pela metade", 
explicou Tinha.

Presidido por Pedro Alvaro 
Aguiar, o Clube do Bosque en-

viou comunicado aos sócios in-
formando que a Diretoria Exe-
cutiva decidiu conceder des-
conto de 30% nas mensalida-
des a partir de junho. A medi-
da vale pelo período da pan-
demia e enquanto a condição 
financeira do clube suportar.

"Nosso objetivo continua sen-
do o de manter as obrigações 
com nossos colaboradores, pre-
servando seus salários e, sobre-
tudo, o emprego, bem como 
com todos fornecedores e pres-
tadores de serviço, além, é claro, 
de manter o clube sempre em 
ordem para o retorno dos asso-
ciados", diz o comunicado.

No Rio Branco Esporte Clube, 
o diretor de Marketing Thiago 
Barreto informou que as men-
salidades, desde março, têm 
desconto variando entre 35% e 
50%. "Chegamos a ter inadim-
plência perto de 90%, mas o 
quadro mudou bastante com 
o desconto na taxa. Esperamos 
manter esse nível de arrecada-
ção, pois, por menores que se-
jam, existem algumas despesas", 
comentou o dirigente.

A única exceção entre os 
clubes na questão de desconto 
na taxa de mensalidade é o Iate 
de Americana. O JOGO apurou 
que a diretoria manteve os va-
lores tanto para sócios proprie-
tários (que residem ou têm ter-
reno no condomínio) e sócios 
contribuentes (que frequentam 
os espaços esportivos e recrea-
tivos). Aqueles que deixarem 
de pagar a taxa, poderão par-
celar o saldo negativo junto às 
mensalidades futuras.

Flamengo 
Veteranos, 
Bosque e 
RB reduzem 
mensalidade

Mauro Borgatto, do Flamengo: “Sócios estão ajudando"

O JOGO | ARQUIVO | 30 DE NOVEMBRO DE 2019
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ANDRÉ JR. CORRE NO ENDURANCE
AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR.

Depois de avaliar as opções 
que tinha para a tempora-
da 2020, André Moraes Jr., 20 
anos, decidiu que vai correr no 
Império Endurance Brasil. Ele 
fechou contrato com a Autlog 
Racing Team, de São Pau-
lo, e terá como companheiro 
de equipe o paulistano Ricar-
do Rodrigues. Por causa da co-
vid-19, o campeonato ainda não 
tem data oficial para começar.

André Jr. optou por trocar 
a Stock Light pelo Enduran-
ce Brasil porque tem planos 
de seguir carreira no automo-
bilismo no exterior. "Meu fo-
co realmente é correr fora do 

Piloto de 
Americana 
está focado 
em correr 
fora do País

Por causa da pandemia do 
novo coronavírus, a tempo-
rada do Império Enduran-
ce Brasil teve duas rodadas 
já canceladas: a de Curitiba, 
no dia 4 de abril, e a do Ve-
lopark, no Rio Grande do Sul, 
no dia 2 de maio. A organiza-
ção aguarda a liberação dos 
eventos esportivos por parte 
das autoridades para definir 
a programação do ano.

"Ainda não tem nada certo, 
nada oficial. Tudo está na de-
pendência do governo auto-
rizar. Pelo que tenho acom-
panhado, a ideia é seguir 
com as oito etapas, mas te-
mos que aguardar mais um 
pouco", falou André Jr.

Enquanto não pode ir às 
pistas, o piloto de Americana 
tem treinado bastante no si-

mulador em sua residência e 
feito atividade física, de acor-
do com suas palavras, "de se-
gunda a segunda". "Tenho 
feito academia e andado to-
dos os dias de bike. Estou me 
preparando da melhor forma 
possível para acelerar forte 
quando for dada a largada do 
campeonato", finalizou.

André Jr., que teve início 
meteórico no kartismo, já 
está há alguns anos no au-
tomobilismo e participou de 
campeonato importantes 
no calendário brasileiro, co-
mo Fórmula 1600 (campeão 
paulista e da Copa do Bra-
sil em 2016), Marcas e Pilo-
tos, Mercedes-Benz Challen-
ge (vice-campeão em 2017 e 
campeão em 2018 na C250 
Cup) e Stock Light. (Z.J.)

INÍCIO DEPENDE DE
LIBERAÇÃO DO GOVERNO

Brasil e o Endurance oferece 
mais possibilidades para sen-
tir como é esse universo, ao 
contrário da Stock. No Endu-
rance, por exemplo, vou pilo-
tar uma Mercedes que é feita 
na Alemanha e compete em 
campeonatos europeus", ex-
plicou o piloto de Americana.

Recentemente, André Jr. 
teve contato com a Mercedes 

MG que usará na categoria 
GT4 do Endurance Brasil. "O 
carro já vem pronto da Alema-
nha e tem bastante recursos, 
bastante mesmo. Os resulta-
dos nos testes que fizemos fo-
ram positivos e estou bastante 
animado. Acredito que vamos 
ter um ótimo ano pela frente", 
disse o americanense.

O calendário do campeo-
nato prevê a realização de oi-
to etapas, seis com corridas 
de quatro horas de duração 
e duas de seis horas. "Ao con-
trário da Stock Light, no En-
durance você tem que usar 
muito a cabeça e a estratégia, 
pois as provas são de longa 
duração", frisou André.

DUDA BAIRROS | ABRIL DE 2019

André Jr. troca a 
Stock Light pelo 
Endurance Brasil
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Avenida Gioconda Cibin, 
Jardim Terramérica

Novo endereço,
em breve!

ZARAMELO JR.

O secretário de Esportes, La-
zer e Juventude de Americana, 
Eudaldo dos Santos Cardoso, 
o Paraná, disse que acha difícil 
a realização dos Jogos Regio-
nais em 2020 - para a 4ª Re-
gião Esportiva, na qual Ameri-
cana está inserida, a competi-
ção está marcada para o perío-
do de 12 a 25 de julho, em Casa 
Branca e Tambaú. Apesar da 
Secretaria de Esportes do Es-

tado de São Paulo não ter fei-
to nenhum comunicado sobre 
o cancelamento dos Jogos Re-
gionais, Paraná entende que 
dois fatores, ambos ligados 
à pandemia do novo corona-
vírus, devem influenciar para 
que o evento não aconteça.

O primeiro motivo, na vi-
são de Paraná, está relaciona-
do às escolas, que são cedidas 
para alojamentos das delega-
ções. "Quando essa pandemia 
passar e as aulas voltarem, não 
vai ter escola suficiente para re-

PARANÁ ACHA DIFÍCIL 
REALIZAÇÃO DOS JOGOS

REGIONAIS

Secretário 
de Americana 
vê chances 
reduzidas 
para 2020

REQUERIMENTO

JUNINHO QUESTIONA
SOBRE REABERTURA 
DE ESPAÇOS PÚBLICOS 
ZARAMELO JR.

Em requerimento protocolado 
na Câmara de Americana, se-
mana passada, o vereador Ju-
ninho Dias está questionando 
a Secretaria de Esportes, Lazer 
e Juventude sobre a previsão 
de reabertura dos espaços pú-
blicos e a possibilidade de ro-
dízio de pessoas em locais co-
mo o Complexo "Milton Fenley 
Azenha" - Centro Cívico -, no 
Jardim da Colina.

O parlamentar também es-
tá solicitando informações de 
como a Secretaria de Espor-
tes está auxiliando os profis-
sionais da área, considerando 
que as atividades presenciais 
estão suspensas e os espaços 

públicos e privados, fechados. 
O vereador quer saber sobre 
medidas alternativas, como li-
ves e aulas online.

Por fim, Juninho Dias inda-
gou se a Secretaria de Espor-
tes tem algum plano de ação 
para aquecimento econômico 
do setor quando forem reto-
madas as atividades.

