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POSTO
SÃO VITO

34 ANOS DE
HONESTIDADE E

RESPONSABILIDADE

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza, 
que terminaria hoje, foi estendida 
até o dia 30 deste mês para 
que os municípios atinjam a 
meta preconizada. P. 15

MARÍLIA PIERRE | PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

MUNDO VIRTUAL

Enquanto aguarda a 
retomada da Porsche 
Carrera Cup, o piloto 

americanense Pedrinho 
Aguiar mergulha nas 

corridas virtuais, através de 
simulador, que acontecem 

toda semana. P. 6

A Rede de Supermercados 
Pague Menos doou esta 
semana 800 cestas 
básicas ao Fundo 
Social, para destinação 
a diversas famílias 
com vulnerabilidade 
social e risco. P. 13

MARÍLIA PIERRE | PREFEITURA | DIVULGAÇÃO
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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.
Sandro José de Souza.

Nascimento.
Guarujá-SP, em 25 de 
setembro de 1957.

Profissão.
Empresário (Luchini 
Móveis Planejados)

Como você é  
conhecido entre 
amigos e familiares?
Sandro.

do Rogério no Santos 
x Corinthians, final do 
Paulista de 2002.

Modelo de beleza.
Beleza? Nenhum! Vou com 
a elegância do Falcão.

ARQUIVO PESSOAL

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
A equipe que representa 
a Luchini no Kart Pé de 
Chumbo, formada pelo 
Patrik Neves, Carlinhos 
Carrion e Fábio Santarosa.

E quem não é?
Os demais amigos... rsrsrs

Faz alguma 
atividade física?
Sedentário.

Esporte favorito.
Futebol. Diversão garantida.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Como disse, sou sedentário.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2020?
O Santos, que vai 
superar a fase ruim.

E quem vai pagar mico?
Curintia. Não está 
jogando nada.

Programa da TV.
Jogo Aberto, na 
Band, com Renata 
Fan e Denilson.

Jornalista.
Zaramelo Jr.

Quem é gente boa 
no esporte?
Caio Ribeiro, o “Bananão”. 
Muito educado.

E quem é mala 
no esporte?
Neto, um ogro.

Bola cheia.
No momento (antes da 
pandemia), o Gabigol. 
Tá jogando muito.

Bola murcha.
Alexandre Pato. Não 
joga p***a nenhuma!

Com qual esportista 
faria selfie?
Vanderlei, que era do 
Santos. Ótimo goleiro.

Com qual não faria?
Neymar. Muito estrelinha.

SANDRO SOUZA

DE PRIMEIRA

Time do coração.
Santos Futebol Clube. 
Meu pai era santista.

Torce contra quem?
Palmeiras e Corinthians.

Ídolo.
Paulo Roberto Falcão. 
Era um verdadeiro 
artista e jogava 
com elegância.

Imagem inesquecível.
As pedaladas do 
Robinho em cima 

EX-ÁRBITRO ABORDA NOVAS REGRAS
OLHO NO APITO

ZARAMELO JR.

A partir deste mês, nas edições 
do O JOGO, o ex-árbitro José 
Henrique de Carvalho vai abor-
dar as mudanças nas regras 
do futebol, aprovadas recen-
temente pela IFAB (Internatio-
nal Football Association Board) 
para a temporada 2020/2021 e 
que entraram em vigor a partir 
de segunda-feira (1).

De acordo com José Henri-
que, que mora em Americana 
e já foi diretor do Departamen-
to de Árbitros da FPF (Federa-
ção Paulista de Futebol), as al-
terações são as seguintes:
• Mão na bola acidental 
do atacante.

• Infrações cometidas nas 
cobranças de pênalti.
• Regra do impedimento 
em situações que o 
defensor toca a mão na 
bola de forma proposital.
• VAR em lances 
interpretativos.
• Vantagens e faltas 
cobradas rápidas, quando se 
mostrará ou não o cartão.
• Bola ao chão e atletas 
que não respeitarem a 
distância correta.
• Tiro de meta, ações 
do goleiro em relação 
ao tiro de saída.

Na coluna "Olho no Api-
to!", a partir da edição 804 do 
O JOGO, o ex-árbitro aborda-

rá em detalhes cada ítem. “O 
futebol  deverá se adequar às 
novas recomendações, que já 
são válidas a partir desta se-
mana. No caso das competi-

ções em andamento ou por re-
começar, em função da pande-
mia, elas terão a opção de apli-
cá-las na próxima temporada”, 
salientou José Henrique.

José Henrique 
assina coluna 
a partir da 
edição 804 
do O JOGO

José Henrique foi árbitro e diretor

ARQUIVO PESSOAL

 DIEGO COSTA CONDENADO
A Justiça da Espanha condenou o atacante 
Diego Costa a seis meses de prisão por 
fraude fiscal. Para evitar a detenção, o jogador 
brasileiro se declarou culpado das irregularidades 
e vai pagar multa de 543 mil euros (cerca 
de R$ 3,1 milhões), segundo o site RTVE. 
A audiência aconteceu ontem (4) em Madri.

REPRODUÇÃO INTERNET
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PÉ DE CHUMBO PREPARA
PROTOCOLO PARA VOLTA

KART

ZARAMELO JR.

Enquanto aguarda a libera-
ção por parte das autoridades 
para a realização de eventos 
esportivos, a Associação de 
Kart Pé de Chumbo, respon-
sável pela organização da Co-
pa Sópneus Goodyear, prepara 
protocolo de segurança para a 
volta das corridas da tempora-
da 2020.  A diretoria coman-
dada pelo presidente Marcelo 
Marusso e o vice Marcelo Con-
tatto reafirmou o compromis-
so de adotar todas as medi-
das necessárias com relação à 
pandemia do novo coronavírus 
na retomada do campeonato.

"Enquanto estiverem em vi-
gor as restrições decretadas 
pelo governo do Estado, o Pé 
de Chumbo não estará nas 
pistas. Já dissemos várias ve-
zes, e reiteramos, que a asso-
ciação tem responsabilidades 
com pilotos, patrocinadores, 
parceiros, equipes de apoio 
e público, e não vamos infrin-
gir normas estabelecidas pe-
las autoridades", afirmou Ma-
russo. "Acreditamos que em 
breve haverá a liberação pa-
ra a retomada total das ativi-
dades esportivas e por isso es-
tamos trabalhando na elabo-
ração de um protocolo de se-
gurança para as nossas cor-
ridas", salientou o presidente.  

Diretoria 
reitera que 
todas medidas 
de segurança 
serão adotadas

Com a realização de apenas 
uma das 10 etapas da tempo-
rada 2020 da Copa Sópneus 
Goodyear de Kart Pé de Chum-
bo, o calendário terá de ser re-
feito, mas isso, de acordo com 
o presidente Marcelo Marusso 
e o vice Marcelo Contatto, só 
será feito a partir do momen-
to em que competições espor-
tivas estiverem liberadas.

Os dirigentes afirmaram que 
alguns estudos estão sendo fei-
tos, mas que ainda não há ne-
nhuma definição oficial quan-
to à readequação do calendá-
rio. Eles ressaltaram, no entan-
to, que uma das possibilidades 
é a realização de rodadas triplas.

"Entre as alternativas que es-
tamos avaliando, uma deças é 
realizar três ao invés de duas 
corridas por etapa. Com 10 roda-
das duplas, como é tradicional 
no calendário, fazemos 20 bate-
rias durante a temporada. Agora 
em 2020, como já fizemos duas, 
conseguiremos chegar a 20 se 
fizermos seis etapas triplas en-
tre junho e novembro ou julho 
e dezembro", explicou Marusso.

"Tudo ainda é suposição, 
pois precisamos esperar o si-
nal verde para a volta dos 

eventos esportivos. Certo é 
que todas as alternativas serão 
apresentadas aos pilotos para 
que possamos juntos definir o 
que é melhor para o campeo-
nato", frisou Contatto.

