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O goleiro Flávio Reis, o zagueiro Gabriel Zenit, o volante Leonardo Solovijovas e o meia/atacante Enzo Gallo, 
todos de Americana, são apostas das categorias de base do Atlético Mineiro. Os jovens talentos estão sob comando 
de dois profissionais também americanenses: o gestor Junior Chávare e o coordenador Júnior Batistella. P. 12

FOTOS: ATLÉTICO-MG | DIVULGAÇÃO
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• Circuito fechado de tv  • Alarmes monitorados 
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

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

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

LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

Ter grandes cobradores de 
falta nunca foi exclusivi-
dade do futebol brasilei-

ro, mas nenhum outro país ge-
rou tantos especialistas como 
por aqui. Desde batedores com 
chutes fortíssimos até outros 
que se especializaram em “co-
locar a bola”, tivemos sempre 
excelentes chutadores de qual-
quer distância. Sei lá qual a ver-
dadeira razão, mas, nos últimos 
anos, eles estão rareando.

Folclore ou realidade, conta-
va-se que, nos anos 1930, o za-
gueiro corintiano Grané, que ti-

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

nha o apelido de “420” (no-
me do canhão de maior cali-
bre da época), era capaz de fa-
zer gols de falta de antes da li-
nha de meio de campo. Exagero 
ou não, não temos como confir-
mar ou negar, pois não existem 
registros de vídeo, embora, te-
nhamos que levar em conta que 
os campos de futebol tivessem, 
então, dimensões variadas...

Nos anos 1950, Jair da Ro-
sa Pinto era dono de um chu-
te forte e certeiro que decidiu 
muitos jogos. Mas, quem mar-
cou o fim daquela década e iní-

cio da seguinte foi, sem dúvi-
das, o santista Pepe, o Canhão 
da Vila, que fez muitos defenso-
res “perder os sentidos”, ao se 
colocarem nas barreiras e se-
rem acertados por seus chutes. 
Na mesma época, Didi chutava 
com o lado externo do pé direi-
to, chute que ficou conhecido 
como “folha seca”.

De lá pra cá, destacaram-se 
Pelé, Gérson, Rivelino (a Pata-
da Atômica, segundo os mexi-
canos), Edu, Nelinho, Éder Aleixo, 
Dicá, Jorge Mendonça, Pita, An-
drei, Zenon, Zico, Roberto Dina-

mite, Neto, Roberto Carlos, Mar-
celinho Carioca, Rogério Ceni, 
Marcos Assunção, Juninho Per-
nambucano, Célio Silva, Renato 
Abreu, Lúcio Flávio, André Cruz, 
Alex, Djalminha, Paulo Baier,  Ro-
naldinho Gaúcho, Rivaldo…

Mas, dentre tantos, entendo 
que os cinco melhores cobrado-
res que vi, em termos de eficiên-
cia, foram Rivelino, Nelinho, Mar-
celinho Carioca, Zico e Rogério 
Ceni! Os três primeiros, por seus 
chutes fortíssimos e certeiros, já 
Zico e Ceni eram muito eficien-
tes na “curta distância”!

Mas, se alguém me pergun-
tasse quem foi o melhor de to-
dos, não hesitaria em escolher 
Nelinho (foto). Da linha imagi-
nária da intermediária em dian-
te, não havia lado ou distância 
que não fizesse o coração dos 
goleiros e dos torcedores ad-
versários bater mais forte preo-
cupados. Por ironia, seu gol 
mais marcante não foi de “bo-
la parada”, mas de bola rolando 
contra a Itália, na Copa de 1978.

GRANDES COBRADORES DE FALTA!
REPRODUÇÃO INTERNET

Após mais de dois meses de 
reuniões semanais discutindo 
o cenário nacional diante 
da pandemia de covid-19 e 
visando o retorno da LBF 
CAIXA 2020, as equipes 
decidiram pelo cancelamento 
da competição, em 
reunião realizada por 
videoconferência na manhã 
de terça-feira (23). Apesar 
dos esforços empreendidos 
desde meados de março - 
quando o principal torneio de basquete feminino do país foi paralisado - para que 
a competição ainda fosse realizada no 10º ano de fundação da LBF, a diretoria da 
Liga e os dirigentes das oito equipes entenderam que ainda não há um nível de 
segurança ideal para que os jogos sejam realizados, ainda que de portões fechados 
e com a adoção de protocolos de saúde. Caso tivesse sequência, o campeonato 
aconteceria no mês de agosto em duas sedes, com apenas um turno e jogos 
únicos nos playoffs, cumprindo todos os protocolos de saúde, como testagem de 
atletas e comissões e distanciamento fora das quadras. O formato chegou a ser 
aprovado pelas equipes, mas foi anulado pela decisão desta terça. (DA REDAÇÃO)