"Por ser formado em educa-
ção física e ter representativi-
dade com diversos profissio-
nais da área, me vejo na obri-
gação de cobrar um planeja-
mento da Secretaria de Espor-
tes em relação a medidas que 
serão tomadas para que es-
sa classe não fique desassiti-
da durante pós pandemia do 
covid-19", justificou o vereador.

Juninho quer informações da Secretaria de Esportes

O JOGO | ARQUIVO | 17 DE AGOSTO DE 2019

ceber os atletas", citou o secre-
tário. O outro ponto levantado 
pelo dirigente de Americana é 
a questão financeira. "Com to-
dos esses problemas na área da 
saúde, é pouco provável que as 
cidades queiram investir para 
participar dos Jogos", salientou 
Paraná. De qualquer maneira, 
mesmo que esses fatores cita-
dos pelo secretário de Ameri-
cana não inviabilizem os Jogos 
Regionais, ele também enten-
de que é pouco provável que a 
competição aconteça em julho. 

"A tendência, caso ocorram, é 
que os Jogos sejam transferi-
dos para uma outra data. As 
sedes não terão tempo hábil 
para se organizar", afirmou.

Se os Regionais forem can-
celados, automaticamente não 
acontecerão os Jogos Abertos 
do Interior, já que a competi-
ção em nível regional é classifi-
catória para a estadual. A prin-
cípio, os Abertos estão marca-
dos para Rio Claro, em outu-
bro. Por causa da covid-19, a 
Secretaria de Esportes do Es-

tado cancelou os Jogos da Ju-
ventude e os Jogos do Idoso. 
A pandemia também impediu 
que Americana sediasse, re-
centemente,duas competições 
entre universitários.

"A gente que vive o dia a dia 
do esporte fica triste com tu-
do isso que está acontecendo. 
O Centro Cívico está com tudo 
parado, não dá para fazer na-
da. Isso dá uma tristeza muito 
grande", finalizou Paraná, em 
contato telefônico com O JO-
GO na noite de terça-feira (19).

Paraná cita liberação de escolas e questão financeira como obstáculos

ZARAMELO JR. | O JOGO | 3 DE MARÇO DE 2020
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APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

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 defi niu 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

UNANIMIDADE

DA REDAÇÃO

A assembleia geral ordinária 
da Liga de Basquete Feminino 
aprovou por unanimidade as 
contas do exercício de 2019 da 
entidade, sob gestão do presi-
dente Ricardo Molina. A vota-
ção foi realizada quinta-feira 
(14) por meio de videoconfe-
rência, por conta das medidas 
de segurança adotadas em ra-
zão da pandemia de covid-19.

Participaram da reunião os 
dirigentes das equipes filiadas, 
além da presidente da Comis-
são de Atletas da LBF, Mariana 
Camargo. O pleito foi presidido 
por Arilza Coraça, representan-
te do Santo André/Apaba. Con-
forme previsto pelo estatuto da 
entidade, as contas e o Balan-
ço Patrimonial do último ano 
foram avaliados pelo Conselho 
Fiscal da entidade e por audito-
ria externa, que recomendaram 
sua aprovação. Foram oito vo-
tos favoráveis das equipes pe-
la aprovação e nenhum contra.

Mariana Camargo, ala/ar-
madora do Blumenau e repre-
sentante das atletas, comen-
tou o resultado. “Gostei mui-
to da apresentação das infor-
mações e principalmente da 
transparência que a LBF vem 
demonstrando, o que dá segu-
rança para nós, atletas, trazen-
do cada vez mais credibilidade 
para a entidade e, consequen-
temente, para o nosso cam-
peonato.”, disse a atleta.

“A apresentação de toda a 
documentação foi excelente. 
Estão de parabéns a Marena 
(Manfre, assessora administra-
tiva da LBF) e o escritório con-
tábil pelo trabalho desenvolvi-
do. Tudo foi muito bem escla-
recido, tiramos todos os pontos 
de dúvidas. Meus cumprimen-
tos à LBF”, acrescentou Mauro 
Bassoli, conselheiro fiscal da Li-
ga de Basquete Feminino.

O presidente em exercício 
da entidade, Valter Ferreira, 

DA REDAÇÃO

O prefeito de Americana, 
Omar Najar, recebeu em seu 
gabinete, segunda-feira (18), 
profissionais de educação fí-
sica e representantes de aca-
demias do município. O en-
contro foi intermediado pe-
lo vereador Thiago Brochi, e 
serviu para discutir a situa-
ção do setor no âmbito do 
isolamento social imposto 
pelo Governo do Estado por 
conta da Covid-19 – O JOGO 
divulgou a reunião na edição 
da semana passada.

O prefeito recebeu das 
mãos do grupo um proto-
colo de segurança que vem  
sendo utilizado por acade-
mias em países em que o 
serviço foi liberado. O ob-
jetivo do material é indicar 
formas consideradas segu-
ras de utilizar esses espaços. 
O grupo ainda argumentou 
com o prefeito da necessi-

dade de exercício físico de 
pessoas com deficiências 
ou com problemas motores, 
em fase de recuperação.

“Hoje há até mesmo um 
trabalho com crianças au-
tistas que está interrompi-
do. Trouxemos o pessoal 
aqui para mostrar a ques-
tão ao prefeito, que de-
monstrou muita sensibili-
dade”, disse o vereador.   O 
prefeito, no encontro, disse 
entender a demanda e ex-
plicou que tem limitações 
para solucionar o assunto, 
uma vez que as proibições 
de funcionamento partiram 
do Governo Estadual.

“Nós entendemos a ne-
cessidade das pessoas por 
uma questão de saúde, en-
tendemos a demanda dos 
profissionais que estão pa-
rados, mas não está ao meu 
alcance liberar essa ques-
tão, pois cabe ao governa-
dor definir”, disse Omar.

EQUIPES APROVAM CONTAS DE MOLINA
EDUCAÇÃO FÍSICA

PROFISSIONAIS LEVAM
PROTOCOLO EM REUNIÃO
COM PREFEITO OMAR

Omar recebeu profissionais em seu gabinete

MARÍLIA PIERRE | PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

Além da aprovação unâni-
me das contas, outras conquis-
tas neste âmbito foram a cer-
tificação ISO  9001:2015, que 
padroniza os processos inter-
nos da entidade com um siste-

ma de gestão de qualidade há 
três anos – é a única entidade 
do basquete nacional a obter a 
recomendação – e a Certifica-
ção pela Secretaria Especial do 
Esporte em outubro de 2019.

destacou a atuação transparen-
te da gestão. “A atual gestão da 
LBF vem trabalhando com to-
tal transparência em suas con-
tas. O balanço fiscal 2019, apre-
sentado neste dia, contribui ca-
da vez mais com a gestão do 
Ricardo Molina, em mostrar às 
equipes e interessados a me-
lhor forma administrativa, ten-
do ao nosso lado uma equipe 
administrativa competente e 
voltada para todos com a aber-
tura de suas contas a qualquer 
um que queira analisar. Razão 
pela qual foi aprovada por una-
nimidade”, disse o dirigente.

A Liga de Basquete Femini-
no é presidida por Ricardo Moli-
na, eleito em maio de 2018 para 
mandato de quatro anos – o di-
rigente está licenciado do cargo 
desde o mês passado. Baseada 
em três pilares – Planejamen-
to, Transparência e Contrapar-
tida, a LBF segue desenvolven-
do a profissionalização adminis-
trativa do basquete feminino.

Molina está no comando da Liga desde 2018

ZARAMELO JR. | O JOGO | 22 DE MARÇO DE 2019
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RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO   (19) 3471-4515

• Circuito fechado de tv  • Alarmes monitorados 
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

• Choque pulsativo  • Monitoramento de imagens
• Vigilância  • Portaria 24 horas 

CONTABILIDADE COMERCIAL,
INDUSTRIAL & ASSESSORIA

Rua Quintino Bocaiuva, 929
Fone/Fax 3408-8270

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

A Nova Geração Em Raquetinha! rocket_raquetinharocket_raquetinha

Nome completo.
Leonardo Cesar Leal.

