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RANKING
NA AREIA
Piloto de Americana,
Flávio Elias assina
contrato com
equipe da Alemanha
até o final de 2021
para campeonatos
de automodelismo.
P. 4

LIBERAÇÃO

A Aloha Sports vai realizar, provavelmente a partir de julho, o Ranking de Beach Tennis,
com expectativa pela participação de 40 jogadores de cinco cidades. P. 13
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Prefeitura e Rio Branco
abrem as portas para
Guarani treinar em
Americana. P. 11
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Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.
rocket_raquetinha

A Nova Geração Em Raquetinha!

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

MELHORIAS

ECB REFORMA AS
QUADRAS DE TÊNIS
De acordo com Bachin,
após a conclusão dos trabaApesar do fechamento de toda lhos nas quadras de tênis, sea área de sua sede por causa rá dado início à construção
da covid-19, a diretoria do Es- de uma quadra de beach têporte Clube Barbarense vem nis, modalidade que começa
investindo nas quadras de tê- a ser bastante praticada em
nis para uso dos associados toda a região.
quando ocorrer a liberação por
As dependências do Barparte das autoridades – os es- barense, no Jardim Primavepaços também são utilizados ra, ao lado da prefeitura, espara jogos de raquetinha.
tão fechadas desde o dia 21
O presidente Bachin Junior de março. Segundo o presidisse ao O JOGO que duas das
quadras de saibro estão passanClube passa
do por reforma total e uma nova
está sendo construída. “Com is- a contar com
so, vamos passar a contar com seis quadras
seis quadras, sendo cinco de
saibro e uma de piso rápido”, para tênis e
disse o dirigente, que está em raquetinha
seu primeiro ano de mandato.
ZARAMELO JR.
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dente Bachin, o clube encaminhou recentemente ao prefeito Dênis Andia um plano
de contingência para reabertura, mas ainda não há definição quanto ao assunto.
“No Plano São Paulo, a reabertura de clubes não aparece em nenhuma fase de flexibilização. Por isso, mantivemos contato com o prefeito
e encaminhamos o plano de
contingência que elaboramos.
Ele ficou de submeter à apreciação do Comitê Municipal,
que cuida de assuntos relacionados à pandemia (do novo coronavírus). Estamos no
aguardo, ao menos no que diz
respeito à reabertura parcial.
Vamos ver o que será possível”, finalizou Bachin.

Bachin está no primeiro ano de mandato como presidente do Barbarense

ÁRBITRO DE FUTEBOL

FURLAN PODE SER CANDIDATO A VICE-PREFEITO EM SB
ZARAMELO JR.

>> Vinícius chefia esporte
barbarense desde 2014

Profissional de educação física e árbitro da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e
da FPF (Federação Paulista de
Futebol), Vinicius Furlan é nome cotado para ser candidato a vice-prefeito de Santa Bárbara d'Oeste na chapa enca-

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

beçada por Rafael Piovezan.
Por causa da legislação eleitoral,
que determina a desincompatibilização de cargos públicos há
quatro meses antes das eleições,
Furlan deixou o comando da Secretaria de Esportes de Santa
Bárbara no dia 4 de junho.
O próprio Piovezan, atual vice-prefeito barbarense, confir-

mou, em entrevista ao jornal O
Liberal, que Furlan é um dos cotados para dobradinha às eleições que continuam marcadas
para outubro, mas que podem
sofrer alteração em virtude da
pandemia do covid-19. Outro nome em pauta é o de Miguel Brito,
que chefiava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Furlan tem 41 anos e este- ma mistura de surpresa e satisve à frente da Secretaria de Es- fação. “O Vinicius nunca pensou
portes de Santa Bárbara desde em ser candidato e por isso fi2014, segundo ano do primeiro cou surpreso e, ao mesmo temmandato do atual prefeito Dênis po, bastante satisfeito, pois enAndia. Pessoas próximas ao ár- tende que é o reconhecimento
bitro ouvidas pelo O JOGO dis- pelo trabalho que vem desenseram que ele recebeu a infor- volvendo no esporte de Santa
mação da possibilidade de ser Bárbara já há vários anos”, afircandidato a vice-prefeito nu- mou um amigo de Furlan.
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LENDAS DO FUTEBOL

ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

O MARACA SETENTÃO!

U

REPRODUÇÃO INTERNET

ma coisa vou poder
contar pros meus netos: eu estive no Maracanã no dia 31 de agosto de
1969, junto aos 195.513 presentes, na partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo
de 1970, disputada entre a Brasil e a Paraguai, quando se registrou o maior público pagante oficial da história do estádio.
Fomos em ônibus fretado,
que saiu de Americana, por vol- e um lanche, subimos no buta das 11 horas da noite anterior são e fomos ao Maracanã. Ene chegamos por volta das 8 ho- tramos no estádio por volta das
ras ao Rio! Depois de uma praia 13 horas e aguardamos até as

17 horas para o jogo começar.
Muito sol e muito calor, em pleno inverno carioca.
Quem vai às atuais arenas
não faz a mínima ideia de como era “sofrido” assistir in loco a um jogo de futebol. Desde as bilheterias até as “acomodações” tudo era muito pouco
confortável. O Maracanã, assim
como os outros grandes estádios, só disponibilizava cadeiras (as chamadas “numeradas”)
aos que pagavam mais caro.
Nas arquibancadas, os “arquibaldos” sentavam no con-

creto frio ou quente, de acordo
com a insolação ou com a chuva, e os “geraldinos”, na geral,
assistiam em pé, mas eram recompensados com a comemoração dos gols de seus ídolos a
poucos metros de distância. Em
compensação, torcidas rivais se
misturavam nos estádios sem
que houvessem quaisquer tentativas de linchamentos...
Sair do estádio era outro calvário. Você podia levar mais de
meia hora para chegar até seu
carro e, inevitavelmente, iria enfrentar absurdos engarrafamen-

tos de trânsito! Mas, nada disso
era motivo para não ir a um estádio. Principalmente, porque os
ingressos eram baratos e acessíveis aos não abastados.
O velho Maraca foi palco de
jogos inesquecíveis. Para mim,
o mais inesquecível, foi o jogo
de volta da final do Mundial Interclubes entre Santos e Milan.
Os cariocas lotaram o Maracanã para assistir à virada histórica do Santos (desfalcado
de Pelé) sobre o Milan, debaixo
de uma insistente tempestade.
Também, me recordo da vitó-

ria de 4 a 1 que o Palmeiras de
Telê Santana impôs ao Flamengo de Zico, Junior e Andrade...
Voltando àquela tarde de
agosto, lembro que meu coração bateu mais forte quando
entrei no, então, “maior estádio do mundo”. Foi uma emoção ímpar! Meu grande sonho
de criança se realizava! A partir daí só faltava “ser pai, plantar uma árvore e escrever um
livro”. Falta o livro...
ORESTES CAMARGO NEVES
Economista
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PROTEÇÃO

PD'CHUMBO CONFECCIONA
MÁSCARAS PARA PILOTOS
ZARAMELO JR.