Na única rodada deste ano, 
no Kartódromo San Marino, em 
Paulínia, no dia 8 de fevereiro, a 
vitória foi do atual campeão de 
Théo Pioli Trevisani, seguido por 
Rafael Contatto, Douglas Pitoli, 
Rogério Pomerpayer e Giovan-
ni Pamfílio. Na categoria Light, 
o ganhador foi Paulo Rosa, com 
Mayckon Mota em segundo lu-
gar,  Oswaldinho Nogueira em 
terceiro, Ivan Dantas em quar-
to e Carlos Barbosa em quinto.

A temporada 2020 do Cam-
peonato de Kart Pé de Chum-
bo tem patrocínio de Sópneus, 
Goodyear, Tatu Shopping Fru-
tas, Jura Som, Meta Materiais 
Elétricos, Comfer Materiais de 
Construção, Luchini Móveis Pla-
nejados, Twisy Travel, Garage 
48, Newcoates, Ecomaster, Pos-
to Palmas de Ouro, Jundiá Sor-
vetes, Óculos HB, Astor Brin-
des Corporativos, Eraldo Tintas, 
Medon Seguros, J&B Soluções 
em Tecnologia, Beppo, 5asec e 
JR8 Imports. (Z.J.)

DIRETORIA AVALIA
RODADAS TRIPLAS

Théo e Rafael foram os ponteiros na etapa de abertura

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

De acordo com Marusso e 
Contatto, a elaboração do pro-
tocolo está sendo conduzi-
da pela diretoria da associa-
ção em conjunto com o médi-
co otorrinolaringologista Ivan 
Dantas, que é um dos pilotos 
do campeonato. "O Ivan está 
diretamente ligado ao dia a dia 
do covid-19 e ninguém melhor 

do que ele para nos orientar e 
indicar os caminhos que deve-
mos seguir quanto às medidas 
de segurança que devem ser 
tomadas", disse Contatto.

"A sociedade, de modo geral, 
já deveria estar estabelecen-
do protocolos para todas as 
atividades humanas e o Pé de 
Chumbo está dando exemplo 
neste sentido. A vida vai se-
guir, mas com novo compor-
tamento", falou Ivan. "No caso 
específico do Pé de Chumbo, 
além das medidas que cons-
tam em todo protocolo pa-
drão, especialmente no que 
diz respeito ao uso de máscara 
e ao distanciamento social, al-

guns cuidados serão necessá-
rios, como, por exemplo, reali-
zação do briefing não mais nu-
ma sala fechada e sim ao ar li-
vre, entrega de troféus e fo-
tos individualmente, e, dentro 
do possível, evitar levar mui-
tos convidados aos kartódro-
mos", citou o médico e piloto.

"A corrida de kart em si não 
chega a ser tão preocupan-
te, pois praticamente não exis-
te contato físico entre os pilo-
tos. Os cuidados têm que ser 
tomados antes e de depois de 
cada prova. Reitero que o uso 
de máscara e o distanciamen-
to entre as pessoas são funda-
mentais", finalizou Ivan Dantas.

O JOGO | ARQUIVO

Médico e piloto, Ivan Dantas contribui com elaboração do protocolo
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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!

PLANETA BOLA RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com

> Pretendia fazer uma coluna 
apenas destacando o meio-
de-campo do ótimo time do 
Leicester que vem tomando 
a atenção deste semanário 
nas últimas semanas, porém, 
para não cometer injustiças, 
hoje vou destacar a parte 
defensiva e, na próxima 
edição, falarei sobre os 
meias mais avançados.

> A dupla de volantes do 
técnico Cláudio Ranieri tinha 
como mais experiente o inglês 
Danny Drinkwater, revelado 
sem qualquer destaque pelo 
Manchester United, que havia 
chegado aos Foxes em 2012, 
após passagens irregulares 
por clubes como Huddersfield, 
Watford e Barnsley.

> Drinkwater, antigo jogador 
de seleções inglesas de base, 
sempre foi bom passe, porém, 

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

sem tanta pegada, o que 
fez com que fosse preterido 
por onde passou, até a sua 
chegada ao pequeno Leicester, 
onde foi acolhido, fez mais 
de 200 jogos e encontrou 
o perfeito companheiro 
no ano do título inglês.

> O dito companheiro, francês, 
1,68m, recém chegado do 
pequeno Caen, da França, 

médio volante amplamente 
desconhecido, N’Golo Kanté 
(foto) foi, com toda certeza, 
um dos grandes destaques 
do Leicester da conquista 
da temporada 2015/2016.

> Kanté, hoje conhecido e 
reconhecido, campeão do 
mundo pela seleção francesa 
e com mais de 150 jogos 
pelo poderoso Chelsea, 
marcava por todos os outros 
naquele ano, roubava a bola 
e era o pulmão de toda a 
equipe à frente do sistema 
defensivo firme e organizado 
do professor Ranieri.

> Mas não foi só! Ao 
lado do companheiro 
inglês, o pequeno grande 
francês tinha ótimo passe, 
especialmente para ganhar 
campo – passe à frente –, 
o que auxiliava, demais, a 

transição rápida que era 
a abordagem primordial 
daquele Leicester na 
construção de suas jogadas.

> Kanté ganhou notoriedade, 
em sua primeira temporada 
na Premier League 
acumulou mais de 100 
interceptações e 100 
desarmes durante as 37 
partidas que disputou, 
chegando a ser o jogador 
com mais desarmes entre 
todas as competições 
do Velho Continente.

> A significativa marca alçou 
Kanté, que foi até gari na 
França, a uma posição de 
destaque no time, muito 
embora sua contribuição 
ofensiva visível tenha sido 
relativamente parca (1 gol 
e 4 assistências). Kanté 
era a alma, a formiga 

que trabalhava em prol de 
todo o desenvolvimento 
daquele campeão Leicester.

> Ao seu lado, Drinkwater 
desabrochou e teve espaço 
para iniciar a articulação 
sem comprometer 
pela sua ausência de 

“pegada” defensiva.

> O inglês auxiliou com 3 
gols e 8 assistências nos 35 
jogos que disputou, tendo 
sua temporada de destaque 
em meio a uma carreira 
consideravelmente mediana.

> Kanté, na temporada 
seguinte, foi ao Chelsea por 
cerca de 30 milhões de libras – 
R$ 130 milhões, à época –, ao 
passo que o seu companheiro 
ficou nos Foxes por mais 
um ano, indo, também, ao 
Chelsea em 2017/2018 por 

valores que beiraram os 35 
milhões de libras – R$ 142 
milhões – algo que poderia 
parecer injusto, mas que logo 
foi corrigido: Kanté hoje é um 
dos atletas mais bem pagos 
do time londrino, recebendo 
cerca de 325 mil euros por 
semana – R$ 1,4 milhão.

> A dupla, com toda certeza, 
se afigura como a mais 
memorável da história dos 
Foxes, se completando e 
demonstrando o poder de uma 
grande equipe potencializar 
talentos individuais. Vale-
se a menção honrosa a 
Andy King e Daniel Amartey, 
os reservas que sempre 
auxiliavam quando necessário!

Fraternal amplexo.

Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa

CAMISA 1 PROMOVE MELHORIAS
ESTRUTURA

Vander Batistela é o idealizador do projeto

ALEX FERREIRA

A sede do Camisa 1 Futebol, no 
campo do Laranja, no Jardim 
São Paulo, está ganhando cara 
nova com o trabalho da equipe 
responsável pelo projeto. Com 
a suspensão das aulas em mar-
ço, devido à pandemia do no-
vo coronavírus, a estrutura an-
tes abandonada vai ganhando 
novas cores e espaços. As mu-
danças ficarão visíveis quando 
os alunos retornarem aos treina-

mentos. A própria equipe de pro-
fessores e pais participa da ação. 
Cada um, de acordo com a dis-
ponibilidade de tempo, desen-
volve uma nova atividade. Pintar, 
cortar grama ou ajudar na cons-
trução da nova quadra de areia, 
reformas do vestiário e do novo 
bebedouro estão na rotina diária.