Nascimento.
10 de setembro de 1975, 
em Barra Mansa-RJ.

Profissão.
Engenheiro eletricista.

Como você é 
conhecido entre 
amigos e familiares?
Léo (se me chamam de 
Leonardo eu até estranho).

Time do coração.
Flamengo. Cresci vendo 

Zico no Maracanã, não 
tinha como ser outro time.

Torce contra quem?
Vasco, sempre, mas 
ultimamente nem tem 
graça torcer contra eles.

Ídolo.
Zico. Sempre foi exemplo 
de atleta e técnico e não 
se envolveu com política 
no Flamengo. Sempre será 
lembrado como ídolo.

Imagem inesquecível.
Hoje tenho duas. A primeira 
foi o gol de falta do Petkovic 
na final do Carioca de 2001 
contra o Vasco e a segunda 
foi o gol do Gabigol na virada 
da final da Libertadores 
do ano passado.

O JOGO | ARQUIVO | 13 DE JULHO DE 2019

Modelo de beleza?
A tenista russa Maria 
Sharapova.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Lucas Little, joga muito 
tenis e suas aulas são 
excelentes. O cara é fera.

E quem não é?
Só tenho amigos feras (prefiro 
não me comprometer ...kkkkk).

Faz alguma atividade física?
Atualmente tênis e raquetinha. 
Meus joelhos infelizmente 
me tiraram do futebol.

Esporte favorito.
Tênis pra jogar e 
futebol pra assistir.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Vôlei e basquete. 
Me faltam habilidade e 
principalmente altura.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2020?
Meu Mengão, que manteve 
o excelente time do ano 
passado e trouxe mais reforços. 
O time está confiante.

E quem vai pagar mico?
Vasco. O time está muito fraco.

Programa de TV.
Esporte Espetacular, da Globo.

Jornalista.
Gosto muito do Caio Ribeiro, 
acho ele sempre coerente 
como comentarista. 

Gente boa.
Novak Djokovic. Ele é fera 
demais, humilde e engraçado.

Mala.
Neymar. É arrogante e prepotente.

Bola cheia.
Roger Federer, com 38 anos 
jogando em altíssimo nível.

Bola murcha.
Neto, que até jogou bem, mas 
como comentarista é muito 
chato. Não consigo assisti-
lo nem 2 minutos na TV.

Com qual esportista 
faria selfie?
Zico, meu ídolo.

Com qual não faria?
Neymar, o cara é muito mala.

LEONARDO LEAL

DE PRIMEIRA

DA REDAÇÃO

No mesmo tempo de uma par-
tida de futebol, 90 minutos mais 
os acréscimos, o documentário 

"Alex Camera 10" chega às pla-
taformas de VOD (Video on De-
mand) mostrando a carreira do 
jogador Alex, ídolo no Palmeiras, 
Cruzeiro, Coritiba e no Fener-
bahçe, da Turquia. O filme estará 
disponível nas plataformas Ama-
zon, Google Play, Now, iTunes, 
Vivo Play e em breve Looke com 
distribuição digital da O2 Play.

"Alex Camera 10" foi lançado 
em outubro de 2019 no estádio 
Couto Pereira, em Curitiba, com 

a presença de duas mil pessoas. 
Em seguida, foi exibido nos cine-
mas em seis capitais: Porto Ale-
gre, Curitiba, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

A produção teve início quan-
do Alex decidiu retornar ao 
Brasil, em 2012, depois de oito 
anos reinando em Istambul, on-
de se tornou o maior jogador 
estrangeiro da história do país.

"Quem esteve na Turquia já 
se deparou com cenas curio-
sas quando diz que é do Brasil. 
Não tem um turco que não cite 
o nome de Alex como a maior 
referência do país. Então, quan-
do ele resolveu retornar, senti-

FICHA TÉCNICA

"ALEX CAMERA 10 -  
TURQUIA AO BRASIL, A 
DESPEDIDA DO FUTEBOL"
Direção: Adriano 
Rattmann e Cauê Serur
Duração: 90 minutos
Distribuição: Moro Filmes
Distribuição digital: O2 Play

PREÇOS NAS PLATAFORMAS
Vivo: R$ 9,90 aluguel
iTunes: R$ 14,90 compra 
| R$ 7,90 aluguel
Google Play: R$ 14,90 
compra | R$ 6,90 aluguel
NOW: R$ 14,90 aluguel
Amazon: Apenas para assinantes
Classificação: Livre

DOCUMENTÁRIO 
MOSTRA CARREIRA 
DO MEIA ALEX

PLATAFORMAS DIGITAIS

mos que era o momento de fil-
má-lo para que os turcos pu-
dessem ver como seria o can-
to do cisne do ídolo, e também 
para documentar com imagens 
e depoimentos a carreira de um 
dos maiores camisas 10 de to-
dos os tempos", explicou o ro-
teirista e diretor executivo do 
filme, Adriano Rattmann.

"Alex Camera 10" acompa-
nha o jogador durante os dois 
últimos anos da carreira com 
imagens de dentro e fora de 
campo; vai até Istambul gra-
var cenas e depoimentos de fãs, 
acompanha homenagens re-
cebidas no Cruzeiro e Palmei-
ras em sua despedida dos gra-
mados e entrevista alguns dos 

maiores nomes do futebol e do 
jornalismo esportivo brasileiro 
como Zico, Pepe, Marcos, Evair, 
Juca Kfouri, entre outros.

"O filme é um presente ao 
Alex e ao futebol brasileiro re-
unindo grandes personagens 
e com uma forma diferente de 
contar uma boa história", disse 
o diretor Cauê Serur.
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

ESPORTE

PLANETA BOLA RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com

> Seguindo nesse memorial 
ao glorioso título do Leicester 
em 2015/2016, vou abordar 
um pouco o sistema defensivo 
sólido daquela equipe, como 
já dito, a segunda melhor 
defesa da competição 
inglesa naquele ano.

> Quem tomou conta da 
meta dos Foxes foi Kasper 
Schmeichel (foto), filho de Peter, 
lendário goleiro dinamarquês 
do Manchester United. Kasper 
viveu o apogeu e a afirmação 
naquela temporada, após 
passagens sem significância 
por Manchester City, Leeds 
United e Notts County.

> Contratado pelo Leicester 
em 2011, Kasper é goleiro 
de bom posicionamento 
e apurados reflexos. Foi 
eleito o melhor jogador 
dinamarquês de 2016.

> Nas alas, como já 
antecipado, Danny Simpson, 
que chegou ao Leicester 
em 2014, e Christian Fuchs, 
trazido no começo da 
temporada vitoriosa, eram 
armas importantes na 
construção da última e 
rígida linha de 4 jogadores. 
Excelentes marcadores, muito 
dedicados em questão de 

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa

posicionamento e, pelo menos, 
nota 5 no apoio ao ataque, 
muito embora esse último 
atributo fosse irrelevante ao 
desenrolar do time, dado a 
efetividade dos ponteiros que 
trataremos em um texto futuro.

> No miolo de zaga, o 
jamaicano Wes Morgan era o 
capitão. Forte, muito vigoroso 
e alto, o zagueiro destro era 

soberano nas bolas aéreas o 
que, além de efetivar a defesa, 
auxiliava nas bolas paradas 
ofensivas, com destaque 
especialmente ao essencial 
gol contra o United na véspera 
da efetivação do título.

> Morgan e Kasper (seu 
companheiro de setor) 
atuaram em todas as 38 
partidas do Leicester no ano 

vitorioso, uma façanha especial 
ao primeiro, demonstrando 
que, embora forte e vigoroso, 
sempre jogou limpo e foi um 
dos pilares na econquista.