De olho na retomada da Copa
Sópneus Goodyear de Kart, a diretoria do Pé de Chumbo mandou confeccionar máscaras de
proteção facial personalizadas
para pilotos, mecânicos e equipe
de comunicação. O material será
distribuído nos próximos dias e,
de acordo com o presidente Marcelo Marusso, a sugestão é para
uso durante as etapas do campeonato. "Como o uso de más-

caras é obrigatório na pandemia da covid-19 e como o Pé de
Chumbo segue todas as normas
estabelecidas pelas autoridades,
entendemos que seria bacana
personalizar o material para as
nossas corridas. Por isso, mandamos confeccionar as máscaras e já vamos entregar para todo nosso pessoal usar", explicou
o presidente Marcelo Marusso.
Com apenas uma das 10 etapas do ano realizadas até agora,
o Pé de Chumbo vive a expectativa do retorno às pistas em julho,
possivelmente na segunda quinzena. De acordo com Marusso, a
diretoria da associação responsável pela organização do campeonato está atenta ao cenário

que envolve o novo coronavírus
e espera que a realização dos
eventos esportivos seja liberada pelas autoridades a partir do
próximo mês. "Desde o início da
pandemia, o Pé de Chumbo posicionou-se amplamente favorável às determinações do governo de São Paulo, tanto que de
imediato anunciamos a paralisação do campeonato. Agora, es-

Expectativa
de retorno
das corridas
é para mês
de julho

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br

tamos esperando o posicionamento das autoridades para que,
no momento adequado e com
o máximo de segurança, possamos voltar com as corridas", comentou o presidente.
"Estamos confiantes que isso
(liberação do esporte) aconteça em julho, mas, independentemente de qualquer decisão
que venha a ser anunciada nos
próximos dias pelo governo, já
elaboramos todo protocolo de
segurança e higiene que será seguido quando do retorno.
Não mudamos uma vírgula sequer na nossa postura de preservar a vida e a saúde de todos que fazem parte do Pé de
Chumbo", finalizou Marusso.

Marusso com a máscara personalizada do PDC
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RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com

Twitter @renanzaraa
Instagram @renanzaraa

LEICESTER CITY E O TÍTULO IMPRESSIONANTE (5)
> Seguindo na “meia-cancha”

do memorável Leicester
City de Ranieri, campeão
inglês no título apontado
por muitos como um dos
mais improváveis da história
do futebol, o setor ofensivo
precisava de jogadores
velozes o suficiente para o
estilo vertical e, especialmente,
bons passadores para
encontrarem os atacantes
em posições de finalização.

> Neste cenário, de um lado

o inglês Marc Albrighton, de
boa passagem pelo Aston Villa,
desembarcou em Leicester
em 2014, onde atuaria pelo
flanco direito com velocidade
e boas jogadas mano-amano, desequilibrando,
em sua maioria das vezes,
na busca do fundo para
cruzamentos aos homens-gols.

> Muito embora Albrighton

tenha números pouco
relevantes em termos de
gols, como na temporada do
título em que marcou apenas
duas vezes, o meio campista
contribuiu com 7 assistências
em seus 2.766 minutos em
campo, significativo número
para um extremo ou ponta,
para os mais antigos, ainda
mais em se tratando de
jogador sem tanto destaque.

> Marc sempre teve papel

importante por ser aquele cara
incômodo de ser marcado,
muito veloz. Ele auxiliava
também no momento
defensivo e infernizava os bons
laterais esquerdos que atuam
na liga inglesa, guardando as
características necessárias
ao bom funcionamento
do time de Ranieri.

> Entretanto, com muito

mais destaque, pelo flanco
esquerdo do Leicester, surgia
uma das atuais estrelas
africanas que atuam na
Premier League, o argelino
Riyad Mahrez, vindo também
em 2014 para os Foxes do
Le Havre, da França.

> Habilidoso, criativo, vertical,
rápido e de potente chute,
Mahrez expurgou quaisquer
dúvidas que pairavam sobre
o seu talento na fatídica
temporada do título, atuando
pelo flanco esquerdo mas
com liberdade criativa para
flutuar por trás dos dois
atacantes no 4-4-2, quase
sempre rígido de Ranieri.

> Mahrez teve uma temporada
brilhante, em desempenho e
números, finalizando-a com

um duplo-duplo: o meiocampista contribuiu para
com 17 gols e 10 assistências
na liga inglesa, números
absurdos por si só.

> Mas os números, secos, não

demonstram o deslumbre das
atuações de Mahrez naquele
ano: todo o planeta conheceu
uma habilidade e verticalidade
sem tamanho naquela
calibrada perna esquerda.

> A temporada do título do

Leicester serviu para abrir os
olhos de gigantes europeus
para o até então desconhecido
meio campista de apenas 24
anos, com boas características
físicas de velocidade e
imposição (1m81), arremate
preciso de média-longa
distância e, especialmente,
uma visão de jogo privilegiada.

> Assim como o Leicester

tem de agradecer a Mahrez, a
recíproca é verdadeira, uma
vez que no sistema de criação
veloz imposta por Ranieri, o
meio campista cresceu em
termos de criação, pois sabia
que quando adquirisse para si
a posse teria de rapidamente
encontrar um companheiro
bem posicionado, sem muita
margem de erro, tendo em
vista que as chances a serem
criadas seriam parcas.

> O destaque do argelino

permaneceu encantando
na pequena equipe até a
temporada 2017/2018, quando
o meia finalizou com mais
um duplo-duplo (12 gols e 11
assistências) e foi adquirido
pelo Manchester City por
cerca de 67 milhões de euros
a pedido de Pep Guardiola.