O próximo objetivo é a cons-
trução de uma nova cobertu-
ra na entrada e os vestiários pa-
ra o acolhimento dos alunos 
e realização de as atividades 

com maior segurança.  Para is-
so, o projeto realiza a campanha 

“União Solidária”, que visa arreca-
dação de fundos para a constru-
ção do novo espaço.

A ação tem apoio da coope-
rativa de crédito Sicredi. A nova 
campanha sorteará um carro e 
três motos zero km nos mês de 
dezembro. O cupom para par-
ticipar tem o valor de R$ 10,00.  

“O trabalho de toda a equipe es-
tá trazendo uma vida nova para 
este espaço, que agora é o cam-

po Camisa 1. E com a ajuda da 
comunidade, vamos continuar a 
melhor este espaço para os alu-
nos” disse o idealizador do proje-
to, Vander Batistella.

Para adquirir um cupom e 
ajudar nas obras de melhorias 
do espaço, os interessados de-
vem entrar em contato atra-
vés do telefone (19) 98153.9770.  
O projeto Camisa 1 Futebol tem 
apoio da Secretaria Estadual de 
Esporte, Prefeitura de America-
na e da empresa Papirus.

O JOGO | ARQUIVO

REPRODUÇÃO INTERNET
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APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA
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APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA
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NUTRIÇÃO SEM COMPLICAÇÃO JÚLIA BOLDRINI
juliaboldrini@gmail.com

ALIMENTAÇÃO EM MEIO À PANDEMIA

O isolamento social tem 
levado as pessoas a se 
movimentarem menos. 

Quanto menos nos movimenta-
mos, menos calorias gastamos. 
Entretanto, devido ao alto grau 
de insegurança no qual esta-
mos vivendo isso não significa 
que, necessariamente, o apetite 
está menor. Mas será possível 
comer direto diante do caos? A 
resposta é SIM! Algumas ferra-
mentas podem ser úteis se vo-
cê estiver procurando se ali-
mentar bem, confira:

INDO ÀS COMPRAS
A primeira medida para co-
mer controladamente come-

ça no supermercado. Compre 
as “porcarias” em menor pro-
porção. Deixe a base do seu 
carrinho (ou 80% dele) forra-
do de produtos naturais ou 
minimamente processados  
(vegetais, leguminosas, ce-
reais, ovos, carnes, etc). Co-
mece sempre sua compra pe-
lo hortifruti. Se você faz com-
pra com crianças, deixe que 
se sintam importantes e peça 
ajuda a elas na hora de esco-
lher as frutas.

DESCUBRA SEU  
DOTES CULINÁRIOS
A maneira de cozinhar em ca-
sa também está sendo co-

locada em xeque nesse mo-
mento, pois comidas casei-
ras são excelentes opções. O 
momento é de aproveitar pa-
ra aprender a cozinhar e pre-
parar os próprios alimen-
tos. Diria que esse é o gran-
de começo para quem está a 
mudar de hábitos, afinal um 
cheirinho de alho no ar feito 
a próprio punho anima qual-
quer um. Sempre que pos-
sível, envolva a família nes-
se momento. Observe de 
forma mais crítica a comida 
que você prepara: Está oleo-
sa e salgada demais? Colocar  
açúcar demais? Utiliza tempe-
ros industrializados?

NUNCA SE ESQUEÇA  
DAS FIBRAS
As fibras têm papel importan-
tíssimo na saciedade, pois ocu-
pam grande volume no estô-
mago. Sempre adicione fibras 
as suas refeições (certifique-se 
de consumir pelo menos um 
alimento da lista a seguir na re-
feição: aveia, frutas, legumes, 
grãos integrais, vegetais, psyl-
lium, linhaça).

ESTABELEÇA HORÁRIOS  
PARA SE ALIMENTAR
Não pule refeições. Faça de 
quatro a cinco refeições com 
volumes controlados e equi-
libradas, aproximadamen-

te nos mesmos horários. Ca-
so tenha dúvidas, uma con-
sulta com nutricionista pode  
ajudar muito!

MANTENHA-SE HIDRATADO
Sabia que, as vezes, a sede 
pode se confundir com a fo-
me? Manter-se hidratado é 
uma das ferramentas e con-
trole do apetite.

ENCONTRE UM NOVO DESAFIO
Pode ser montar um quebra-

-cabeça, aprender a costurar, 
pintar, traduzir músicas... qual-
quer coisa que exercite sua ca-
beça e lhe traga recompensa 
útil além da comida.

E lembre-se de manter os 
exercícios. É fundamental! 
Controla a ansiedade e ajuda a 
estabelecer uma rotina. Esta-
mos em um momento de pres-
são, porém não devemos es-
quecer que um corpo bem ali-
mentado e saudável significa 
maior resistência a doenças e 
maior disposição.

Instagram 
@nutricionistajulia

Nutricionista clínica e esportiva

NOVO SITE DO RB JÁ ESTÁ NO AR
INTERNET

ZARAMELO JR.

Lançado oficialmente esta se-
mana, o novo site do Rio Bran-
co já está no ar no endereço 
www.riobrancoesporteclube.
com.br. A criação do portal le-
va a assinatura da Bokme! Pro-
duções, empresa comandada 
por Thiago Barreto, que tam-
bém é o diretor responsável 
pelo departamento de marke-
ting do clube de Americana.

Em nota à imprensa, Barreto 
destacou que "a plataforma foi 
criada para servir de referência 
aos torcedores, sócios e segui-
dores sobre o dia a dia do time, 
clube, diretoria, comissão técni-
ca, resultados, agenda, vídeos, 
fotos, eventos, entre outros."

Segundo o dirigente do Rio 
Branco, "um diferencial que 
teremos será a plataforma de 
venda de uniformes, camise-
tas, souvenires." Ele, no entan-
to, ressaltou que "infelizmente, 

devido à pandemia (covid-19), 
não conseguimos finalizar a 
questão dos uniformes e por 
esse motivo lançaremos essa 
ferramenta em breve."

Thiago Barreto citou na no-
ta que o Rio Branco vem dan-

do alguns passos em busca de 
melhorias de comunicação e 
padronização, como atualiza-
ção de logomarca, criação de 
e-mails, atualização e posts 
em redes sociais (Instagram e 
Facebook), criação de marca 
esportiva própria (Tigre1913), 
cartão digital para diretoria e 
ações sociais, entre outros.

RACISMO
No início desta semana, tam-
bém em nota oficial à impren-
sa, o Rio Branco manifestou seu 
apoio à campanha de combate 

ao racismo. "O RBEC é contrário 
a qualquer tipo de preconceito 
ou discriminação. Apoiamos o 
combate ao racismo e a busca 
de maior igualdade social, com 
amor e respeito", diz a nota.

Vários clubes brasileiros ma-
nifestaram-se pelas redes so-
ciais apoiando a causa, que vol-
tou à pauta de maneira inten-
sa após os protestos contra o 
racismo e a valorização da vi-
da dos negros, durante o final 
de semana, depois que George 
Floyd foi morto por um policial 
nos Estados Unidos.

Lançamento 
do portal 
aconteceu 
no início 
desta semana

Thiago Barreto, com o filho Matteo, é diretor de marketing

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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FISIOTERAPIA DESPORTIVA  ESPECIALIZADA

Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo

3645-1618
3407-7474

DR. RAFAEL DE BARROS

CICLISMO

TRADICIONAL, 9 DE JULHO FICA PARA 2021
MARCELO BRAGA

Um dos mais importantes e tra-
dicionais eventos do ciclismo 
nacional, a Prova Internacional 
9 de Julho não acontecerá nes-
ta temporada. A competição, 
organizada pela Fundação Cás-
per Líbero e que realizaria sua 
73ª edição, teve de ser adiada 
em razão da pandemia do no-

vo coronavírus, bem como pe-
la antecipação do feriado da 
Revolução Constitucionalista 
de 1932. A prova estava previs-
ta, mas os preparativos tiveram 
que ser interrompidos e trans-
feridos para 2021.