> O sistema defensivo era 
completado pelo experiente 
alemão Robert Huth, 
contratado em 2015 e figura 
frequente no selecionado 
germânico entre 2004 e 

2009, jogando, inclusive, a 
Copa do Mundo de 2006. 
Huth nunca foi excepcional, 
longe disso, mas a sua noção 
tática e, especialmente, a 
sua precisão de desarmes 
eram contraponto 
importante a Morgan, muito 
mais viril e “caçador”.

> Morgan saía buscar os 
atacantes, Huth balanceava 

com postura mais calma. Além 
disso, Robert fazia grande uso 
de seu 1m91 de altura, como já 
exposto, uma arma importante 
para o time campeão.

> O Leicester sofreu apenas 
36 gols em 38 jogos. A linha 
defensiva era especialmente 
protegida pelos meias 
recuados e complementada 
pelos honrosos Jeff Schlupp 
e Marcin Wasilewski, sempre 
dispostos a integrar o sistema 
quando ausente alguma peça.

> É importante salientar 
que o sucesso do time 
de Ranieri teve íntima 
ligação com a capacidade 
da equipe se defender de 
maneira eficaz, inclusive, 
ressaltando que sua derrocada 
nos anos que seguiram 
também guarda relação 
próxima com a capacidade 
defensiva da equipe.

> Dizem, há muito, que um 
bom ataque ganha jogos e 
uma boa defesa, campeonatos. 
O Leicester era a prova viva 
desse e tantos outros ditados!

Fraternal amplexo.

REPRODUÇÃO INTERNET
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BODAS DE OURO
O casal Maria Luiza e Dirceu Ferro está completando 
50 anos de união feliz. A família está em festa 
pela data especial. No click, o momento do 'sim' em 
23 maio 1979 e o hoje, meio século depois. Parabéns!

O isolamento social decorrente 
da quarentena é tido como es-
sencial na tentativa de "achatar 
a curva" de infecção pelo novo 
coronavírus. O distanciamento 
é necessário, mas tem cobrado 
um preço à saúde física e mental 
de muitos brasileiros. Muitos de-
les têm recorrido às atividades 
ao ar livre para afastar o pensa-

mento das preocupações e das 
consequências negativas do 
confinamento. A prática de exer-
cícios melhora a pressão arterial, 
a mineralização óssea e a capa-
cidade pulmonar e - o melhor - 
ajuda na redução de peso e auxi-
lia na prevenção de várias doen-
ças. A recomendação dos espe-
cialista é simples: quanto mais 

movimentarmos o nosso corpo, 
mais saúde estaremos cultivan-
do para nós mesmos. Então crie 
uma rotina, reduza o tempo no 
computador, pratique exercícios 
físicos diariamente... Mantenha 
hábitos, horários e contate entes 
queridos por meio da tecnologia. 
A coluna traz em momentos sau-
dáveis de atividades em casa!

1. Jaque Andrade e Renata Pinheiri Martinez: treinamento na avenida do Terramérica 
2. Larissa Dollo, competidora da prova de Três Tambores 3. O mergulhador Evandro Cia Pim 
4. A personal trainer Paula Cruz 5. Vânia Panaro em sua caminhada rotineira 6. O jogador  
Oscar Emboaba, do Shanghai SIPG da China: treinos na quarentena 7. A fisiculturista americanense 
radicada nos Estados Unidos, Juliana Malacarne 8. O competidor de bicicross Gustavo Santa Chiara 
9. Suando a camisa! Renan Godoy treinando com a mulher, Paula Godoi 10. O lutador de Muay Thai, 
Luan Chileno 11. A personal trainer Sabrina Colpani mantendo a forma 12. Disciplina e atividade física 
de Dani Sega 13. Dani Agnis aprimorando diariamente as técnicas da dança do ventre 14. Dolly Smania 
pegando uma onda com a mulher Pilar Montero 15. A bailarina Eliana Favarelli. Todo momento é hora 
de homenagear a dança! 16. Gisele Albanes: treinos todos os dias em casa depois do fechamento do 
box de crossfit 17. Amigos dos esportes: Andreia Marinho, Sergio Evangelista Souza e Alessandra Vilane 

7
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AI AI AI...
Em tempos de pandemia, 
a ida ao mercado virou 
passeio no shopping 
center. As lulus estão 
caprichando na make e 
nos looks. A badalada e 
bem conhecida só circula 
no salto agulha e na 
bolsa de grife. Tô nude!

VELINHAS
Aniversariando nessa 
sexta, Wilson de Paula 
e Thomaz Fernandes 
(foto). No sábado é a 
vez de Douglas Carrara 
e Nilmara Santarosa 
Barbudo comemorarem 
idade nova. E no 
domingo, Charley Petter 
Cornachione, Del Ferreira 
e Karina Rezende 
assopram velinhas.

BODAS DE OPALA
E a advogada Ivani Miano e o professor de Educação Física 
Marcelo Ferro estão completando 24 anos de casamento. 
Marcelo é filho do casal Maria Luiza e Dirceu. Felicidades!
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PAPO COM O ZARA ZARAMELO JR.
zaramelojr@uol.com.br

Twitter @zaramelojr Instagram @zaramelojr
Facebook Zara Zaramelo Jr.

Enquanto o futebol não volta 
à normalidade, o narrador 
Jota Jr., que mora em 
Americana, tem sido bastante 
requisitado para participar 
lives nas plataformas 
digitais nesta pandemia 
da covid-19. Referência 
no jornalismo esportivo, 
o profissional dos canais 
Sportv atende aos convites 
com a simpatia de sempre.

JOTA ATIVO 
NAS LIVES

ARQUIVOARQUIVOO JOGO | ARQUIVO | 12 DE FEVEREIRO DE 2019

Mais uma do fundo do baú – essa foi feita ou pelo 
Vitor Bishof (Diário de Americana) ou pelo Tuffi Issa Filho 
(Foto Yamashita). 1987, auge dos meus 20 e poucos anos 
(23 para ser exato), Estádio Décio Vitta. Eu era repórter 
de campo da FM Notícia e fiz a entrega de dois troféus 
ao volante Ercides (jogava muita bola esse baixinho, 
que mora em Saltinho e é gente da melhor qualidade). 
Foi um antes de um jogo do Rio Branco pela antiga Divisão 
Intermediária. Lá se vão 33 anos. E como diria o saudoso 
Fiori Gigliotti, “o tempo passa torcida brasileira...”

Outra do passado. Em 1989, quando era 
editor de Esportes do jornal Liberal, fiz uma 
pesquisa com mais de 100 pessoas ligadas 
ao Rio Branco para escolher o "Time da 
Década". Foi um trabalho de várias semanas, 
com horas e horas ao telefone. O Rio Branco 
dos anos 80 ficou assim formado, conforme 
votação: Silvio Luiz; Odair, Ailton Luís, Ari e 
Paraná; Soni, Dau e Pianelli; Cássio, Paulinho 
Paraná e Bispo. Como jogador-símbolo, foi 
eleito o volante Ercides. E o técnico escolhi 
foi Afrânio Riul (foto), que no ano seguinte 
comandou o Rio Branco no vice-campeonato 
da Divisão Intermediária, que valeu o acesso 
do time para o Paulistão. Afrânio, que faleceu 
em julho de 1996, aos 47 anos, após sofrer 
acidente de carro em Ribeirão Preto, onde 
residia, sempre me dizia que essa pesquisa 
do Liberal foi decisiva para que a diretoria do 
Rio Branco o confirmasse como técnico de 
1990 - em 1989, ele era supervisor do clube.