LBF CANCELA A TEMPORADA
LBF | DIVULGAÇÃO

Os organizadores da 1ª Corrida Virtual Solidária, 
que envolve atletas, assessorias, academias e 
personal trainers de Americana, Nova Odessa, 
Sumaré e Santa Bárbara d'Oeste, alterou o 
local para entrega de medalhas. Inicialmente 
marcada para o Bike Hotel Sports, no Jardim 
Terramérica, agora a solenidade será na 
praça do Parque Novo Mundo, próxima à 
Emef Paulo Freire, neste sábado (27), às 16 
horas, restrita aos responsáveis pelos atletas 
e no sistema drive-thru. "Conversamos com o 
Guidola (Fábio Guidolin, proprietário do Bike 
Hotel) e como ele preza pela saúde e prática 
de esportes de seus clientes e colaboradores, 
achamos melhor mudar o local para evitar 
aglomeração no local. Então, vamos fazer na praça, algo mais rápido e dinâmico. Os responsáveis 
recebem as medalhas e depois repassam aos atletas", explicou João Simões (foto), da assessoria Bora 
Lá, um dos responsáveis pela organização. A Corrida Virtual Solidária teve aproximadamente 1500 
inscrições e começou no dia 11. O encerramento está previsto para hoje. Neste período, em dia e local de 
livre escolha, os atletas tiveram de percorrer distâncias de 5 km, 10 km, 15 km e 21 km para corrida e 3 
km para caminhada. Foram arrecadados alimentos, que serão encaminhados a entidades. (ZARAMELO JR.)

CORRIDA SOLIDÁRIA ALTERA LOCAL
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Número 1 do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), 
Novak Djokovic viu-se no centro de grande polêmica, esta semana. 
Na terça-feira (23), o jogador sérvio divulgou, em comunicado, que 
ele e a esposa Jelena testaram positivo para o novo coronavírus, 
dias após o Adria Tour, torneio-exibição que ele próprio organizou 
na Sérvia e na Croácia com presença de público. Djoko foi bastante 
criticado por ter desrespeitado protocolos de segurança e 
higiene. O melhor jogador do mundo está assintomático e pediu 
desculpas pelo comportamento. “Infelizmente, ele (covid-19) 
ainda está presente, e essa é uma nova realidade com a qual 
ainda estamos aprendendo a lidar. Peço desculpas por cada 
caso individual de infecção", disse Djokovic. (DA REDAÇÃO)

COM COVID, DJOKO SE DESCULPA

Instalada numa área de 3 mil metros quadrados no distrito industrial de Santa Bárbara d'Oeste, próximo à divisa com Americana, 
a Winner Academia investiu em diversas melhorias. Alunos, jogadores do ranking e locatários poderão observar o novo visual 
assim que as autoridades liberarem as atividades esportivas. Um dos sócios-proprietários da Winner, Ricardo Cândido citou que 
foram refeitos na totalidade os pisos das quadras 1 e 2, enquanto as quadras 3 e 4 passaram por manutenção. Em todas, houve a 
troca das lâmpadas do sistema de iluminação por led de altíssima qualidade - nos espaços 3 e 4 também foram colocados novos 
postes. Ricardo destacou a construção de uma loja - Winner Storie -, que terá tênis e raquetes de diversas marcas. "Serão mais 
de 500 ítens à pronta entrega e melhores preços", assegurou o empresário. Pintura de toda área, plantação de 40 palmeiras 
e melhoria na iluminação do estacionamento também foram realizadas. Ricardo citou que foram confeccionadas novas lonas 
para as quadras de tênis e beach tennis e fechada parceria com fisioterapeuta, que atenderá na academia. (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE JUNHO DE 2020