Os fãs das bikes, no entanto, 
podem ficar tranquilos, já que 
o evento segue no calendário 
esportivo da cidade de São 

Paulo e deverá acontecer nor-
malmente no próximo ano, ain-
da mais forte e com novidades.

Instituída em 1932 pelo jor-
nalista Cásper Líbero em ho-
menagem à Revolução Cons-
titucionalista e realizada pe-
lo jornal A Gazeta Esportiva a 
partir de 1933, a Prova Ciclísti-
ca 9 de Julho é um patrimônio 
do esporte brasileiro. O evento 

se tornou um marco na moda-
lidade, sendo objeto de desejo 
dos atletas e equipes.

Ao longo dos anos, os princi-
pais nomes do país e destaques 
do exterior prestigiaram a pro-
va, colocando-s em um lugar de 
destaque nos cenários nacional 
e internacional. Desde 2015, re-
cuperou o espaço onde surgiu, 
nas ruas e avenidas paulistanas. Prova volta a ser disputado no próximo ano

DIVULGAÇÃO

AUTOMOBILISMO

PEDRINHO
RECORRE AO
VIRTUAL NA
PANDEMIA
ZARAMELO JR.

Sem poder ir às pistas do mun-
do real, já que a temporada da 
Porsche Carrera Cup Brasil está 
suspensa em virtude da pande-
mia do covid-19, o piloto Pedri-
nho Aguiar, de Americana, tem 
usado o recurso digital para 
manter o ritmo de corrida. Ele 
já vem há algum tempo partici-
pando de campeonatos virtuais, 
através de simulador, e o princi-
pal deles é o Real Drivers Chal-
lenge, que reúne nomes como 
Rubens Barrichelo, Felipe Mas-
sa e Cacá Bueno, entre outros.

Organizado pelo IRB sS-
ports e com transmissão ao vi-
vo na TV no canal BandSports, 
o campeonato tem etapas se-
manais, geralmente nas noites 

de quinta-feira. Até o momen-
to, entre mais de 50 pilotos, o 
americanense ocupa a 12ª colo-
cação com total de 118 pontos.

"Entrei nesses campeonatos 
(virtuais) para não ficar parado. 
Eles ajudam a manter o refle-
xo, a saúde mental. No simula-
dor, não tem a Força G, mas as 
sensações são as mesmas de 
um carro real. O volante exer-
ce uma força impressionante e 
é preciso tomar cuidado, pois, 
por mais incrível que possa pa-
recer, há risco de machucar o 
braço ou a mão numa batida", 
explicou Pedrinho.

No total, o piloto de Ameri-
cana está em quatro campeo-
natos virtuais numa mesma 
plataforma, mas o que ele quer 
realmente é voltar a acelerar 

tenta evitar, mas nem sempre 
é possível. Apesar desses pro-
blemas na etapa inicial, estou 
otimista e espero andar bem 
quando o campeonato for rei-
niciado. A organização está re-
visando o calendário. Acho que 
logo estaremos na pista", disse.

KART
Além da Porsche Carrera Cup 
Brasil, Pedrinho Aguiar tam-
bém entrou este ano na Copa 
Sópneus Goodyear de Kart Pé 
de Chumbo, tradicional com-
petição que envolve 30 pilo-
tos de Americana e outras ci-
dades. Fã de kartismo, ele en-
tende que disputar o campeo-
nato será importante.

"Todo piloto, independente-
mente da categoria que esteja 
no automobilismo, sempre que 
pode anda de kart. Não tem 
coisa melhor. E poder estar no 
Pé de Chumbo para mim é ex-
celente, pois tem muita gente 
boa disputando o campeona-
to", finalizou Pedrinho.

Piloto de 
Americana 
aguarda a 
retomada da 
Porsche Cup

no automobilismo real. "Não 
vejo a hora que tudo isso pas-
se e as competições sejam re-
tomadas para extravasar toda 
essa adrenalina", afirmou.

Pedrinho Aguiar está em 
sua terceira temporada na 
Porsche Carrera Cup Brasil - ele 

compete na categoria 4.0. Das 
nove etapas previstas para es-
te ano, apenas uma aconteceu 
até agora e o representante de 
Americana bateu nas duas ba-
terias. Isso, porém, não tira seu 
ânimo. "Batida faz parte de to-
da corrida. Claro que a gente 

DIVULGAÇÃO

Pedrinho, no 
simulador de sua 
casa, durante etapa 
do Real Drivers
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Idealizada por profissionais de 
Educação Física de Americana, Nova 
Odessa, Sumaré e Santa Bárbara 
d´Oeste, a Corrida Virtual Solidária 
reunirá atletas de toda região entre 
os próximos dias 11 e 18. Neste 
período, cada um vai percorrer a 
distância escolhida (corrida de 5, 
10, 15 e 21 km ou caminhada de 3 
km). Para comprovar que cumpriu 
a meta, o atleta terá de encaminhar 
aos organizadores foto ou print do 
aplicativo ou equipamento utilizado 
para marcar a distância e tempo. 
"O atleta escolhe dia, horário e local 
para fazer a corrida, mas tem que 
ser no período de 11 a 18", explicou 
João Simões (foto), da assessoria 
Bora Lá, que faz parte do grupo de idealizadores do evento. As inscrições 
podem ser feitas até a próxima quarta-feira (10), mediante pagamento da 
taxa de R$ 10 e doação de 1 kg de alimento não perecível, junto a assessorias, 
academias, centros de treinamento e personal trainers. A entrega de kits e 
medalhas será realizada através do sistema drive-thru na nova sede do Bike 
Hotel Sports, na Avenida Gioconda Cibin, no Jardim Terramérica. (ZARAMELO JR.)

CORRIDA 
VIRTUAL 
REÚNE 
ATLETAS DE 
TODA REGIÃO

O JOGO | ARQUIVO

Após a realização de três etapas, a Copa Sudeste de Kart mostra equilíbrio na disputa pela liderança 
de quatro das sete categorias. Na Força Livre, que é a principal do campeonato, Pedro Benaventi 
está em primeiro lugar com 28 pontos, mas Ernandes Silva Santos tem 22 e está próximo. Na F4 
Graduados, o líder é Caio Najar, que aparece com 16 pontos, diferença de apenas 6 para o segundo 
colocado Mateus Oliveira. Situação exatamente igual na F4 Senior, com Gene Fireball na primeira 
posição com 16 pontos e Omarzinho Najar na segunda com 12. Na 125 Graduados, a briga é ainda 
mais intensa, com Eduardo Weneck e João Vitor Navia dividindo a liderança com 16 pontos. Nas 
demais categorias, os líderes já aparecem com vantagem significativa para seus concorrentes: 
Daniel Estrela Lucena (kart 77) tem 88 pontos na Cadetes; Leonardo Ferraz Factore (kart 12) está 
com 90 pontos na Mirim e Helton Rocha Lima soma 44 pontos na 125 Senior. (ZARAMELO JR.)