Pode ser que minha memória falhe, mas acho pouco provável que alguém 
tenha vivido tanto o futebol do Rio Branco como o mordomo Peixe-Gato 
(foto). De 1979 para cá, nenhum outro profissional trabalhou mais que ele 
lá pelos lados do Estádio Décio Vitta. Por isso, tomei a liberdade de pedir 
a Peixe-Gato que escalasse o seu "Rio Branco de todos os tempos", afinal, 
suas digitais ficaram em todas as chuteiras dos jogadores que aqui jogaram 
durante essas quatro últimas décadas. Peixe não só atendeu ao pedido, 
como foi além: fez dois times, um da época da Divisão Intermediária, e 
outro dos tempos em que o Rio Branco esteve na elite do futebol paulista. 
E ambos os times foram escalados no desenho tático do 4-3-3. 
O Rio Branco da Divisão Intermediária de Peixe-Gato é esse: Marquinhos 
Sartori; Paulinho Andrade, Tutu, Edson Fumaça e Gilson Mendes; Soni, Zé 
Rubens e Raimundo; Macedo, Nestor e Osni. Da época de Paulistão, Peixe 
escalou o Rio Branco com: Hugo; Marcinho Rocha, Camilo, César Xavier e João 
Marcelo; Flávio Conceição, Marcos Assunção e Marcos Senna; Marcus Vinicius, 
Anailson e Aritana. Quer escalar o seu Rio Branco também, meu amigo? 
Mande whats para (19) 99760.7974 que publico numa das próximas edições.

TÚNEL DO TEMPO

TIME DA DÉCADA

OS TIMES DE PEIXE-GATO

ARQUIVO PESSOAL
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DR. RAFAEL DE BARROS

PITUCO: DO FUTEBOL AOS NEGÓCIOS
ENTREVISTA

ZARAMELO JR.

O americanense Luiz Gabriel 
Sacilotto Filho, o Pituco, hoje 
aos 37 anos, foi revelado para 
o futebol pelo Rio Branco, pas-
sou várias temporadas jogando 
na Europa e encerrou a carreira 
profissional na segunda quinze-
na de julho de 2016, após pas-
sagem de pouco mais de dois 
meses pelo Tupi de Juiz de Fo-
ra (MG), à época na Série B do 
Campeonato Brasileiro.

A trajetória de Pituco em so-
los europeus começou no St. 
Patrick's, da Irlanda, em 2003, 
quanto tinha apenas 20 anos. 
De 2004 ao início de 2016, o 
meio-campista atuou no fute-
bol da Itália, vestindo as cami-
sas de Perugia, Valfabbrica, Ce-
sena, Virtus Lanciano, Nocerina, 
Latina, Lecce e Robur Siena.

Casado com Marianne e pai 
de Massino e Fiorella, Pituco 
Sacilotto deixou o futebol pro-
fissional há quatro anos e ho-
je é diretor de E-Commerce da 
rede de lojas Danny Cosméti-
cos. Ocupa uma mesa na mes-
ma sala do pai Luiz Gabriel, o 
Bié, que sempre foi seu maior 
incentivador no mundo da bola.

O JOGO conversou com o 
ex-jogador para saber como 
tem sido a vida longe dos gra-
mados, mais perto da família 
e envolvido no mundo empre-
sarial. Confira!

Quatro após deixar o 
futebol, do que você 
ainda sente saudades?
PITUCO Sinto saudades dos 
amigos que o mundo da bola 
me deu, das grandes conquis-
tas que tive nesses 18 anos de 
carreira profissional, do ves-
tiário e, por fim, do domingo, 
pois era o dia do jogo, o dia 
de fazer a torcida feliz.

O que você faz para 
matar as saudades?
PITUCO Logo quando parei, fi-
quei praticamente um ano sem 
acompanhar o futebol. Comecei 
a jogar raquetinha para distrair, 
mas alguns jogos com amigos 
sempre aparecem e desde o 
ano passado estou jogando no 
minicampo do Flamengo, que é 
um baita campeonato.

Jogador de 
Americana 
fez carreira 
em times 
da Itália

Pituco com esposa Marianne e filhos Massimo e Fiorella

Pituco defendeu o Lecce na temporada 2014/15

Qual foi a maior dificuldade 
que você encontrou para 
adaptar-se à rotina do 
dia a dia sem futebol?
PITUCO Foi a adaptação para o 
mundo dos negócios, que é to-
talmente dinâmico e imprevisível.

Quais pessoas foram 
importantes na sua volta à 
vida de “cidadão comum”?
PITUCO Sempre a família se-
rá o balizador de nossas de-
cisões. Após o nascimento da 
minha filha Fiorella, tive a cer-
teza de que o futebol não es-
tava mais me trazendo alegrias 
e sim sofrimento devido à dis-
tância que estava tendo da mi-
nha família. Como sofrimento 
é uma opção, resolvi parar .

O que de mais importante 
você tem feito atualmente 
que não conseguia fazer 
quando era jogador?
PITUCO Hoje, com minha es-
posa e meus dois filhos, con-
sigo curtir os finais de semana, 
seja indo em uma festa de ani-
versário, um encontro com ami-
gos, uma viagem de última ho-
ra. Esses momentos parecem 
simples, mas fazem falta quan-
do você mora fora do país.

Como tem sido a vida 
participando dos 
negócios da família?
PITUCO Sou grato ao meu pai 
e a minha tia Lourdinha, só-
cios proprietários da Danny 
Cosméticos, que me darem 
a oportunidade de poder fa-
zer parte dessa família junto 
com minha prima Mariella e 
meu irmão Rafael. Pude per-
ceber que no varejo também 
os desafios diários existem e 
o alvo para atingir seus obje-
tivos depende da sua dedica-
ção diária no trabalho. Portan-

Em família: Pituco ao lado do pai Bié e do irmão Rafael

to, o segredo para o sucesso é 
o mesmo para qualquer ativi-
dade: dedicação, resiliência e  
amor pelo o que faz.

Como é sua rotina diária?
PITUCO Minha jornada come-
ça às 5h20. Costumo ler, fa-
zer algum curso até as 6 ho-
ras. Depois, faço academia e 
por volta das 8 horas chego no 
escritório. Faço questão em al-
moçar com a minha família to-
dos os dias, pois a mesa de re-
feição é o único lugar da ca-
sa que conseguimos nos reu-
nir, já que à noite cada um fica 
em um lugar. Assim, em 30/40 
minutos posso curtir esse mo-
mento. À tarde, fico na empre-
sa até as 18h30 e depois vol-
to para casa. Durante a sema-
na, procuro não marcar na-
da no final do dia, deixo mais  
para o final de semana.

Quais as dificuldades que 
você encontrou nesta 
transição do futebol para 
o mundo dos negócios?
PITUCO As maiores dificulda-
des foram a adaptação com o 
dinamismo do varejo, a neces-
sidade em buscar conhecimen-
to constante e aprender diaria-
mente com todos na empresa. 

A pressão é maior num 
jogo de futebol ou dentro 
de um escritório fazendo 
gestão empresarial?
PITUCO A vida é feita de desa-
fios e as decisões são neces-
sárias em qualquer profissão. 
O que vai aliviar a sua pressão 
é o quão você está preparado 
para executar o seu trabalho. 
Tudo depende de seu conheci-
mento, de sua dedicação.

Se você tivesse o poder 
de voltar no tempo, faria 
tudo de novo ou escolheria 
outro caminho?
PITUCO Com certeza faria tu-
do de novo e valeria a pena ca-
da segundo de dedicação para 
alcançar esse sonho.

Como você acha que 
será o mundo após essa 
pandemia de covid-19?
PITUCO A nossa fé nunca po-
derá ser menor do que o medo!Jogar raquetinha é hobby semanal de Pituco

ARQUIVO PESSOAL REPRODUÇÃO INTERNET
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DA REDAÇÃO

A Secretaria de Esportes, Lazer 
e Juventude de Americana es-
tá realizando trabalhos de lim-
peza, capinação, conserto de 
alambrados e manutenção nos 
sistemas de iluminação das nas 
praças e ginásios esportivos da 
cidade. Os espaços estão fe-
chados ao público, como medi-
da de prevenção ao avanço da 
pandemia da covid-19.