> Hoje, consolidado, Mahrez

é saudade em Leicester e
Albrighton caminha para
seus últimos dias de carreira,
porém, a dupla de muita
correria, extrema competência
criativa e destaque no título
inglês, especialmente por
conta do argelino, é destacável
e sempre lembrada pelos
Foxes, em especial pela vitória
do time de Ranieri sobre o
Swansea (4x0), em casa e com
show dos meio campistas
que fora o gol (um cada um)
mostraram na 35ª rodada
daquela competição que o
Leicester, a equipe do “conto
de fadas”, faria história!
Fraternal amplexo.
RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista
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AUTOMODELISMO

FLÁVIO ASSINA COM ALEMÃES
ricana, e agora estou voltando.
Estou muito feliz, pois o carro é
O piloto Flávio Elias, de Ameri- muito rápido e constante. A Shecana, assinou contrato até o final pherd é uma das melhores equida temporada 2021 com a She- pe do mundo", disse. Flávio está
pherd, equipe de automodelismo com as atenções voltadas para o
da Alemanha. "Corri com eles no Campeonato Brasileiro, marcado
Mundial de 2015, aqui em Ame- para os dias 13, 14 e 15 de agosto,

ZARAMELO JR.

Custa pouco para manter sua saúde em dia.
A de sua família e empresa também ;)
Reembolsos de
até R$1.149,53
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19 3604.8010
19 99895.3393 - 19 99828.6543

grupoclarian.com.br

no Mini Autódromo Internacional
Zeca Elias, no bairro Machadinho,
em Americana. Sua expectativa
é lutar pelo título. Em setembro,
nos dias 5 e 5, o piloto americanense disputa a etapa de Maringá, no Paraná. E fecha a temporada com nova rodada em Ame-

ricana, nos dias 13, 14 e 15 de novembro. Flávio Elias tem 21 títulos
brasileiros e seis sul-americanos
no automodeslimo. Ele é filho
do ex-piloto Jefferson Elias, um
dos principais nomes de Americana no kartismo e automobilismo nas décadas de 1970 e 1980.

Flávio Elias vai correr por equipe alemã
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1500 INSCRITOS

CORRIDA VIRTUAL VAI
ZARAMELO JR.

Idealizada por profissionais de
educação física de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d'Oeste e Sumaré, a Corrida Virtual Solidária está movimentando 1500 atletas desde a semana passada. A prova
se estende até o próximo dia
27, com as distâncias de 5km,
10km e 21 km para corrida e de
3km para caminhada.
Para comprovar que cumpriu a meta, o atleta tem de
encaminhar aos organizadores foto ou print do aplicativo
ou equipamento utilizado para

Neia Trindade

Fagner Orlandini

Alexandre Belluco

João Paulo

Eliane Coutinho de Sousa e Márcio Henrique de Sousa

marcar distância e tempo. "O
atleta faz a prova no dia, horário e local que quiser. Depois,
precisa nos enviar o comprovante", salientou João Simões,
da assessoria Bora Lá, um dos
responsáveis pela organização.
Num primeiro momento,
os idealizadores acreditavam
que o número de atletas seria entre 250 e 300, mas as
inscrições foram muito além
disso. A taxa foi de R$ 10 e
os participantes estão doando alimentos não perecíveis,
que serão encaminhados a
entidades assistenciais. A entrega de medalhas aos atletas

será no dia 28, no Bike Hotel
Sports, no Jardim Terramérica,
no sistema drive-thru. Também neste dia os organizadores saberão com exatidão a
quantidade de alimentos arrecadados pelas assessorias,
academias, centros de treinamento e personal trainers.

Entrega de
medalhas está
marcada para
o dia 28, no
Bike Hotel

Anito Pinheiros Alves e Elisabete de Oliveira Alves

Thiago Pereira

No feriado de quinta-feira
(11), os organizadores se reuniram na Academia Trindade para alinhar os detalhes da Corrida Virtual e também para expôr
seus métodos de trabalho durante a pandemia. A avaliação
foi muito positiva quanto à troca de experiência entre os profissionais. O JOGO acompanhou
parte da reunião e constatou
que os profissionais seguiram
os protocolos de segurança e
higiene. Todos estavam com
máscara de proteção facial e só
a retiravam no momento de falar sobre seus trabalhos. Confira
fotos deste encontro.

Lúcio Portela

Tiago de Assis Miranda

7

ESPORTE

AMERICANA, 19 DE JUNHO DE 2020

ATÉ DIA 27
IDEALIZADORES
BORA LÁ ASSESSORIA
FOCUS TRAINNING
ORLANDINI TREINAMENTO
MC RUNNERS
GRUPO SOLO
CORELIFE
ACADEMIA TRINDADE
ACADEMIA KA2 FITNESS
FITLI FUNCIONAL
DUNAMIS ASSESSORIA
STUDIO CORPO
SINTA-SE BEM RUNNING
WRFITNESS
VITOR AGUIAR ASSESSORIA
TN FUNCIONAL RUNNING
EQUIPE DE CORRIDA PRI ORTIZ
GRAE TEAM

Helder Antonucci

EQUIPE SPARTA
AB TRAINING
RCO ASSESSORIA
JULIO FADINI FUNCIONAL
TRIACTION ASSESSORIA
PENELOPES QUE CORREM
LÚCIO PORTELA ASSESSORIA
TOP TRAINING ASSESSORIA
RUNNING HEALTH FUNCIONAL
S2 ASSESSORIA
ELLITE RUNNERS
MURY ANTICO PERSONAL TRAINER
JZ RUNNERS
GRUPO DE CORRIDA 100 LIMITES
GABRIELA NASCIMENTO PERSONAL
AZUL MARINHO RUNNING

Caroline Gomes de Lima

João Simões

Jessé Carlos da Silva

Renan Alves dos Reis

Tadeu Augusto de Oliveira

ENTIDADES
BENEFICIADAS

Natalia Painelli e Emerson Michelim

Carol Ferraz

LAR BENAIAH
LAR NOSSO CAMINHO
LAR DOS VELHINHOS
AAMA
FUNDO SOCIAL
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24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)
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•Vigilância •Portaria 24 horas

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO

(19) 3471-4515

Drica Boldrini
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A mega festa para comemorar a chegada dos 50 anos teve que ser adiada em razão do
momento da pandemia em todo o mundo, mas deixar de festejar, jamais! A educadora Juliene de Lião brindou essa jornada de alegrias e amizades
recebendo o carinho de familiares e amigos num animado drive thru. A aniversariante

1

montou um quiosque na frente de sua residência, ornamentado com balões coloridos. Juliene recepcionou os convidados num curto vermelho fluído sob medida. Docinhos, quitutes e brinde de espumante bem gelado. Como mimo,
uma taça personalizada eternizando o momento especial.
Alegria e muita comemoração!