REPRODUÇÃO INTERNET

Em outubro de 2011, Americana sediou uma etapa do 
Circuito de Tênis Unimed Seguros. Os jogos foram 
realizados nas quadras de piso rápido do Centro 
Municipal Mário Coronelli, que faz parte do Complexo 
Poliesportivo Milton Fenley Azenha - Centro Cívico -, no 
Jardim da Colina. Tenistas de São Paulo e outros estados 
marcaram presença. Na categoria 16M, o campeão foi o 
americanense Lucas Cunha, o Little. "Esse Circuito Unimed 
era um dos mais importantes torneios infanto-juvenil do 
Brasil, juntamente com o Credicard. Conquistar o título 
jogando em minha cidade foi uma sensação e tanto", disse 
Little, hoje aos 25 anos e coach de tênis de raquetinha. 
Para receber o troféu de campeão das mãos do lendário 
Thomaz Koch, Little venceu Matheus Bruni (6/0 e 6/0), 
Eduardo Filho (6/1 e 6/1), Felipe Mello (6/3 e 6/0) e, na 
final, Matheus Campos (6/0 e desistência). (ZARAMELO JR.)

TÚNEL DO TEMPO...
O JOGO | ARQUIVO
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CONTABILIDADE COMERCIAL,
INDUSTRIAL & ASSESSORIA

Rua Quintino Bocaiuva, 929
Fone/Fax 3408-8270

PLANETA BOLA RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com

> Muito embora para 
finalizar a série sobre 
o fantástico Leicester 
campeão inglês de 
2016 a coluna seja 
direcionada ao setor 
ofensivo, terei de pedir 
ao atento leitor pequena 
vênia, especialmente 
por desfocar de Okazaki, 
titular em grande parte 
dos jogos daquela 
temporada, e Ulloa, o 
décimo segundo jogador 
do elenco, pois, ao tratar 
do ataque daquele time, 
uma história que merece 
ser abordada: Jamie Vardy.

> Nascido em 11 de janeiro 
de 1987, Vardy teve vida 
conturbada até os seus 
20 anos, vez que em 2007 
não era sequer profissional 
e dividia o seu tempo 
entre fábricas e futebol 
amador, ao melhor estilo 

“The English Game”, série 
que dramatiza fatos reais, 
disponível na Netflix e 
amplamente indicada aos 
amantes do esporte bretão.

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

> À época, a vida pessoal 
do jogador também teve 
destaque: após se envolver 
em confusão para defender 
um amigo, deficiente 
auditivo, Vardy foi condenado 
criminalmente e cumpriu 
prisão domiciliar por seis 
meses, o que atrasaria 
sua guinada do modesto 
Stocksbridge, onde atuava 
por 30 libras por semana, 
revezando com intenso turno 
de 12 horas em fábricas, ao 
Leicester e à seleção inglesa.

> O incidente, aparentemente, 
forjou Vardy dentro das 
quatro linhas. Trazendo ao 
imaginário brasileiro, ele tem 
muito de Kléber Gladiador: é 
aquele atacante chato, que 
não desiste do jogo, aguenta 
o tranco, dá carrinho, e 
principalmente: dá medo!

> Rápido, excelente finalizador 
com ambas as pernas, 
aguerrido, mesmo sem 
formação de base, o atacante 
trouxe consigo toda gana de 

alguém que vivenciou na pele 
as dificuldades da vida. Aos 
campos profissionais, Vardy 
trouxe a malandragem e a 
garra dos terrões amadores, 
e sua história começou 
a ganhar destaque.

> Jamie Vardy chegou ao 
Leicester em maio de 2012, 
ano em que foi amplamente 
criticado pelas suas atuações 
medianas, especialmente 
por ser um jogador já 
com 25 anos, época em 

que cogitou abandonar o 
esporte e foi convencido 
pela comissão técnica a 
permanecer – e que sorte!

> Na temporada 2013/2014, 
ainda na segunda divisão 
inglesa, Vardy explodiu e em 
37 jogos contribuiu com 16 gols 
e 10 assistências, auxiliando 
no acesso dos Foxes. 
Novamente, na temporada 
seguinte, oscilou e em 34 
jogos fez apenas 5 gols e 10 
assistências, na véspera do 
que seria o seu conto de fadas. 

> Quando do título, Vardy se 
tornou o jogador que é hoje 
em dia: letal. Extremamente 
adaptável ao estilo adotado 
por Claudio Ranieri, o inglês 
começou a desabrochar 
em termos de atuação. 
Mais maduro e inteligente, 
participou de 36 partidas, 
fazendo fantásticos 24 
gols e 8 assistências.

> Campeão, Vardy foi vice-
artilheiro da Premier League 
e eleito o melhor jogador. 