Nesta semana, a equipe da 
secretaria trabalha na manu-
tenção do campo de futebol 
da Avenida Raphael Vitta, na 
região central. Os serviços se 

concentram na manutenção 
dos alambrados, capinação e 
melhorias nas traves, com ex-
pectativa de término para esta 
sexta-feira (22). “Essa é uma 
solicitação antiga dos morado-
res daquela região. O alambra-
do estava danificado e as bo-
las acabavam saindo do cam-
po e caindo na via, trazendo 
riscos aos jogadores e moto-
ristas. Nos outros locais, esta-
mos realizando trabalhos de 
acordo com as necessidades 
dos espaços. A secretaria está 
empenhada em manter os ser-
viços de manutenção periódi-
ca”, afirmou o secretário de Es-

portes, Eudaldo Cardoso dos 
Santos, o Paraná.

As praças de esportes dos 
bairros Vila Bertine e Jardim 
das Flores, a piscina de biri-
bol da praça da Nova Ameri-
cana e o complexo do Centro 
Cívico, no Jardim da Colina, já 
receberam obras de melho-
rias e manutenção. Nas próxi-
mas semanas, as equipes es-
tarão concentradas na região 
do bairro Antonio Zanaga, on-
de serão realizados serviços 
de limpeza, retirada de entu-
lho, capinação e manutenções 
na Praça de Esportes Profes-
sor Roberto Polatti.

O Circuito Aberto de Raquetinha, criado 
pelo gestor de plataforma esportiva Joel 
Olla Junior (foto), deve retomar a disputa 
apenas no segundo semestre, em razão 
da pandemia do novo coronavírus. Das 
12 etapas previstas para este ano, apenas 
duas aconteceram até agora: Bragança 
Paulista, em fevereiro, e Ribeirão Preto, 
em março. Joel tem evitado falar sobre a 
programação que será seguida quando 
as autoridades liberarem a prática de 
esportes. A tendência é que alguns ajustes 
tenham que ser feitos no calendário. 
A raquetinha é uma das modalidades 
mais praticadas na região. Americana 
é o principal polo. (ZARAMELO JR.) 

RAQUETINHA 
FICA PARA 
2º SEMESTRE

O JOGO | ARQUIVO | 8 DE JULHO DE 2019

SECRETARIA REALIZA MELHORIAS NAS PRAÇAS
ESPAÇOS PÚBLICOS

Funcionários trabalham no campo da Raphael Vitta

DIVULGAÇÃO

A FPF (Federação Paulista de Futebol) 
programou reunião para a próxima terça-
feira (26), a partir das 17 horas, por meio 
de vídeoconferência, para tratar de 
assuntos relacionados ao Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão. O Rio Branco 
será representado pelo presidente Gilson 
Bonaldo ou pelo vice de Futebol Éder 
Duarte. Equivalente à quarta divisão do 
futebol de São Paulo, o campeonato era 
para ter sido iniciado em 18 de abril, mas foi 
adiado por causa da covid-19. Em recente 
entrevista ao O JOGO, o vice-presidente 
disse acreditar que só haverá alguma 
definição concreta quando a pandemia estiver sob controle. Eder acredita 
que a Segunda Divisão será realizada, mas deverá passar por ajustes. O Rio 
Branco faz parte do Grupo 2 ao lado de União Barbarense, Santacruzense, 
Assisense, XV de Jaú, Independente de Limeira e Vocem. (ZARAMELO JR.)

RIO BRANCO PARTICIPA DE 
VÍDEOCONFERÊNCIA, 3ª
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Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

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.

Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

FORÇA-TAREFA
FAZ ENTREGA DE
4,1 MIL CESTAS

“ALIMENTO SOLIDÁRIO”

DA REDAÇÃO

A prefeitura de Americana re-
cebeu, quarta-feira (20), 4.135 
cestas de alimentos do pro-
grama “Alimento Solidário”, 
do governo de São Paulo, pa-
ra atender exclusivamente fa-
mílias em situação de extre-
ma pobreza, que tenham até 
R$ 89,00 de renda familiar per 
capita, que já estavam inscri-
tas no cadastro único do muni-
cípio até março de 2020, quan-
do a lista foi gerada. Por meio 
da Secretaria de Ação Social 
e Desenvolvimento Humano, 
com o apoio do Fundo Social 
de Solidariedade e de organi-
zações parceiras, uma força-

-tarefa está sendo organizada 

para a distribuição das cestas 
de alimentos às famílias cons-
tantes da relação.

Segundo a Secretaria de 
Ação Social, as cestas de ali-
mentos serão distribuídas em 
parceria com a Apae de Ame-
ricana, que cuidará do plano de 
gestão e distribuição do pro-
grama “Alimento Solidário” no 
município, e com outras organi-
zações colaboradoras. Está dis-
ponibilizada no site da prefei-
tura a relação das famílias be-
neficiárias do programa, com 
orientações quanto ao perío-
do da entrega e ao recebimen-
to da cesta básica pelo respon-
sável familiar do Cadastro, que 
deverá assinar um termo de re-
cebimento do benefício.

As pessoas não precisam en-
trar em contato com a prefeitu-
ra para receber as cestas, pois 
somente serão beneficiadas 
aquelas já  inseridas no progra-
ma de atendimento, sendo ne-
cessário que observem a lista-
gem com os beneficiários, que 
constará a partir do nome do 
responsável familiar constan-
te do Cadastro Único e o cro-
nograma de entrega previsto.

A Secretaria informa tam-
bém que as famílias benefi-
ciárias do “Alimento Solidário”, 
que se cadastraram para re-
cebimento do benefício even-
tual em situação de calamida-
de e emergência em decorrên-
cia do covid-19 – cesta básica 
emergencial, terão o cadastro 
cancelado automaticamente, 
já que serão beneficiadas no 
programa, para que não ha-
ja duplicidade de atendimen-
to no momento e possibilite 
atender maior quantidade da 
população vulnerável.

BOA HORA
O secretário de Ação Social e 
Desenvolvimento Humano, Aíl-
ton Gonçalves Dias Filho, res-

saltou a importância da desti-
nação às famílias cadastradas 
no CadÚnico (cadastro federal 
oficial para inclusão em pro-
gramas de assistência social e 
transferências de renda). “Es-
tamos recebendo 4.135 ces-
tas de alimentos do Estado. 
Estas cestas estão chegando 
em boa hora, num momento 
em que estamos enfrentando 
a pior crise financeira em de-
corrência da pandemia da co-
vid-19”, afirmou.

Para a presidente do Fun-
do Social de Solidariedade de 
Americana, Maine Najar, o re-
cebimento das cestas de ali-
mentos irá reforçar o atendi-
mento às demandas da rede 
assistencial do município. “Es-

sas doações são importantes 
para o atendimento específico 
dessa demanda. Temos outras 
frentes de arrecadações na ci-
dade para atender também 
demandas de famílias que se 
tornaram vulneráveis neste 
momento de pandemia e pre-
cisam de ajuda”., citou.

A empresa RKM Transpor-
tes está apoiando a ação com 
o recebimento, armazenamen-
to e apoio na distribuição das 
cestas. As cestas de alimentos 
foram recebidas na sede da 
transportadora pelo secretá-
rio Aílton, pela presidente do 
Fundo Social, Maine, e pelos 
proprietários da empresa Ar-
thur Mendes, Lisa Mendes e 
Arthur Mendes Filho.

Famílias em 
situação de 
extrema pobreza 
são beneficiadas 
pelo program

DA REDAÇÃO

A Guarda Municipal de Ame-
ricana continua com sua ação 
de cidadania de recolhimen-
to de tampas plásticas e lacres 
de metal e o encaminhamen-
to do material para institui-
ções que o vendem e revertem 
o valor para compra de mate-
riais e mesmo ajuda a famílias 
atendidas por elas. Na semana 
passada, foram encaminhados 

3,5 mil quilos para a Instituição 
Fraternal Terapêutica Olgui-
nha, de Americana.