COPA SUDESTE MOSTRA EQUILÍBRIO

ZARAMELO JR. | O JOGO

 ALÊ RECEBE AMARAL E LÉO LINS

Nesta sexta-feira (5), a partir das 13 hORAS, Alê Oliveira abre o #sextou com um divertido bate 
papo com o ex-jogador Amaral e o ator e humorista Léo Lins. No programa digital "Quarentena 
do Alê", os convidados participam da tradicional "Resenha Express" respondendo a 20 perguntas 
no menor tempo possível, que promete boas risadas com essas feras. Amaral atuou em times 
como Palmeiras, Corinthians, Parma, Benfica, Fiorentina, entre outros, e conquistou títulos 
como o Campeonato Paulista (93, 94, 99), Campeonato Brasileiro (93, 94, 98) e o Campeonato 
Turco (Temporada 02-03). Léo Lins é humorista do programa "The Noite", do SBT, comediante 
de stand-up e autor de dois livros sobre o assunto. Quarentena do Alê é exibido todas as 
sextas, ao vivo no Instagram do Esporte Interativo (@esporteinterativo), às 13 horas e às 20 
horas, inédito e na íntegra no Youtube (@desolaoficial), no Facebook do EI e no EI Plus.

grupoclarian.com.brgrupoclarian.com.brgrupoclarian.com.br
19 99895.3393  -  19 99828.6543
19 3604.8010

Conheça os planos e seguros saúde com o        melhor custo-benefício        do mercado

Pós-vendas com
atendimento exclusivo

Atendimento
nacional

Coberturas
diferenciadas

Reembolsos de
até R$1.149,53

Custa pouco para manter sua saúde em dia.
A de sua família e empresa também ;)
Custa pouco para manter sua saúde em dia.
A de sua família e empresa também ;)
Custa pouco para manter sua saúde em dia.
A de sua família e empresa também ;)
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/Wagnersanches 
@Wagnersanches 
19 99608.4775

DIGITAL
Consultoria de Decoração e Ambientação online

Delivery Fyne para toda a região

Compre sem sair de casa!

www. .com.br

Saiba mais:     19 

Um sábado de música, alegria 
e solidariedade. O projeto Divi-
dir | Multiplicar promoveu uma li-
ve solidária visando a arrecadação 
de doações que serão distribuí-
das para a população em situação 
de vulnerabilidade social de Ame-
ricana e Santa Bárbara d'Oeste.  
O projeto fundado há 7 anos to-
mou uma dimensão maior com 

a pandemia do novo coronavírus. 
Idealizado por Allan Ribeiro, o pro-
jeto Dividir | Multiplicar é apadri-
nhado pelo casal Ludimila e Oscar 
Emboaba, jogador do Shanghai 
SIPG, da China. A live solidária foi 
realizada pelo Grupo Samba Livre 
em parceria com a Pink Elephant, 
uma das mais badaladas casas no-
turnas de Campinas. A live reuniu 

diversas personalidades artísticas 
e do mundo do futebol com par-
ticipação on line como Neymar Jr, 
Alexandre Pato, Kaká, entre ou-
tros. O evento arrecadou 23 to-
neladas de alimentos, além de 1,5 
tonelada de produtos de limpe-
za, 80 cobertores, 10 mil másca-
ras e 40 caixas de álcool em gel.  
Ação que merece aplausos!

LINE DO BEM
Dividir e Multiplicar
Samba Livre
Jack e Willian
Otavio e Raphael
Pedrinho Gardin
APOIO
Ágil Locações
MEMBROS DA BANDA
Wesklen, Derek, Wender e Walison

DRIVE THRU 
KARINA 

REZENDE
A designer de interiores 

Karina Rezende 
comemorou o aniversário 

com criatividade em 
pleno momento de 

pandemia. Realizou o 
'Drive Thru KR' em manhã 
de sábado, quando pode 

receber o carinho dos 
amigos ao menos por 

alguns minutos. "Foi uma 
forma de cumprimentar 
e agradecer as pessoas 
que estiveram comigo 
nesses 365 dias e me 

ajudaram nessa evolução. 
Mesmo que por alguns 
minutinhos", explicou 

a aniversariante.

BODAS DE OPALA
O casal Maria de Guadalupe e Katrus Santarosa (dir) 

está completando 24 anos de casamento feliz. 
A data está sendo comemorada em clima de romance 

e de alegria ao lado dos filhos. E Siméa e Samuel 
Gomes (esq) também estão completando 24 anos de 

união. Tem comemoração romântica. Parabéns!

5

11

16

4

10
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1. Allan Ribeiro e Willian Mariano 
Junior, proprietário da Pink Elephant

2. Thiago Azevedo, aniversariante 
do dia, festejou com muita 
animação durante a live. No click, 
com a mulher Juliana Iglesias

3. Rolf Milani e Monalisa Rodrigues

4. O casal Ludimila e Oscar 
Emboaba, padrinhos do 
movimento Dividir Multiplicar

5. O cantor Bidinho

6. A dupla Heron & Gustavo

7. O jogador Neymar Jr. 
apoiando a ação

8. O jogador Kaká 
participando da ação

9. O DJ Pedrinho Gardin, 
ex-Pânico na TV

10. O grupo Samba Livre que 
comandou a Line do Bem

11. O jogador Alexandre Pato 
também participando da live

12. O aniversariante Thiago 
Azevedo, o Ralado, com o cantor 
Dodô, do Grupo Pixote

13. O jogador Lucas Moura

14. Toda a irreverência 
de Rafael Monari

15. Franco Iatarola, diretor 
da Ágil Locações

16. Wendy Meira, que apresentou a live 

TRUCOSA!
Ai ai ai... Tem uma 
lulu 'senhoura' bem 

conhecida e de família 
tradicional que resolveu 
se isolar integralmente 
nessa quarentena. Sem 
visita, nem telefonema 
ou chamada de vídeo. 

A ermitã só flexibilizou 
para a faxineira de anos, 

que constatou que a 
fuefa está curtindo 

o distanciamento na 
companhia de um 

maduro capa de revista. 
A trucosa só não contava 

que a faxineira, que 
trabalha pra família 
toda, espalhasse a 

novidade. Acorda, Alice!

CEGONHA
Essa fofura é Lucca Covolan 
Chaves, o primogênito do 
jovem casal Michelle Covolan 
e Gustavo Chaves. O garotão 
chegou ao mundo com 3,820 
kg e 51cm. Alegria dos vovós 
coruja Rosangela Ardito e 
Marcos Chaves e Rejane Parazzi 
e Marco Covolan. Parabéns!

1 2
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6

12
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ZARAMELO JR.

Bicampeão 
da Copa Ra-
ceman de 

Kart, Gustavo Valente (Gurga) 
foi o nome da segunda etapa 
da temporada 2020. Ele teve 
desempenho perfeito, com po-
le position, vitória nas duas ba-
terias e melhor volta, desem-
penho que o colocou no topo 
do pódio - totalizou 52 pon-
tos. E, para fechar com chave 
de ouro, o piloto #22 assumiu 
a liderança do campeonato - 
chegou aos 81 pontos, 11 a mais 
que o segundo colocado Ricar-
do Domingos (Kelé).

Na primeira bateria da 
rodada, Gurga saiu na po-
le e venceu de ponta a pon-
ta, completando as 26 voltas 
em 21m47s486, 8s427 à fren-
te de Kelé, que cruzou na se-
gunda posição, e 14s541 à 
frente de Rafael Zaramello 
(Zara), que foi o terceiro. Ele 
cravou a volta mais rápida 
com 49s600 na 14ª passagem  
(a melhor marca do dia).

Com inversão de grid, Gur-
ga largou em 10º na segun-
da bateria e foi ganhando po-
sições volta a volta até chegar 

à ponta, fechando as 23 vol-
tas em 20m17s148, vantagem 
de 5s856 para Matheus Fer-
reira, segundo colocado, e de 
7s080 para Kelé, terceiro. A 
volta mais rápida foi de Hen-
rique Zafalon, com 49s605 na 
penúltima passagem.

Na somatória das duas ba-
terias, Gurga Valente ficou 
com 52 pontos na Graduados 

A, que reúne a elite do cam-
peonato - da pontuação total, 
25 foram pela vitória na pri-
meira corrida, 25 pela vitória 
na segunda, 1 pela pole e 1 pe-
la melhor volta.

Com 44 pontos, Ricardo 
Kelé garantiu o segundo lu-
gar da rodada, seguido por 
Cristiano Aro, que totalizou 
34. O Top 5 ainda teve Ricar-
do Aziz (Buga), quarto colo-
cado com 32 pontos, e Adria-
no Rinalti, quinto com 26.