4
6

7
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11

12

13

1. Elaine Franciscatto foi levar todo o carinho à amiga 2. Kelly Patrícia, grande amiga da aniversariante 3. S
4. Paulo de Lião, marido da aniversariante 5. Daniella Von Ah Cordenonssi também passou por lá 6. A aniv
comemorou os 50 anos com animado drive thru 7. Gabriela Cia e Pedro Lião, filho da aniversariante 8. O c
9. Dalva e João Verzinhassi, pais da aniversariante 10. Cassia Favero Vaughn e a filha Gabi 11. Paulinho de L
12. O click de Luciana de Luca 13. Nos mais animados agitos, Tatiane Ferraz e Eduardo Gazzetta 14. Telma

FLAGRA

CEGONHA

A empresária Sandra Diniz, aniversariante
da semana, foi surpreendida com um mimo
apaixonado do maridão Alfredo Rosa Viana:
um buquê de rosas vermelhas. Os dois são
proprietários do Grupo Fyne. Parabéns, Sandra!

Lorena chegou trazendo muita
alegria aos papais, a personal
trainer Isabela Rosolen e
Leonardo Tasinafo. Ela nasceu
com 48cm e pesando 3.110 kg.

CIAL
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Incomodadas com tanto ódio
e linchamento virtual, a jovem Amanda Corral Furlan e
as amigas resolveram usar as
redes sociais pra espalhar o
bem. Juntas criaram a campanha "Propague Amor" para arrecadação de alimentos, itens

de higiene pessoal e limpeza,
leite e fraldas geriátricas em
prol do Lar dos Velhinhos São
Vicente de Paulo. Um sábado de muita solidariedade. As
doações aconteceram no sistema drive thru na portaria 4 da
FAM, Faculdade de Americana.

8

MEUS SAIS!
Ai ai ai... E a phyna
badalada, figura
carimbada nas festas
da society, que vive
passeando com os pets no
final de tarde, mas nada
de recolher a sujeira do
nº 2 que os dogs deixam
pela calçadas??! Cansada
da situação, uma vizinha
que não leva desaforo pra
casa, recolheu m*#@%
durante alguns dias e
depois jogou na frente
do portão da fuefa. Foi
um quiprocó e a phyna tá
pianinho. Acorda, Alice!
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ANIVERSÁRIOS
Parabéns para Di Nunes
e Luciana Rando que
são aniversariantes
dessa sexta; Alexandro
Polido e Sandra Elena
Lejne que apagam
velinhas no sábado;
e o domingo Artur
Mendes (foto), Ana Lúcia
Fré Beretta, Ricardo
Teixeira e Emerson Leão
comemoram idade nova.

Sempre querida, Cleusa Paffaro
versariante Juliene de Lião
casal Neuzete e Ederson Conte
Lião, filho da aniversariante
a Pangilutte com o filho Kauã

DIGITAL
Consultoria de Decoração e Ambientação online
Delivery Fyne para toda a região
Compre sem sair de casa!

Saiba mais:
www.

.com.br
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Amanda Corral Furlan,
nova geração da FAM,
idealizadora da campanha
'Propague Amor'

O click de Beatriz Docusse

Aghata Campos Martineli
dedicada às ações sociais

Maria Clara Rodero
propagando amor

Duda Bosco engajada
na ação do bem
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DE OLHO NO APITO

@josehenrique.arbitro

INFRAÇÃO DE MÃO NA BOLA (REGRA 12)

A

lgumas mudanças nas No ano passado, falamos so- rio no ataque, aquelo consideRegras do Futebol bre a alteração da “mão na bo- rada acidental, deverá ser ensão necessárias, sem- la”, quando houvesse toque de tendida como infração somenpre com o propósito de se fa- mão na bola em qualquer jo- te em situações que ocorram
zer justiça, deixar o jogo mais gada ofensiva.
um gol diretamente ou uma
dinâmico e outras, para corriNa atual mudança, o tex- clara oportunidade “imediata”
gir ou ratificar alguns concei- to deixa bem claro que o to- de gol. Outra alteração se retos já praticados pelos árbitros. que de mão/braço involuntá- fere ao local do braço que se-

rá considerado infração. O toque no começo do braço (junção com a axila), não será mais
considerado infração. Isso servirá para todas as situações
que envolvem mão/braço na
bola. A figura ilustra bem essa JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
análise. Até a semana que vem! Ex-árbitro da CBF e FPF

BENEFICENTE

CORRIDA 24 HORAS ARRECADA 3,1T
cipar de atividades esportivas.
De acordo com Rogério, as doaIniciativa do diretor de relações ções foram destinadas ao Hospisindicais e esportista Rogério Al- tal Seara, Apae (Associação de
meida, a Corrida Solidária 24 Ho- Pais e Amigos Excepcionais de
ras arrecadou 3,1 toneladas de Americana), Lar dos Velhinhos e
alimentos, leite, ração pet, aga- Comissão dos Direitos dos Anisalhos e cobertores, entre outros
produtos, além de R$ 2.170 em
Alimentos,
dinheiro. O evento aconteceu
entre os dias 6 e 7 de junho, na leite, ração
residência de Rogério, num con- pet, agasalhos
domínio de Americana, e teve a
participação de atletas da asses- e cobertores
soria Triaction.
vão a entidades
“A ideia é ajudar ao próximo
e quero deixar o meu agradecimento a todos participantes e mais da OAB (Ordem dos Advodoadores”, disse Rogério ao O gados do Brasil), todos de AmeJOGO. Ele explicou que idealizou ricana, e ONG Grupo de Apoio
e desenhou o projeto e compar- Nisfram, de Sumaré. A Corrida
tilhou a iniciativa com a Triaction Solidária 24 Horas foi transmipara ter número maior de atletas, tida pelo canal “Correr Cansa e
pois, em razão de tratamento de Sofá Mata”, que Rogério Almeisaúde, não está podendo parti- da mantem no Youtube.

DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR.

Rogério Almeida, em sua casa, com parte dos alimentos arrecadados durante evento

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

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

AMERICANA, 19 DE JUNHO DE 2020
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TREINOS

R.BRANCO E
OMAR ABREM
PORTAS PARA
O GUARANI
ZARAMELO JR.

Sem autorização do prefeito Jonas Donizette para treinar em Campinas, em razão da
pandemia do novo coronavírus,
o Guarani encontrou refúgio
em Americana. O Rio Branco e
o prefeito Omar Najar abriram
as portas para o time campineiro utilizar o Estádio Décio Vitta.
A princípio, os treinamentos deveriam começar de imediato, mas o governador João
Dória frustrou os planos dos times que disputam a Série A1
do Campeonato Paulista e só liberou o retorno às atividades a
partir do dia 1º de julho. Ao receber a negativa de Jonas Do-

nizette, o Guarani correu para
Americana e rapidamente conseguiu local para treinar. O Rio
Branco, em nome do bom relacionamento com o time de Campinas, segundo o presidente Gilson Bonaldo, não colocou obstáculos para liberar seu estádio.
O Guarani, segundo o dirigente, comprometeu-se a colaborar com a manutenção do
gramado e, futuramente, até ceder jogadores ao time local para
a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23.
O processo na prefeitura de
Americana também foi bem rápido. O Guarani protocolou toda documentação às 15h16 de
terça-feira (16) e no início da

SÓ EM JULHO

Omar Najar recebeu o presidente do Guarani, terça-feira, em seu gabinete

Trâmite na
prefeitura
foi bastante
rápido na
quarta-feira

OPINIÃO
Sinceridade??? Não vejo nenhum mal no fato do Rio Branco e da prefeitura de Americana
liberarem o Estádio Décio Vitta
para treinos do Guarani.
Vejo, sim, uma decisão totalmente desnecessária, que não
acrescenta absolutamente nada ao clube presidido por Gilson
Bonaldo e ao município comandado por Omar Najar.
Imagino que não tenha sido a intenção, longe disso,
mas abrir as portas para um ti-

me de futebol de outra cidade
soou, para muitos, como desrespeito às equipes e aos profissionais ligados ao esporte de
Americana que vêm tentando
retomar suas atividades e ainda não conseguiram.
Não há nenhuma compensação financeira para o Rio Branco
e nenhum retorno esportivo para Americana com o Guarani - ou
qualquer outro time - treinando
na cidade durante a pandemia
do novo coronavírus.

têm objeções, desde que as
normas de segurança da pandemia estejam garantidas."

Pode não fazer mal, aliás,
realmente não faz mal nenhum
mesmo, mas é o tipo de situação que poderia muito bem ter
sido evitada.
Por fim, quando tudo isso
passar, que a prefeitura de Americana tenha a mesma agilidade
e a mesma boa vontade para resolver os problemas do esporte
amador local como teve para resolver essa situação do Guarani.
ZARAMELO JR., EDITOR DO O JOGO

noite a assessoria de imprensa
do Poder Executivo confirmou
ao O JOGO que já havia sido dada autorização para os treinamentos na cidade.
No mesmo dia, às 20h06,
Omar postou em sua página
no Facebook fotos com o pre-

sidente do Guarani e o seguinte texto: "Recebi hoje o presidente do Guarani, Ricardo Moisés. O clube está retomando os
treinamentos e solicitou a utilização do Estádio Décio Vitta
ao Rio Branco. A prefeitura e o
comitê que trata da Covid não

Na quarta-feira (17), porém, o
governador João Dória freou a
volta dos treinamentos dos times que disputam o Paulistão.
Ele determinou que as atividades sejam retomadas apenas no
dia 1º de julho. De acordo com a
assessoria de imprensa da prefeitura de Americana, será seguido o protocolo do governo
de São Paulo. Em redes sociais,
esportistas de Americana fizeram críticas ao prefeito Omar
Najar por autorizar os treinos
do Guarani na cidade e por, segundo eles, não se empenhar
para liberação das atividades
de equipes e academias locais.
Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, o entendimento é que a definição sobre
autorizar (ou não) as atividades
esportivas cabe ao governador.
De qualquer maneira, em virtude da posição de Dória, pode
ser que, a partir de julho, o Guarani tenha autorização para treinar em Campinas e, desta forma, abdique da liberação que
conseguiu em Americana.
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TODAY
REÚNE 70
EM DESAFIO

ARQUIVO PESSOAL

Durante dez dias consecutivos, entre
27 de maio e 5 de junho, a Today
Treinamento Nutrição de Americana
reuniu 70 pessoas, entre alunos,
amigos e seguidores de redes sociais,
no Desafio Today. A proposta foi
incentivar e engajar os participantes,
mantendo-os motivados e ativos, com
objetivo de contribuir para saúde e
qualidade de vida durante o período
de quarentena e isolamento social.
Os treinos foram realizados com
lives diárias no Instagram da Today,
sempre às 18h30, ministrados pelo
head coach Thiago Bolognesi. Além
das atividades físicas, os participantes
concorreram a prêmios, como kit de
acessórios para treinos, camisetas
e mensalidades de planilhas, entre
outros. O top 7 do Desafio Today foi
a seguinte: 1º) Mariana Rodrigues;
2º) Natália Bassette; 3º) Marcos
Hashimoto; 4º) Fernando Torralbo;
5º) Kelly Andrade; 6º) Tamires
Bechara e 7º) Raphael Ribeiro. "Um
dos pontos legais do Desafio foi que
o Fernando, a Kelly e a Tamires, que
ficaram em quarto, quinto e sexto
lugares, são de São Paulo, são meus
amigos. Eles nunca foram de fazer
muitos exercícios e começaram
a seguir as lives, se empolgaram
e agora continuam treinando em
casa", citou a vice-campeã Natália
Bassette (foto). (DA REDAÇÃO)








ENSAIO

FUTEVÔLEI ATRAI
EX-JOGADORES
Não é de hoje que ex-jogadores de futebol praticam o
futevôlei. Em Americana, um grupo de amigos costuma
se encontrar semanalmente para jogos e a presença
de ex-profissionais é certa. Walker Frônio, o Walkinho
(à esquerda), e Angelo Marusso (à direita) são figuras
carimbadas nas quadras. Walkinho, que foi volante e
encerrou a carreira em 2014, teve passagens por Ajax
da Holanda, Atlético-MG, Juventude, Náutico e times do
interior de São Paulo. Sua conquista marcante foi o título
do Mundial Sub-17 de 1999 - era o capitão da seleção
brasileira. Ele continua ligado ao futebol como técnico de
escolinha. Angelo foi ponta-esquerda do Rio Branco nos
anos 1980, na época da Divisão Intermediária, e arriscouse algumas semanas no futebol do Chile. Parou de jogar
profissionalmente após uma lesão no joelho em acidente
de moto. Hoje é empresário do ramo têxtil. (ZARAMELO JR.)