Em agosto do ano passa-
do, a Gama tomou a iniciati-
va de promover uma campa-
nha de arrecadação em sua 
sede, principalmente porque 
o prédio é referência e a lo-
calização bastante conheci-
da. A primeira remessa arre-
cadada, contendo 2 mil qui-
los de tampinhas e 100 quilos 

de lacres metálicos, foi enca-
minhada no dia 19 de dezem-
bro Associação Voluntária de 
Combate do Câncer (AVCC), 
de Barretos, que presta auxí-
lio a pacientes em tratamento 
no Hospital de Amor.

Em fevereiro deste ano, o 
Instituto Olguinha já havia re-
cebido a doação de 960 qui-
los de tampas de plástico e 50 
de lacres de metal. "O dinhei-
ro arrecadado com a venda 

do material é muito importan-
te para nós, que atendemos 
pelo SUS aqueles pacientes 
que, geralmente, são os mais 
excluídos da sociedade, como 
andarilhos, dependentes de 
drogas e pessoas com proble-
mas psiquiátricos. Com isso, 
podemos oferecer tratamen-
to e estadia mais apropria-
dos para eles", disse o presi-
dente da Instituição Olguinha,  
José Getúlio Thuler.

O comandante da Guarda 
Municipal de Americana, Mar-
cos Guilherme, agradeceu a 
colaboração de todos e lem-
bra que a sede da Gama con-
tinua recebendo os lacres e 
tampas de plástico, que po-
dem ser entregues a qualquer 
hora em todos os dias da se-
mana, na Praça Tiradentes, no 
Jardim Colina. “Nosso objetivo 
é continuar auxiliando essas e 
outras instituições”, concluiu.

TAMPAS E LACRES

OLGUINHA É BENEFICADA POR AÇÃO DA GAMA

>> Thuler ressalta a
importância à entidade

O JOGO | ARQUIVO

MARÍLIA PIERRE | PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

Maine, Artur Filho, Lisa, Artur e Aílton, 
esta semana, na RKM Transportes
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POLITEC DOA PROTETORES DE ORELHAS
SAÚDE

DA REDAÇÃO

O Colégio Politec de Americana 
realizou sexta-feira (15) a doa-
ção de 200 protetores de ore-
lhas, acessório que permite re-
duzir a dor e o incômodo cau-
sados pelo uso contínuo da 
máscara facial, devido à tensão 
provocada pelo elástico preso 
às orelhas. A entrega dos pro-
dutos foi realizada pelo diretor-

-proprietário do colégio, Jaime 
Klava, ao secretário de Saúde, 
Gleberson Miano.

De acordo com Jaime, o pro-
tetor foi desenvolvido pelos alu-
nos do curso de Informática e 
inspirado numa iniciativa de um 
escoteiro canadense, que idea-
lizou o produto. Os alunos tive-
ram a supervisão do coordena-

dor do curso de Tecnologia da 
Informação (TI), Cláudio Denar-
di Júnior, e utilizaram uma im-
pressora 3D do próprio colégio.

O dispositivo permite manter 
o elástico afixado, porém, sem 
provocar a tensão nas orelhas, o 
que reduz o desconforto. A ideia, 
segundo Jaime, é ampliar a pro-
dução, que deverá ser doada a  
outras instituições.

“Por menor que seja a contri-
buição que cada um faça, ela é 

Alunos do 
colégio são 
responsáveis 
por desenvolver 
o equipamento

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Americana, por 
meio da Secretaria de Cultura 
e Turismo, juntamente com o 
Conselho Municipal de Cultu-
ra (Comcult), vai realizar o pro-
jeto “Cultura na Quarentena”. 
O objetivo é valorizar o artis-
ta local de forma criativa e so-
cial, dando continuidade às ati-
vidades culturais e de entrete-
nimento, por meio das mídias 

sociais, neste período de pan-
demia do novo coronavírus.

Em reunião realizada sema-
na passada, ficou definido que o 
projeto será viabilizado através 
de um edital emergencial, sen-
do permitida a participação de 
artistas comprovadamente de 
Americana e que tenham exer-
cido suas atividades artísticas há 
pelo menos um ano na cidade.

Participaram do encontro o 
secretário municipal de Cultu-

ra e Turismo, Fernando Giuliani, 
o diretor municipal de Cultura, 
Valterci Hulkinho, o presiden-
te do Comcult, Paulo Vicen-
te Sparn, o vice-presidente do 
Comcult, Wellington Negrão, e 
o membro da diretoria do con-
selho, Júlio César Gaggo.

Com as medidas protetivas 
de enfrentamento à pandemia 
da Covid-19, como o distancia-
mento e o isolamento social pa-
ra evitar aglomerações e, como 

consequência, a suspensão das 
atividades culturais e de entre-
tenimento, houve a necessidade 
do fomento de valorização do 
artista local, nascendo o proje-
to “Cultura na Quarentena”, que 
já teve aprovação do Comcult e 
terá investimento de R$ 30 mil.

“A Prefeitura achou, desta 
forma, uma maneira de disse-
minar a cultura através das mí-
dias sociais neste momento de 
pandemia”, afirmou Giuliani.

QUARENTENA

PROJETO É ANUNCIADO PELA CULTURA

Reunião sobre projeto foi realizada semana passada

DIVULGAÇÃO

altamente positiva. Portanto, é 
um prazer enorme ao Colégio 
Politec estar aqui disponibilizan-
do para o pessoal da Saúde o 
protetor, que poderá ajudá-los 

no seu dia a dia”, comentou o di-
retor. O secretário de Saúde ex-
plicou que os protetores estarão 
disponíveis aos funcionários que 
atuam na Secretaria de Saúde e 

também no Hospital Municipal 
“Dr. Waldemar Tebaldi”.

“Nós somos imensamente 
gratos pela iniciativa do Co-
légio Politec. Os funcionários 

que desejarem fazer uso do 
protetor podem solicitá-los di-
retamente na Secretaria e tam-
bém no Hospital Municipal”, 
esclareceu Gleberson.

Jaime Klava (camisa branca), diretor do Colégio Politec, realizou a entrega dos protetores de orelhas

DIVULGAÇÃO
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CIKLU'S.COM CONQUISTA 
CLIENTES PELA REGIÃO

SITES

ZARAMELO JR.

Comandada pelo empresá-
rio Edison Carone, que foi di-
retor comercial do jornal Libe-
ral durante mais de 20 anos, 
e seu filho Vinicius, que é pu-
blicitário, a Ciklu's.com Inte-
ligência & Negócios é uma  
agência de comunicação fran-
queada da Hostnet.

Sediada em Piracicaba, a 
Ciklu's foi a responsável pe-
la revitalização do portal do O 
JOGO e tem conquistado clien-
tes em cidades da região. "So-
mos especialistas em criação 
de sites e soluções para a in-
ternet. Como agência, cuida-
mos da identidade visual da 
marca do cliente. Desenvolve-
mos site, loja virtual e aplicati-
vos, além de executar a manu-
tenção das plataformas exis-
tentes", explicou Carone.

"Também cuidamos tan-
to de peças publicitárias e 
campanhas de divulgação do 
cliente, seja para o meio offli-
ne ou online, como das redes 
sociais através da automação 
de marketing e assessoria de 
comunicação", acrescentou o 
diretor da Ciklu's.