Bicampeão 
faz pole, 
vence corridas 
e crava a 
melhor volta "ME ADAPTEI BEM AO TRAÇADO"

Feliz com o desempenho 
na segunda etapa e a lide-
rança da Copa Raceman de 
Kart, Gustavo Valente (Gur-
ga) atribuiu a vitória à adap-
tação de traçado. "Foi inte-
ressante porque desta vez, 
ao contrário do que faço 
normalmente, treinei ape-
nas um dia, mas mesmo as-
sim consegui me adaptar 
bem ao traçado, realmente 
me dei bem, e isso foi deci-

sivo para ganhar", comentou. 
"Como todos os pilotos estão 
correndo bem e os tempos 
mostram isso, me concentrei 
em fazer a pole. Depois, na 
primeira bateria, foquei em 
me manter à frente, enquan-
to na segunda já tive mais 
cuidados, pois larguei no pe-
lotão do meio. Tive paciên-
cia para não me envolver em 
acidentes e parti para o ata-
que lá pela 10ª volta", contou.

Campeão nas duas úl-
timas edições, Gurga ago-
ra busca o tricampeonato 
da Raceman. Em sua opi-
nião, "com maior equilíbrio 
dos motores, quem conse-
guir manter o controle vai 
se dar melhor. Confio na mi-
nha pilotagem e a expecta-
tiva é muito boa, mas não 
vai ser nada fácil, pois tem 
muita gente andando num  
ritmo bem forte." (Z.J.)

TOP 5
GRADUADOS A

PILOTOS PONTOS
1º) Gustavo Valente 81
2º) Ricardo Kelé 70
3º) Cristiano Aro 66
4º) Ricardo Aziz 64
5º) Henrique Zafalon 45

GRADUADOS B
PILOTOS PONTOS
1º) Alexandre Bissi 77
2º) Douglas Campos 76
3º) Ricardo Romi 74
4º) Luiz Paloni 56
5º) Fernando Ongaro 48

GURGA VENCE
E É LIDER DA
COPA RACEMAN

KART

GRADUADOS B
Na categoria Graduados B, 
que é a divisão de acesso da 
Copa Raceman, o ganhador da 
segunda etapa foi Ricardo Ro-
mi, que fechou com 48 pontos. 
Na segunda colocação ficou 
Douglas Campos, com 42 pon-
tos, enquanto Alexandre Bissi 
foi o terceiro com 34, Fernan-
do Ongaro o quarto com 24 e 
Felipe Brutos o quinto com 22.

A Copa Raceman 2020 tem 
patrocínio de Aro Contabili-
dade, Lubrioil Lubrificantes, 
ZMKT, Tatu Shopping Frutas, 
Droga Pires, Brutos Transpor-
tes Pesados e Aquarela. 

Kelé (9) e Gurga (22) dominaram a primeira bateria da Raceman

ZARAMELO JR. | O JOGO

Avenida Gioconda Cibin, 
Jardim Terramérica

Novo endereço,
em breve!
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Fiz esse comentário sobre a volta 
do esporte nas minhas redes 
sociais (Instagram e Facebook). 
Entre diversos comentários 
(muito obrigado a galera que 
me dá moral!!!), vou reproduzir 
aqui na coluna o texto do 
médico Renato Sega (foto), que 
é o responsável pela equipe 
de natação de Americana. 
Vejam o que ele escreveu: 
"Após pesquisar vários artigos 
para fazer um protocolo de 
retorno às atividades esportivas 
para natação, não encontrei 
nenhum relato de casos de 
contaminação pelo covid-19 
em ambientes aquáticos!"
Pois é...

A TUP (Torcida Uniformiza do Palmeiras), através da sub-sede oficial de 
Americana, fez campanha para arrecadação de alimentos e produtos de 
limpeza (desinfetante, detergente, sabão em pó e líquido, entre outros) 
e de higiene pessoal (pasta de dente, sabonete etc) para a unidade 
local da APAE (Associação de Pais e Amigos Excepcionais). Diretor de 
sub-sedes do Interior da organizada, Paulo César da Silva Rocha, o 
Paulinho da TUP, disse ao O JOGO que, no total, foram arrecadados 300 
kg de produtos, já encaminhados à entidade. "Foi numa live do Rodrigo 
José (cantor de Americana) que ficamos sabendo das dificuldades da 
Apae e decidimos nos unir para dar nossa colaboração", disse Paulinho.

PESQUISA

TUP ARRECADA 300 KG PARA APAE

PAPO COM O ZARA ZARAMELO JR.
zaramelojr@uol.com.br

Twitter @zaramelojr Instagram @zaramelojr
Facebook Zara Zaramelo Jr.

O JOGO | ARQUIVOO JOGO | ARQUIVO

DIVULGAÇÃO

Vou dar um pitaco de leve numa praia que 
é a minha. Tô vendo um monte de gente, 
principalmente políticos e candidatos a 
políticos, brigando pela reabertura disso, 
reabertura daquilo, etc e tal. Respeito o 
direito de cada um fazer o que quer e para 
quem quer. Mas, e o ESPORTE, hein?!?! 
Será que não tem jeito mesmo de reabrir os 
espaços públicos para atividades ao ar livre, 
as academias e os clubes com protocolos 
de higiene e segurança? Será que onde 
se pratica ESPORTE é mais perigoso do 
que alguns locais que estão abertos? 
Adoro ESPORTE, divulgo ESPORTE e 
pelo, relato de profissionais ligados à área 
e médicos, quanto mais ESPORTE, mais 
imunidade para o corpo. Será que ninguém 
vai abraçar a bandeira do ESPORTE?

E O ESPORTE?
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OMAR FAZ ENTREGA DE
RESERVATÓRIO AMPLIADO

NOVO MUNDO

DA REDAÇÃO

O prefeito Omar Najar e o su-
perintende do Departamento 
de Água e Esgoto (DAE), Car-
los Cesar Gimenes Zappia, en-
tregaram, sexta-feira (29), o 
serviço de ampliação do siste-
ma de reservação R-9, do Par-
que Novo Mundo. A ampliação 
foi realizada porque a capaci-
dade de reserva de água era de 
3 milhões e 550 mil litros, abai-
xo do necessário para suprir a 
demanda dos bairros Parque 
Novo Mundo, São José, Parque 
Universitário, Terramérica I, II e 
III e parte do Jardim Brasília.

“A pedido do prefeito e de-
vido à crescente demanda da 
população, estamos recupe-
rando nossas unidades de re-
servação. Essa região sofria, 
pois não tinha a quantida-
de suficiente de água. E recu-
peramos um reservatório que 
estava parado há mais de dez 
anos”, explicou Zappia.

Com recursos próprios, o 
DAE recuperou um reserva-
tório com capacidade de 500 
mil litros, que não estava sen-
do utilizado. Outro reservató-
rio, com capacidade para 1 mi-
lhão de litros de água, foi cons-
truído pela empresa MRV co-
mo medida compensatória por 
impactos causados pela im-
plantação de empreendimen-

MEIO AMBIENTE

JUNHO VERDE TERÁ
CAMPANHA DIGITAL
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Americana, por 
meio da Secretaria de Meio Am-
biente, deu início esta semana à 
celebração oficial do Junho Ver-
de 2020, que visa aumentar a 
conscientização e engajamen-
to da população às questões 
ambientais, com o tema "Mes-
mo à distância, #juntospelo-
meioambiente". Respeitando o 
distanciamento social recomen-
dado, a ação será digital com li-
ves, cursos e lançamentos. Em 
2019, a secretaria fez a campa-
nha que teve em um mês mais 
de 40 ações de cunho ambien-
tal, levando informação, capa-
citação e conscientização am-
biental em Americana.

"O plano era dar continui-
dade e até ampliar as ações 
em 2020. Entretanto, com o 
avanço da pandemia do co-

vid-19 que temos enfrenta-
do, os planos ficaram compro-
metidos. Entendendo que o 
meio ambiente merece nos-
sa atenção mesmo neste mo-
mento e, para termos manu-
tenção desta data tão espe-
cial, decidimos pela realização 
de ações, mesmo que de forma 
digital", afirmou o secretário 
de Meio Ambiente, Odair Dias.  
Nesta sexta-feira (5), às 19 ho-
ras, em comemoração ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, se-
rá realizada live com o biólo-
go e diretor da Ecossuporte 
Assessoria, Thiago Pietrobon. 
Com o tema "Meio ambiente 
hoje e no pós-pandemia", a live 
poderá ser assistida nas con-
tas do instagram da Prefeitu-
ra (@prefeituradeamericana) 
e do Thiago (@thiagopietro-
bon), e será aberta para o pú-
blico participar e sanar dúvidas. 

to imobiliário no município.
Assim, o novo sistema de 

reservação do Parque Novo 
Mundo, o R-9, passa a ter ago-
ra a capacidade de armaze-
nar 5 milhões e 50 mil litros de 
água. Além disso, foi realizada 
a recuperação de toda a estru-
tura desta unidade, sendo rea-
lizados diversos serviços de 
melhorias e manutenção.