Em tempos de isolamento
social por conta da pandemia
de covid-19, nada como uma
sessão de fotos para levantar a
autoestima. A convite do fotógrafo
Marcelo Auge, as atletas da Liga de
Basquete Feminino participaram
do projeto “EM CASA”, que retrata
pessoas nesse período. Ao todo,
participaram 21 jogadoras das oito
equipes que disputam atualmente
a LBF CAIXA, principal torneio
de basquete feminino do país.
Entre as modelos, nomes como
Érika de Souza (seleção brasileira)
, Melisa Gretter (Sampaio
Basquete), Débora Costa (Sesi
Araraquara e seleção brasileira foto), Patty (Campinas e seleção
brasileira), Palmira (Ituano) e
Karla Costa (Campinas). Todas
foram fotografadas à distância,
em suas casas, em poses
intimistas e descontraídas.

FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

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

3645-1618
3407-7474

AMERICANA, 19 DE JUNHO DE 2020

DE PRIMEIRA

ARQUIVO PESSOAL

CAROL FERRAZ
Nome completo.
Carolina Ferraz Caria.

Torce contra quem?
Só contra o Guarani mesmo... rs

Nascimento.
27 de abril de 1993,
em Campinas.

Ídolo.
Rodrigo Bargas. Atleta
profissional recordista do
atletismo brasileiro na prova
dos 400m rasos. Todo o seu
talento, esforço e disciplina
o tornaram exemplo. Pude
acompanhar de perto
parte de sua carreira e
por isso sou sua fã.

Profissão.
Profissional de
Educação Física.
Como você é
conhecida entre
amigos e familiares?
Carol ou Carolzinha.
Time do coração.
Sou pontepretana de
coração. A paixão está
na familia há gerações.
Começou com o meu avô,
depois meu pai e agora eu.

Imagem inesquecível.
Ver o Brasil ser campeão
mundial no handebol
feminino. E assistir o primeiro
homem a correr uma
maratona sub 2 horas. São
os dois cenários que vêm de
primeira em minha mente.
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Modelo de beleza.
Ronda Rousey, lutadora
com histórico brilhante de
vida, de atleta e de beleza.
Entre seus amigos,
quem é fera no esporte?
Essa é fera: Luciane Santos.
E quem não é?
São as pessoas que tentam
trapacear de alguma
forma para ganhar.

Faz alguma atividade física?
Jogo handebol aos finais de
semana e pratico corrida de
rua e crossfit para manter
meu condicionamento
físico durante a semana.
Quando posso, faço outras
atividades para adquirir
novas experiências e
como forma de lazer.
Esporte favorito.
Para praticar, gosto de
jogar handebol; faz 12
anos que represento
Americana em Jogos
Regionais e Jogos Abertos.
Para assistir, atletismo.
Para qual esporte
não leva jeito?
Adoro esportes, mas até hoje
o vôlei foi o que menos gostei.
Quem vai se dar bem
no esporte em 2020?
Rogério, Leonardo e Alana,

meus sobrinhos que estão
entrando agora e conhecendo
o mundo dos esportes.
Não tenho dúvidas que
eles irão se dar bem em
modalidades esportivas.
E quem vai pagar mico?
Meu pai. Sempre coloco
ele em furadas. Espero
que ele não fique bravo.
Programa de tv.
Não tenho um programa
preferido, mas gosto
bastante de documentários
e séries esportivas.
Jornalista.
Bargas Filho.
Em casa, narrador;
no trabalho, radialista.
Gente boa.
Jurandir Batista, o Didi.
Esse cara é gente boa, além
de meu treinador e amigo.

Mala.
Neymar, mas que fique claro
que eu gosto dele... rsrs.
Bola cheia.
Priscila (Perê). Após sua
terceira gestação, retornará
às quadras de handebol
representando Americana.
Bola murcha.
No momento, todos que
não estão se cuidando ou
levando a quarentena a sério.
Com qual esportista
faria selfie?
Tiraria com Cristiano Ronaldo
e Michael Jordan, que estão
no meu ranking de melhores
Com quem já tiro é com
Muryel Ântico, companheira
de todas as selfies... rsrs.
Com qual não faria?
Hoje não faria com ninguém
sem máscara... kkkkk

BEACH TENNIS

ALOHA ESPERA REUNIR 20 DUPLAS
ZARAMELO JR.

A academia Aloha Beach
Sports, de Americana, já abriu
inscrições para o Ranking de
Beach Tennis, torneio que deve ser realizado entre julho e
dezembro. A expectativa é
movimentar 20 duplas mistas, de acordo com o professor e organizador Danilo Binda Glasser. O início dos jogos
ainda depende da liberação
das atividades esportivas por
parte das autoridades.

De acordo com Glasser,
12 duplas já estão confirmadas e a tendência é que o número chegue a 20. São jogadores de Americana, Limeira, Santa Bárbara d'Oeste,
Nova Odessa e São Paulo. Cada dupla fará dois jogos por mês. “Vai ser um torneio bem legal, certamente. O beach tennis é um esporte com bastante procura
em Americana e vamos agitar a galera com esse evento”,
comentou o organizador.

As duplas com participa- la/Carlos, Júlia/Caetano, Maríção já garantida no Ranking lia/Rafael, Karen/Caio, Bruna/
Aloha são: Adriana/Eduardo, Ruy e Marilisa/Jean.
Sarita/Eliel, Adriana/Anibal,
Os interessados em se insAmanda/Giovanni,
Karina/ crever devem acessar o FaDanilo, Paula/Eduardo, Cami- cebook da academia – clique
aqui. O torneio tem patrocínio de Odontoclinic AmericaRanking vai
na, HanaLuxo, Padaria Ouro
movimentar
Branco e Mormaii.
A Aloha Beach Sports conjogadores de
ta com quatro quadras e fica
pelo menos
na Avenida Nossa Senhora de
Fátima, 2419, no Jardim Tripoli.
cinco cidades
O telefone é o (19) 99270.1912.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 11 DE JUNHO DE 2020

Jogos serão realizados nas quadras da Aloha Sports

O Flamengo é um porto seguro.
Uma família.
Um lugar chamado de lar.
E os sócios são a alma do clube.
Distância nenhuma pode
quebrar esses laços...