Ademais, naquela temporada 
foi convocado pela seleção 
inglesa junto com Harry 
Kane, chegando a atuar na 
Copa do Mundo de 2018.

> Vardy é o emblema do 
conto de fadas que foi o 
título do Leicester, um 
símbolo do time e, ouso 
dizer, é hoje aos seus 33 
anos o maior ídolo da 
história dos Foxes.

> Da várzea, do chão de 
fábrica ao título inglês, à 
consagração na seleção 
inglesa, Jamie Richard Vardy 
conclui, com chave de ouro, 
a série do título inglês do 
Leicester City, que repito: é a 
maior e mais surpreendente 
conquista de um clube na 
última década de nosso 
planeta! Aos torcedores do 
Leicester, não pode faltar: 
No Vardy, No Party!

Fraternal amplexo.

Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa

REPRODUÇÃO INTERNET

DA REDAÇÃO

Em live realizada na noite de se-
gunda-feira (22), a Faculdade 
de Americana, através do cur-
so de Psicologia, abordou o te-
ma “Psicologia do Esporte”. Es-
sa área é um dos diferenciais pa-
ra aqueles que buscam atuar co-
mo psicólogos na área esportiva 
de alto rendimento ou em pro-
gramas sociais de esportes. Par-
ticiparam da live a coordenado-
ra de Psicologia da FAM, Arace-

le Tomiato, a coordenadora das 
ações da Psicologia do Espor-
te FAM, Marcela Tomé, e Vander 
Batistella, idealizador da Escola 
de Goleiros Camisa 1. Através do 

PsicoFAM, o projeto tem apoio 
do curso da instituição. No pro-
grama conduzido pelo jornalista 
Alex Ferreira, Aracele ampliou a 
parceria entre o projeto e o cur-
so. “Sabemos da importância do 
atendimento aos alunos, mas é 
preciso atuar também com os 
pais desses jovens. A partir de 
agora, o PsicoFAM vai colaborar 
com toda a família”, disse.

Para Marcela Tomé, a pan-
demia de covid-19 é um mo-
mento de incertezas, e a atua-

FAM MOSTRA
A IMPORTÂNCIA
DA PSICOLOGIA

LIVE

ção da psicologia é importan-
te. “A pandemia é uma adversi-
dade, é uma incerteza, e assim é 
preciso ajuda (psicológica) pa-
ra superar, entender e conse-
guir grandes resultados no fu-
turo”, lembrou. Vander Batistella 

citou que a participação dos psi-
cólogos desde a formação do jo-
vem é primordial para o sucesso 
na carreira. “A fase de formação 
também está envolvida com o 
alto rendimento. Este jovem tem 
sonhos, busca reconhecimento, 

e nada melhor que o trabalho de 
fortalecimento de mente aliado 
ao trabalho em campo para al-
cançar o sucesso”, afirmou.

Para assistir o bate papo na 
íntegra, basta acessar o youtube 
da Fam americana.

Profissionais 
ressaltam que 
atuação dos 
psicólogos é 
fundamental

Live sobre psicologia no esporte foi realizada no início da semana

REPRODUÇÃO INTERNET
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Ex-jogadora 
deixou esporte 
e agora atua 
no Judiciário 
de Americana

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!

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

ESPORTE

NATHÁLIA, A FERA DO TÊNIS DE MESA
POR ONDE ANDA?

ZARAMELO JR.

Durante exatos 22 anos, Nathá-
lia Chiachio Barreira foi o prin-
cipal nome da equipe feminina 
de tênis de mesa de America-
na. Dos 9 aos 31 anos de idade, 
representou a cidade nos mais 
diversos campeonatos e con-
quistou inúmeros títulos. Tam-
bém teve passagens vitoriosas 
pela seleção brasileira.

Hoje aos 36 anos, Nathá-
lia trocou o esporte pelo Po-
der Judiciário. Há pouco mais 
de dois anos, prestou concur-
so público e trabalha no Cartó-
rio das Execuções Criminais e 
Tribunal do Júri em Americana. 

"Quando meu pai ficou 
doente e precisou de um lon-
go tratamento, ficava bastante 
com ele em São Paulo e resolvi 
prestar concurso público. Não 
gostava de dar aulas", disse a 
ex-mesatenista, que é formada 
em Educação Física.