Omar Najar mostrou-se 
bastante satisfeito com a en-
trega do reservatório e elogiou 

a equipe do DAE pelo trabalho 
que vem realizando. Agrade-
ceu, ainda, a construtora MRV 
pela parceria que resultou em 
benefícios para a população 
local.  “Água é vida, é muito 
importante. E espero recupe-
rar a infra-estrutura de sanea-
mento da cidade, que não foi 
olhada com a mesma atenção 
pelas administrações anterio-
res. Americana cresceu e pre-
cisamos desses investimentos. 
A capacidade de armazena-

mento da cidade passa dos 27 
milhões de litros atuais para 37 
milhões de litros de água”, en-
fatizou o prefeito.

O chefe do Executivo lem-
brou, também, que a tari-
fa de água de Americana é a 
menor da região. “O DAE se 
mantém sozinho, mas preci-
samos ser realistas e atualizar 
a nossa tarifa de água que, 
hoje, está defasada em 30% 
em comparação com outros 
municípios”, citou Omar.

Omar e Zappia na entrega do reservatório no Parque Novo Mundo
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Odair Dias citou que pandemia atrapalhou programação
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DA REDAÇÃO

Na manhã de terça-feira (2), 
a presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Maine Najar, 
recebeu da Rede de Super-
mercados Pague Menos, por 
meio do Instituto Pague Me-
nos, a doação de 800 cestas 
básicas que serão destinadas 
a diversas famílias com vulne-
rabilidade social e risco, ca-
dastradas para receberem os 
benefícios, em função do en-
frentamento ao covid-19. A 
força-tarefa está sendo reali-
zada pela Secretaria de Ação 
Social e pelo Fundo Social. 
Diego Cicconato, Edna Bru-
nheira e Carolina Panuncio 
representaram o instituto e 
acompanharam a entrega.

"É uma satisfação poder aju-
dar Americana e como o nos-
so serviço é essencial, entende-
mos que podemos ser exemplo 
para outros empresários tam-
bém fazerem doações. Plane-
jamos até setembro doar 50 

PAGUE MENOS FAZ DOAÇÃO AO FUNDO
CESTAS BÁSICAS

ROSE NEVES

A OAB (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil) de Americana 
está participando da Campa-
nha do Agasalho 2020, que 
objetiva a arrecadação de rou-
pas, calçados e cobertores, en-
tre outras peças, em condições 
de uso para distribuição a pes-
soas necessitadas através de 
entidades sociais da cidade.

Este ano, a campanha es-
tá sendo realizada de maneira 
coletiva, somando forças com 
as instituições que compõem 
o Fórum de Desenvolvimento 
e Cidadania (FDCA).

A Casa da Advocacia, lo-
calizada na rua Cristovão Co-
lombo, 155, Parque Residencial 

DA REDAÇÃO

Com o objetivo de ajudar e pro-
mover a arte, saber quem são 
os artistas de Americana e a 
quantidade de profissionais 

em cada segmento, a Sectur 
(Secretaria de Cultura e Turis-
mo) disponibiliza o projeto "Ca-
dastro de Artistas e Profissio-
nais de Arte e Culttura", no si-
te da prefeitura. O sistema es-

tá disponível desde 2018 e é um 
banco de dados digital que visa 
aproximar, de forma democrá-
tica, artistas e profissionais da 
área, atendendo aos princípios 
da oportunidade, conveniência, 

legalidade, defesa do interesse 
público, impessoalidade, isono-
mia, valorizando, acima de tu-
do, a fomentação da cultura na 
cidade. De acordo com a Sec-
tur, estar cadastrado pode au-

xiliar na pontuação dos crité-
rios de seleção do edital "Cul-
tura na Quarentena", que se-
rá publicado em breve no Diá-
rio Oficial do Município, no si-
te da prefeitura. O link para ca-

dastramento é é http://www.
americana.sp.gov.br/america-
naV6_index.php?it=159&a=cul-
tura_artista. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefo-
ne da Sectur: (19) 3408-4800.

DIVULGAÇÃO

SECTUR REFORÇA OPÇÃO PARA ARTISTAS DE AMERICANA

mil cestas para a região, e em 
Americana serão aproximada-
mente 5 mil, sendo que a gran-
de maioria irá para o Fundo So-
cial e algumas instituições. Co-
nhecemos o trabalho feito por 
este órgão, que conhece a ci-
dade e a realidade das pessoas 
e elas podem distribuir as doa-
ções da melhor maneira pos-
sível, não destinando para um 
único lugar, sendo feito de for-
ma homogênea”, disse o ge-

rente de Inteligência de Mer-
cado e Marketing da Rede de 
Supermercados Pague Menos, 
Diego Cicconato.

O prefeito Omar Najar agra-
deceu ao instituto pela iniciati-
va. “São ações que têm ajuda-
do muito a nossa cidade, pois 
contribuem para que o muni-
cípio enfrente esta pandemia”, 
disse.  De acordo com Mai-
ne, na terça-feira 594 das 800 
cestas doadas pelo Instituto 

Pague Menos já foram distri-
buídas pela secretaria de Ação 
Social a famílias dos bairros 
São Jerônimo, Nossa Senhora 
Aparecida e São Manoel.

“Fiquei muito contente, por-
que além de Americana, o Pa-
gue Menos está ajudando ou-
tras 18 cidades onde mantem 
lojas e pensando nessa ação 
solidária, pretendem estender 
a ação até setembro”, disse a 
presidente do Fundo Social.

Maine, Edna, Omar, Diego e Carolina, terça-feira, no gabinete do prefeito
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AGASALHO

OAB PARTICIPA DA 
CAMPANHA COLETIVA

>> Cartaz da campanha

DIVULGAÇÃO

Nardini, ao lado do Fórum, es-
tá recebendo as doações des-
de segunda-feira (1º), assim 
como as demais entidades que 
integram o FDCA.
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PREFEITURA ANUNCIA NOVA REPRESA
SANTA BÁRBARA

DA REDAÇÃO

O prefeito Denis Andia e o vice-
-prefeito Rafael Piovezan anun-
ciaram esta semana a constru-
ção de uma nova represa em 
Santa Bárbara d’Oeste. A obra 
será licitada nas próximas sema-
nas, com investimento de R$ 12 
milhões em recursos próprios do 
município. Um novo barramento 
ampliará o volume de água dis-
ponível para o abastecimento 
público, englobando a área on-
de hoje está a represa de Cillo.

A nova represa prevê aumen-
to do volume de quase 100% do 
que atualmente está disponível 
na represa Cillo, ampliando ape-
nas neste ponto mais 3 bilhões 
de litros de água. Com isso, San-
ta Bárbara terá reserva total de 
12 bilhões de litros de água, ga-
rantindo a qualidade do abaste-
cimento para os barbarenses por 
mais 50 anos. “Ao longo dos úl-
timos meses, trabalhamos na 
elaboração e conclusão do pro-

jeto final de uma nova represa 
que ampliará nossa capacida-
de de reservação em quase 3 bi-
lhões de litros de água. A área 
do novo reservatório não im-
pactará em pequenas proprie-
dades, ocupando apenas par-
te dos espólios de grandes pro-
prietários de terra. Meus cumpri-
mentos à equipe do DAE (De-
partamento de Água e Esgoto), 
liderada pelo nosso vice-prefei-
to Rafael Piovezan. Essa é mais 
uma grande etapa que se soma 
às demais já conquistadas nes-
ses últimos anos, visando a ex-
celência cada vez mais absolu-
ta da qualidade da água de San-
ta Bárbara”, comentou  Andia.