Em breve estaremos
juntos novamente!
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OPINIÃO FAKENEWS: REFLETIR ANTES DE COMPARTILHAR

U

ma pesquisa divulgada recentemente pela empresa de cibersegurança Kaspersky apontou
que, no Brasil, 60% da população não reconhece uma notícia
falsa. As fakenews são propagadas com grande poder de alcance pela internet. Foram responsáveis, por exemplo, para a disseminação de informações equivocadas sobre vacinas, o que levou ao ressurgimento de doen-

ças consideradas controladas cia falsa publicada pelo preno planeta, como o sarampo.
sidente Jair Bolsonaro, arguEm tempos de pandemia, mentando que a plataforma
segundo a Fundação Oswaldo tem trabalhado para combaCruz, a disseminação de notí- ter este problema não imporcias falsas prejudicou o isola- ta quem publique.
mento social. Em alerta sobre
Nesta toada, o STF (Supreo assunto, as próprias redes mo Tribunal Federal) investiga
sociais têm excluído, quando publicações em massa de fareconhecidas, publicações so- kenews e ameaças à corte, no
bre fakenews. O fundador do chamado “Inquérito das FakeFacebook, Mark Zuckerberg, news”. Dada a proporção do
citou a exclusão de uma notí- problema, concomitante a is-

so, caminhamos para as eleições municipais e será muito
importante a vigilância do próprio eleitor com relação às fakenews. No processo eleitoral,
notícias fakes tomam proporções gigantescas e podem definir os rumos da sociedade.
Em vista disso, é preciso ter
cautela com os piratas da internet que, à sombra do anonimato, utilizam da web para
prejudicar pessoas com men-

tira, com o intuito de confundir
em benefício próprio. Impedir
o surgimento das notícias falsas num ambiente tão amplo e
independente como a internet
é impossível, portanto, cabe
aos internautas sempre checar
a fonte e dar o benefício da dúvida, antes de compartilhar.
Podemos ser propagadores ou não das fakenews. Qual ROGER WILLIANS
caminho você está seguindo Jornalista e vice-prefeito
nas redes?
de Americana

EQUIPAMENTO

GOODYEAR DOA PNEUS À PREFEITURA
DA REDAÇÃO

A prefeitura de Americana recebeu, no início do mês, a doação de pneus da empresa Goodyear, cuja planta está na cidade há 46 anos. O equipamento
será utilizado em veículos que
atuam nas secretarias de Saúde,
Obras e também no Corpo de
Bombeiros; os automóveis que
vêm atuando no combate à covid-19, como ambulâncias, serão
os principais beneficiados com a
ação. “É uma iniciativa que tivemos com o município por sabermos a situação que o país está
vivendo. A fábrica está fazendo
46 anos na cidade, são pessoas
de Americana que fizeram esses
pneus e esta é a melhor forma
de devolvermos isso para a sociedade, com o nosso trabalho”,

MARÍLIA PIERRE | PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

disse Alfredo Gamboa, diretor
de Manufatura da Goodyear.
O prefeito Omar Najar destacou o laço da Goodyear com
o município. “A fábrica da Goodyear foi uma conquista para o

Prioridade é
para veículos
utilizados no
combate ao
coronavírus

MARÍLIA PIERRE | PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

Alfredo Gamboa, da Goodyear, e o prefeito Omar Najar

desenvolvimento de Americana tenho que agradecer à empree veio para cá durante a gestão sa pela iniciativa”, disse o chefe
do meu pai (Abdo Najar), que do Executivo local.
lutou muito para que a empreO diretor da Unidade de
sa se instalasse na nossa cida- Desenvolvimento
Econômide. Fico muito feliz com a con- co, Marcelo Lopes Fernandes,
tribuição que nos foi dada, só também ressaltou a doação.

“Como o Alfredo Gamboa disse, são pneus fabricados por
americanenses. Não pode haver significado maior nessa
doação, que, com certeza, será importante para o trabalho
do Poder Executivo”, disse.

NOVA VIA
Começaram, esta semana, as obras de abertura de
novo acesso na rua das Castanheiras, que irá interligar
a avenida Brasil até a rua Fonte da Saudade. A obra
é executada por meio de contrapartida de dois
empreendimentos na cidade, sem custo para a prefeitura.
A previsão de término é de três meses. (DA REDAÇÃO)

Avenida Gioconda Cibin,
Jardim Terramérica
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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA RETOMA ATIVIDADES NA 2ª
CÂMARA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

JOÃO MARCO DE OLIVEIRA | DIVULGAÇÃO

A Câmara de Americana informou, esta semana, que retomará o funcionamento em horário
normal a partir de segunda-feira
(22). A medida foi anunciada pelo presidente da Câmara, vereador Luiz da Rodaben (Cidadania). A retomada das atividades
será feita seguindo os protocolos sanitários recomendados pelo governo do Estado e autoridades de saúde, buscando garantir
a segurança de funcionários, vereadores e população que comparecer à sede do legislativo. Todos deverão utilizar máscaras
durante todo o tempo de permanência nas dependências do
Poder Legislativo, haverá disponibilização de álcool em gel e a
limpeza de banheiros, áreas comuns e locais como corrimões,
painel de elevador, maçanetas e
bebedouros será intensificada. O
expediente será das 8 às 17 horas.
Como medida de prevenção,
a Câmara recomenda à população que priorize o atendimento
à distância, por telefone (0800771-9701), e-mail (camara@camara-americana.sp.gov.br) ou
site oficial (www.camara-americana.sp.gov.br), através do
ícone “Fale Conosco”. Os atendimentos presenciais nos gabinetes dos vereadores deve-