Carone ainda citou a atua-
ção da empresa enquanto 
franquia da Hostnet. "Ofere-
cemos todos serviços e pro-
dutos de infraestrutura que a 

MAURÍCIO VARGAS

Os vereadores da Câmara de 
Americana aprovaram dois 
projetos de lei durante a ses-
são extraordinária realiza-
da por sistema de videocon-
ferência, na manhã de ontem 
(21). Um deles é o de núme-
ro 47/2020, de autoria do Po-
der Executivo, que dispõe so-
bre a Política de Assistência 
Social do Município e que te-
ve aprovação por unanimida-
de em sua discussão. O pro-
jeto adequa a legislação mu-
nicipal à lei do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) 
implantado pelo governo fe-
deral.  A propositura efetiva 
legalmente a política pública 
de assistência social, compi-
lando as leis já existentes, co-
mo a de criação do Conselho 
Municipal de Assistência So-
cial (CMAS) e do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social 
(FMAS) e ampliando a atua-
ção do SUAS no município, 
com a regulamentação dos  
benefícios eventuais.

De acordo com o Poder 
Executivo, a política pública 
municipal de assistência social 
contribuirá para a proteção da 
população que sofre com as 
diferentes desigualdades im-
postas pelas relações políti-
cas, sociais e econômicas no 
país. O projeto estabelece ain-
da, durante a pandemia do co-

ronavírus, ações voltadas às 
pessoas em condições de vul-
nerabilidade social e risco tem-
porários, promovendo benefí-
cios eventuais que integram as 
garantias do Sistema Único de 
Assistência Social.

“É importante ressaltar as 
urgências e emergências do 
momento presente, decorren-
tes da situação de emergên-
cia mundial provada pela pan-
demia do covid-19, que impôs 
sérias restrições às atividades 
pessoais, laborais e econômi-
cas, gerando uma dramática 
necessidade de socorro e au-
xílio social, sob a forma de be-
nefícios eventuais, previstos 
na presente lei, para atender 
os mais atingidos pelo desem-
prego e pela impossibilidade 
de satisfação de necessidades 
básicas”, defende o Executivo.

MAIS MÉDICOS
Também foi aprovado por 
unanimidade em segun-
da discussão o projeto de lei 
48/2020, de autoria do Po-
der Executivo, que autoriza a 
renovação ao termo de ade-
são e compromisso ao Proje-
to Mais Médicos para o Bra-
sil. A aprovação da lei garante 
que Americana continue par-
ticipando do programa com 
a disponibilização de sete va-
gas para médicos na atenção 
básica em saúde em regiões 
prioritárias para o SUS.

matriz disponibiliza, com di-
ferencial exclusivo de atendi-
mento pessoal e personaliza-
do, com suporte de infraes-
trutura robusta de internet 
de uma empresa que está há 
mais de 20 anos no mercado", 

disse. Por fim, Carone salien-
tou que "nossa estrutura está 
preparada para oferecer ser-
viços de registro de domínios, 
hospedagens de sites e de e-
mails corporativos e serviços 
de e-mail marketing."

SEGUNDA DISCUSSÃO

CM DE AMERICANA
APROVA PROJETO
DE POLÍTICA SOCIAL

Sediada em 
Piracicaba, 
empresa atua 
na criação 
de sites

Vinicius e Edison Carone comandam a Ciklu's.com

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO   (19) 3471-4515

• Circuito fechado de tv  • Alarmes monitorados 
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

• Choque pulsativo  • Monitoramento de imagens
• Vigilância  • Portaria 24 horas 

GERAL

ALESSANDRA SANTOS

Desde março, uma nova de-
manda foi gerada aos clientes 
de supermercados: a necessida-
de de comprar online. Com mi-
lhares de pessoas em isolamen-
to social, a Rede de Supermer-
cados Pague Menos vem am-
pliando o investimento em seu 
E-commerce, que hoje tem al-
cance em 13 cidades do interior 
de São Paulo. Inclusive, idosos 
estão entre os clientes mais assí-
duos nesta modalidade delivery 
pela facilidade e comodidade.

Para realizar as compras 
nesta modalidade é muito 
simples: basta acessar o site 
www.superpaguemenos.com.
br, digitar o CEP (que verifica 
se a região onde o cliente mo-
ra integra o delivery da em-
presa), selecionar os produtos, 
inserir endereço de entrega 
e finalizar a compra inserin-

do os dados do cartão de cré-
dito. O prazo de entrega é de 
até três dias úteis após confir-
mação de pagamento.

Segundo o coordenador de 
E-commerce da varejista, Os-
valdir Junior, o grande dife-
rencial da empresa é oferecer 
um sistema fácil de usar e que 
atende rapidamente os clien-

tes. “As buscas são eficientes e 
encontram os produtos mesmo 
que não estejam com a escrita 
correta. Também há uma preo-
cupação para que a navegação 
no celular seja leve e simples, já 

PAGUE MENOS AMPLIA E-COMMERCE
ATENDIMENTO

Lojas de três 
cidades têm a 
opção para 
retirada no 
próprio local

Equipamento específico é usado para separação de itens

DIVULGAÇÃO

que grande parte dos clientes 
possuem apenas smartphones 
com conectividade 3G”, disse.  
Investir em um número maior 
de cidades é mais uma forma 
que o Pague Menos encontrou 

de contribuir com esta situa-
ção de pandemia. Assim, clien-
tes das cidades de Americana, 
Santa Bárbara d'Oeste, Hor-
tolândia, Sumaré, Nova Odes-
sa, Paulínia, Indaiatuba, Salto, 

Araras, Campinas, Valinhos, Li-
meira e Piracicaba têm acesso 
a modalidade delivery.

Para estes mesmos municí-
pios, por enquanto, apenas as 
unidades de Nova Odessa (lo-

ja 4), Americana (loja 3) e Pi-
racicaba (loja 28) dispõem da 
opção de retirar a compra no 
local. “Vamos continuar ex-
pandindo em cidades onde há 
atuação da Rede e também 
para cidades vizinhas”, enfati-
zou o coordenador.

SAC
O atendimento no SAC (Ser-
viço de Atendimento ao Clien-
te) também foi reforçado uma 
vez que a grande demanda do 
E-commerce trouxe muitas 
dúvidas, principalmente entre 
o público com mais de 60 anos, 
que compõe o grupo de risco 
e precisa ficar em casa para 
não se expor ao vírus.

Até o momento, o pagamen-
to é realizado apenas por car-
tão de crédito, mas a empre-
sa começará em breve a acei-
tar pagamento no débito, aten-
dendo a pedidos de clientes.

GRIPE

VACINAÇÃO EM AMERICANA VAI ATÉ JUNHO
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Americana, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, iniciou esta semana a 
segunda etapa da terceira fa-
se da 22ª Campanha Nacional 
de Vacinação contra a influen-
za para os seguintes grupos 
prioritários: adultos de 55 a 
59 anos de idade e professo-

res das escolas públicas e pri-
vadas. O movimento tem si-
do tranquilo nas Unidades Bá-
sicas de Saúde e a Vigilância 
Epidemiológica convoca prin-
cipalmente gestantes e crian-
ças de seis meses a menores 
de seis anos para que tomem 
a vacina até o dia 5 de junho, 
quando termina a campanha.  
A vacina está disponível, das 8 

às 16 horas, em todas as Uni-
dades Básicas de Saúde do 
município, de segunda a sex-
ta-feira. Já o sistema de drive 
thru, em que a vacina é apli-
cada dentro do veículo, está 
ocorrendo no Núcleo de Espe-
cialidades (Rua 1º de Maio, 421, 
bairro Cordenonsi), para pes-
soas com dificuldade de loco-
moção, menos para crianças 
que devem procurar local com 
vacinação convencional.

Os grupos prioritários per-
tencentes a outras fases po-

dem receber a vacina até o 
encerramento da campa-
nha, por isso, a coordenado-
ra da Vigilância Epidemioló-
gica, Simone Maciel, reforça 
sobre a importância das ges-
tantes e crianças  receberem 
a vacina. “Apenas 20% das 
crianças e 22% das gestan-
tes foram se vacinar contra 
a gripe. Precisamos que es-
ses grupos procurem a Uni-
dade de Saúde mais próxima 
e se imunizem o mais rápido  
possível”, afirmou.
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Mais de 66 mil pessoas já foram vacinadas em Americana