DUAS ETAPAS
O cronograma de execução de 
obras prevê duas etapas - sen-
do a primeira com prazo es-
timado de 12 meses, em que 
ocorrerá a implantação do no-
vo barramento com a nova es-
trutura hidráulica e a segunda 

DA REDAÇÃO

O Fundo Social de Solidarie-
dade de Nova Odessa inicia na 
segunda-feira (8) a Campanha 
do Agasalho 2020. Por con-
ta da pandemia do novo co-

ronavírus, a edição deste ano 
será diferente e só vai aceitar 
a doação de cobertores no-
vos em embalagens fechadas 
para evitar a disseminação da 
doença. Os cobertores pode-
rão ser doados até 30 de ju-

nho, em um único posto de ar-
recadação: o Clube da Melhor 
Idade. “Geralmente, lançamos 
a campanha em maio. No en-
tanto, em função da pandemia, 
estávamos avaliando uma for-
ma de arrecadação sem a ma-

nipulação de peças e o conse-
quente aumento da probabi-
lidade de propagação do ví-
rus”, explicou a presidente do 
Fundo Social, a primeira-da-
ma Andréa Souza, após a reu-
nião que chancelou a ação. Di-

ferente do ano passado, quan-
do escolas municipais e esta-
duais, lojas parceiras, postos 
de saúde, a Câmara Municipal 
e o Paço Municipal funciona-
ram como pontos de doação, a 
campanha 2020 será concen-

trada no Clube da Melhor Ida-
de, que está com as ativida-
des suspensas para aproxima-
damente dois mil idosos desde 
a segunda quinzena de março.  
O clube fica na Rua Heitor Pen-
teado, 199, no Centro.

Piovezan e Andia falaram sobre o novo projeto
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CAMPANHA

NOVA ODESSA ARRECADA COBERTORES A PARTIR DE 2ª FEIRA

etapa, após cumpridos os tes-
tes da estrutura e as exigên-
cias legais, com a elevação do  
nível d’água com a formação 
do novo lago. O valor total dos 
recursos para a construção da 
represa já está disponível e re-
servado no caixa do DAE de 
Santa Bárbara. Além da am-

pliação do volume, a obra tra-
rá segurança à população bar-
barense, pois atende todas as 
normas mais recentes de se-
gurança de barragens. Para se 
ter uma noção, em um evento 
crítico, a represa conseguiria 
armazenar até 3,8 bilhões de 
litros de água, auxiliando tam-

bém na contenção de enchen-
tes na área urbana.

“Nos últimos anos, tive a 
honra de liderar uma equipe 
comprometida e eficiente com 
o futuro da cidade. Entendo 
que tivemos passos muito im-
portantes, com a construção 
das novas estações de trata-

mento de esgoto, o que colo-
cará Santa Bárbara em um se-
leto rol de municípios de mé-
dio e grande porte com 100% 
de esgoto tratado. Agora ca-
minhamos também para a 
construção de uma nova re-
presa, o que garante o ple-
no desenvolvimento da cida-
de, ampliando a nossa reserva 
e garantindo uma das melho-
res águas do Brasil para o ci-
dadão”, acrescentou  Piovezan.

Atualmente, Santa Bárbara 
d’Oeste conta com o abaste-
cimento de água por meio das 
represas Areia Branca, São Luiz 
e de Cillo e por meio de capta-
ção e reservação no manan-
cial do Córrego Araçariguama. 
O anúncio da nova represa foi 
realizado no Teatro Municipal 

“Manoel Lyra”. Por conta do co-
ronavírus, a coletiva de impren-
sa contou com as medidas sani-
tárias dispostas em protocolos, 
como distanciamento, uso de 
máscaras e álcool em gel.



 15AMERICANA, 5 DE JUNHO DE 2020 GERAL

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO
É ESTENDIDA ATÉ DIA 30

GRIPE

DA REDAÇÃO

Iniciada em 23 de março e com 
encerramento previsto para ho-
je (5), a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza foi 
prorrogada até o dia 30 deste 
mês. A medida tem como ob-
jetivo que os municípios consi-
gam atingir a meta preconiza-
da de vacinar ao menos 90% 
de cada grupo prioritário.

“A vacinação contra influen-
za contribuirá sobremaneira 
para a redução das complica-
ções, das internações e, conse-
quentemente, da mortalidade 
decorrente das infecções pe-
lo vírus da gripe, nos grupos-al-
vo definidos, em especial fren-
te a situação que o país enfren-
ta com a pandemia de coronaví-
rus. A prorrogação do prazo pa-
ra a vacinação é mais uma opor-
tunidade para que as pessoas 
contempladas nos grupos prio-
ritários possam receber a vacina 
influenza nos serviços de saúde”, 
informou o Ministério da Saúde.

Em Americana, a vacina 
continua disponível em todas 
as Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), de segunda a sexta-fei-

DA REDAÇÃO

O Programa Municipal de Con-
trole da Dengue (PMCD) de 
Americana realizou, entre os 
dias 29 de maio e 2 de junho, a 
aplicação de inseticida no bair-
ro Antônio Zanaga, onde estão 
concentrados 27 casos confir-
mados de dengue. A iniciativa 
teve como objetivo matar os 
mosquitos da dengue e, com 
isso, diminuir o vetor de trans-
missão da doença.

Os agentes entraram no 
quintal das casas e aplicaram o 
veneno em toda parte exterior. 
Antes do trabalho, eles conver-
saram com as famílias para pe-
dir autorização, uma vez que 

em imóveis onde haja mora-
dores com problemas respira-
tórios ou acamados a orienta-
ção é de não aplicar o veneno 
ou o morador ir pra outro local 
e voltar só no dia seguinte. Du-
rante a aplicação do veneno, o 
morador deve ficar fora de ca-
sa por pelo menos 20 minutos.

Após os trabalhos no Antô-
nio Zanaga, a equipe agora con-
centra as atnções nos bairros 
Parque das Nações, Morada do 
Sol e Jardim Ipiranga. Até 27 de 
maio, data da última atualização, 
Americana contava com 785 
casos notificados de dengue.  
Desse total, 321 são positivos, 
459 negativos e cinco aguardan-
do resultado de exames.

DENGUE

AGENTES NEBULIZAM
O ANTONIO ZANAGA

Agentes estiveram no Zanaga até início desta semana
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ra, das 8 às 16 horas. Já o siste-
ma de drive thru, em que a va-
cina é aplicada dentro do veícu-
lo, está ocorrendo no Núcleo de 
Especialidades (Rua 1º de Maio, 
421, bairro Cordenonsi), para 
pessoas com dificuldade de lo-
comoção, menos para crianças 
que devem procurar local com 
vacinação convencional.

A vacinação permanece sen-
do realizada apenas para os 
grupos prioritários definidos 
pelo Ministério da Saúde, con-

forme recomendação do órgão: 
pessoas de 60 anos ou mais de 
idade, trabalhadores da saú-
de, profissionais das forças de 
segurança e salvamento, pes-
soas com doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condi-
ções clínicas especiais, adoles-
centes e jovens de 12 a 21 anos 
sob medidas socioeducativas, 
população privada de liberdade, 
funcionários do sistema prisio-
nal, caminhoneiros, motorista e 
cobrador de transporte coleti-

vo, portuários, povos indígenas, 
crianças de seis meses a meno-
res de seis anos de idade, pes-
soas com deficiência, gestantes, 
puérperas (mães no pós-par-
to) até 45 dias, adultos de 55 a 
59 anos de idade e professores 
das escolas públicas e privadas.

A Vigilância Epidemiológi-
ca de Americana reforçou mais 
uma vez que a vacinação de 
gestantes e crianças de seis 
meses a menores de seis anos 
ainda não atingiu a meta.

Meta da campanha é vacinar ao menos 90% de cada grupo prioritário
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