Apesar da carreira vitorio-
sa, Nathália Barreira descar-
tou qualquer possibilidade de 
retorno às competições e afir-
mou que o ciclo no esporte 
chegou ao fim. Ela conversou 
com O JOGO. Confira!

Você competiu por Americana 
durante quantos anos?
NATHÁLIA BARREIRA Durante 
22 anos, entre 1993 e 2015. Co-
mecei com 9 anos.

Quais seus principais títulos?
NATHÁLIA Nossa, foram vá-
rios! Pode até ser que erre 
no número de vezes de um 
ou outro. Fui sete vezes cam-
peã paulista; cinco vezes cam-
peã brasileira individual e 
três vezes por equipes; cam-
peã sul-americana individual, 
por equipes e duplas, no Chi-
le; campeã latino-america-
na por equipes, no México; e 
nono lugar nas Olimpíadas de  
Jovens, na Rússia.

Pelo o que você vê e 
acompanha hoje do esporte 
de Americana, quais as 
principais diferenças 
da sua época?
NATHÁLIA  Tenho acompanha-
do bem pouco, mas a impres-
são a que tínhamos mais apoio, 
a lei de incentivo do ISSQN (ha-
via acabado quando encerrei 
as atividades) ajudava muito e 
Americana vivia, acompanhava 
e vibrava com as equipes.

A ex-mesatenista com seus familiares no Natal do ano passado

Nathália Barreira defendeu Americana durante duas décadas

Como foi sua trajetória 
pela seleção brasileira?
NATHÁLIA Consegui minha pri-
meira vaga na seleção em 1997 
para disputar o Sul-america-
no no Chile. Lembro muito des-
se dia! Permaneci até 2004 jo-
gando na seleção. O esporte me 

permitiu jogar entre 20 e 25 paí-
ses. A experiência de vida que 
me proporcionou é imensurável.  
Sou eternamente grata.

Quais eram suas 
principais adversárias?
NATHÁLIA Dentro do País 
eram as jogadoras, principal 
da Capital e da região do ABC, 
mas as do Rio de Janeiro e  re-
gião Sul também eram mui-
to competitivas. Na América 
do Sul, chilenas e colombianas. 
No geral, asiáticas e europeias 
jogavam e jogam demais.

Qual foi seu melhor ranking?
NATHÁLIA No Brasileiro, fui 
número 1 nas categorias Infan-
til e Juvenil. Já no Paulista, li-
derei no Mirim, Infantil, Juvenil 
e Juventude.

Você continua jogando 
ou parou de vez?
NATHÁLIA Estou aposentada 
(risos). Parei em 2016, quan-
do estava jogando por Pira-
cicaba. Depois disso, nunca 
mais joguei.

Não pensa em  
voltar a competir?
NATHÁLIA Sinceramente, não 

penso. Foi um tempo maravi-
lhoso, por 22 anos, mas a roti-
na de treinamentos e campeo-
natos é muiiiito desgastante.

Do que você mais 
sente saudades?
NATHÁLIA Das viagens, dos 
campeonatos e dos amigos.

Na questão pessoal, tem 
se dedicado a que? Casou? 
Tem filhos? Trabalha?
NATHÁLIA Estou praticamente 
casada. Não tenho filhos, mas 
tenho sobrinhos maravilhosos 
e trabalho no Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo.

Como você acredita que será 
o esporte no mundo após 
a pandemia de covid-19?
NATHÁLIA Penso que terá al-
guns cuidados maiores com a 
higiene e proteção, mas logo 
tudo volta ao normal.

Se você fosse secretária 
de Esportes de Americana, 
quais as primeiras 
medidas que tomaria?
NATHÁLIA Priorizaria, num pri-
meiro momento, a procura por 
parceria privada e a realização 
de muitos campeonatos esco-
lares para promoção de saúde 
e busca por talentos.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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DE OLHO NO APITO JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
@josehenrique.arbitro

INFRAÇÕES NAS COBRANÇAS DE PÊNALTIS (REGRA 14)

“A tacante entrou na área e foi derrubado 
por trás... é pênalti!”

“Árbitro estava bem colocado e viu 
o toque... correta decisão!”

Quantas vezes nos deparamos com essas 
frases no futebol. Para o árbitro, mesmo ten-
do assinalado corretamente o pênalti, ele con-
tinuará com algumas responsabilidades duran-
te a sua cobrança:  observar se o cobrador faz 
uma “paradinha”, se o goleiro se adianta, e se os 
companheiros deles invadem a área penal, an-
tes da bola ser chutada pelo cobrador.