DESINSETIZAÇÃO
Plenário da Câmara está sendo adequado às recomendações
rão ser agendados por telefone.
Na primeira fase da reabertura
do Legislativo, as sessões ordinárias voltam a acontecer semanalmente a partir do dia 25, ainda por videoconferência. O plenário está sendo adequado às
recomendações sanitárias e de
distanciamento para possibilitar
o retorno das sessões presenciais e, seguindo o cronograma
progressivo do combate à pandemia estabelecido pelo governo do Estado, a Câmara irá promover gradualmente a retomada das sessões solenes e audiências públicas. Além disso, funcionários que fazem parte do grupo

de risco ou cuidem de familiares, so de retorno, buscaremos gacomo crianças, permanecerão rantir que funcionários, vereadoatuando em regime de teletra- res e população sigam às recobalho, conforme orienta o proto- mendações das autoridades de
colo sanitário estadual.
saúde e possam estar presenSegundo o presidente da Câ- tes na Câmara de modo segumara, Luiz da Rodaben, o Legis- ro, retomando os trabalhos até
lativo irá monitorar constante- a normalidade”, disse Rodaben.
mente o funcionamento das medidas para garantir a segurança e a saúde de todos. “Acredito que a forma como a Câmara
se organizou, realizando revezamento presencial de funcionários
e teletrabalho, permitiu que as
atividades do legislativo pudessem continuar ainda que de maneira reduzida. Durante o proces-

OAB/SP 13.696

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

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

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

A equipe da empresa Simeprag do Brasil, contratada
do DAE (Departamento de Água e Esgoto), iniciou esta
semana o processo de desinsetização das redes coletoras
de esgoto em mais uma região de Americana. Nesta
etapa, os bairros atendidos serão Jardim Boer I e II,
Jardim Esperança, Jardim Mirandola e Jardim Bertoni.
O trabalho consiste na desbaratização, feita pela
aplicação de inseticida líquido nas paredes dos
poços de visita e aplicação de inseticida através de
termonebulização, e na desratização, que consiste
na colocação de inseticida em forma de iscas (blocos
sólidos) para combate a roedores. (DA REDAÇÃO)
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ASSEMBLEIA APROVA AÇÕES DIVERSAS
DA REDAÇÃO

Os deputados da Assembleia
Legislativa de São Paulo aprovaram, esta semana, o projeto de lei coletivo com medidas
de combate à pandemia causada pelo novo coronavírus.
As ações tratam desde assuntos econômicos, passando pela saúde, funcionalismo, transparência, entre outros. O projeto, que recebeu sugestões de
diversos deputados, foi defendido desde o início pelo presidente do Parlamento, Cauê Macris.
“Demonstramos que os deputados estão alinhados e unidos no
combate à pandemia e também
em criar melhores condições
para os paulistas”, disse Cauê.
Entre as medidas, destacam-se a autorização para o
exercício da telemedicina na
rede pública estadual e o atendimento remoto em farmácias
e drogarias. Já os profissionais
de saúde que lidam com a Covid-19 poderão se hospedar
em hotéis ou alojamentos para
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O projeto suspende, enquanto perdurar o estado de
calamidade pública, os prazos
de validade de concursos públicos já homologados. O pagamento de dívidas tributárias
com o Estado também fica suspenso e com direito a parcelamento futuro. Além disso, novas inscrições no cadastro de
inadimplentes ficam suspensas. As vítimas de violência doméstica também foram atendidas no projeto. Elas podem receber abrigo especial ou optar
pelo recebimento de um auxílio
no valor de, no mínimo, R$ 300
mensais não cumulativo com
outros benefícios relacionados
à pandemia de Covid-19.
O governo do Estado também fica obrigado a dar transparência total sobre a pandemia, como informações sobre
Cauê durante a sessão online desta semana da Assembleia
a doença (casos confirmados,
não contaminar os familiares plência, do fornecimento de óbitos, número de leitos disem casa. O governo do Estado energia, gás, água e tratamen- poníveis, pacientes internados,
também fica autorizado a ado- to de esgoto, uma vez que são entre outros). O texto aprovatar providências para que não serviços essenciais em meio a do segue agora para sanção
haja suspensão, por inadim- uma crise sanitária.
do governador João Doria.
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DUPLICAÇÃO
O prefeito Omar Najar anunciou esta semana a
duplicação da Avenida Nicolau João Abdalla, trecho
entre rotatória da Rua Lírio Correa até a Rua José
Nicoleti, região do bairro Parque Nova Carioba. Será
feito alargamento da pista, com recursos materiais
da empresa Suzano, intermediados pelo presidente
da Câmara, Luiz Cezaretto, e a prefeitura contratará
empresa para a execução de mão de obra. De acordo
com projeto da prefeitura, para o alargamento da
avenida serão executados 6.300 metros quadrados
de pavimento, numa extensão de 600 metros.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

BROCHI COBRA MAIOR FISCALIZAÇÃO DA ANP
DA REDAÇÃO

>> Brochi quer mais
rigor por parte ANP

O vereador Thiago Brochi (PSDB) protocolou na secretaria da
Câmara de Americana moção
de apelo à Agência Nacional
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para que
intensifique a atuação fiscalizatória nos postos de combustíveis da cidade. De acordo com

o parlamentar, tem aumentado
o número de reclamações sobre práticas indevidas dos postos. “Consumidores relataram
problemas em seus veículos logo após o abastecimento, não
gerando dúvidas de que a má
qualidade do combustível teria
motivado os danos a estes automóveis, o que posteriormente foi confirmado pelos laudos

técnicos emitidos por oficinas
mecânicas”, apontou.
Ainda segundo o vereador,
que é presidente da Comissão
de Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara, outro problema é a utilização de logomarcas de redes de postos por
estabelecimentos não conveniados. “Muitos locais sustentam logomarcas e cores de la-

yout de postos de bandeira,
quando na verdade não são
credenciados por estas marcas,
ou seja, são bandeira branca e
adotam esta prática para conseguirem vender combustíveis
a um preço mais elevado do
que outros postos de bandeira
branca, e também para transmitir ao consumidor a sensação
de que está comprando com-

bustível de procedência mais
confiável”, acrescentou.
“Com o objetivo de que o
consumidor não seja mais lesado, pague um preço justo e
tenha disponível um combustível cada vez mais de qualidade, solicito a atuação da ANP
em Americana a fim de garantir
melhor qualidade dos combustíveis a todos”, concluiu Brochi.

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...
sÓ FALTA VOCÊ!
Pensou em
viagem,
conte com
a gente!

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