A regra que trata da cobrança do pênalti so-
freu algumas alterações. Vamos a elas:

Se o goleiro se adiantar e o pênalti for per-
dido, caso o árbitro mande voltar, o goleiro não 

JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
Ex-árbitro da CBF e FPF

vai mais receber o CARTÃO AMARELO, como 
era antes. Ele receberá uma advertência verbal. 
Caso ele volte a cometer nova infração, aí sim 
receberá cartão amarelo, desde que o pênalti 
seja perdido. Com relação a infração do golei-
ro de se adiantar, nem sempre o pênalti deve-
rá ser batido novamente. O árbitro deverá anali-
sar se essa ação do goleiro interferiu ou “impac-
tou” no cobrador.

Temos vários exemplos de goleiros que se 
adiantam um pouco e o atacante chuta a bola 
para bem longe. Normalmente não se tem ne-
nhum impacto sobre o cobrador, então o tiro 
pênalti não será repetido.

Em partida e competição em que a definição 
de vaga ou título, por exemplo, vai para os pê-

naltis, com a nova mudança na regra, todos os 
CARTÕES AMARELOS mostrados durante o jo-
go não serão contados durante a disputa. Ocor-
rendo novas infrações, por parte do goleiro e o 
cobrador, o árbitro continuará a aplicar o que 
está previsto, ou seja, advertência verbal e na 
reincidência aplicação do cartão amarelo.

E se acontecerem infrações por parte do co-
brador (paradinha) e do goleiro (adiantar) ao 
mesmo tempo? Nesse caso, apenas o cobrador 
é que deverá ser punido.

Próxima edição vamos falar de impedimen-
to. Até lá!

TRIO DE AMIGOS REVITALIZA CAMPO
SÃO MANOEL

DA REDAÇÃO

Três amigos, uma ideia e 
muita força de vontade: assim 
recomeça a história de um dos 
mais importantes clubes de fu-
tebol amador e das categorias 
de base de Americana, o São 
Manoel Futebol Clube. Wal-
ker Américo (Walkinho), Ricar-
do dos Santos (Tite) e Thelmis 
Lanza – amigos desde crianças 
e com forte ligação com o clu-
be – resolveram arregaçar as 
mangas e revitalizar o campo.

Todos eles têm ligação um-
bilical com o esporte de Ame-
ricana. Walkinho começou ain-

da muito jovem no próprio 
São Manoel, passou pelo Uni-
dos da Cordenonsi, clube que 
deixou para jogar no Guara-
ni de Campinas. Depois foi pa-
ra o Ajax da Holanda. Em 1999, 
foi o capitão da seleção bra-
sileira que conquistou o título  
do Mundial Sub-17.

Ricardo Tite passou prati-
camente a infância toda jogan-
do no São Manoel e ainda hoje 
não abre mão de uma boa “pe-
lada”. “Realmente temos um 
carinho muito grande por es-
se campo. Por isso, iniciamos 
esse projeto de revitalização”, 
afirmou. Thelmis foi goleiro 

nas categorias de base do Rio 
Branco durante vários anos. 

“Nossa principal motivação é a 
amizade, além, claro, da paixão 
pelo futebol”, disse.

No projeto de revitalização, 
que o trio de amigos viabiliza 
junto à iniciativa privada, serão 
feitos serviços como manuten-
ção do gramado, pintura das 
marcações e fechamento dos 
buracos do alambrado. Eles in-
formaram que será implantada 
uma escolinha de futebol gra-
tuita à população, que funcio-
nará às quartas e aos sábados. 

“Estamos ansiosos para iniciar 
as aulas”, garantiu Walkinho.

Walkinho, Tite e Thelmis estão envolvidos no projeto do São Manoel

ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE JUNHO DE 2020

Avenida Gioconda Cibin, 
Jardim Terramérica
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CHICOTADA 
NELA
Ai ai ai... E num 
churrasco intimista, 
no condomínio de 
altíssimo padrão, a 
luluzinha que há 
tempos não bebia, que 
extrapolou e jacou?! 
Ficou tão fora de 
órbita que acabou se 
c@g%ando toda na 
roupa. A cena deixou o 
grupo tão chocado que 
nem teve mais clima 
pra confraternização. 
Acorda, Marilú!

1. Quitutes típicos  2. O click de Thais Pinheiro 3. A decoração foi assinada Daniele Dala Rosa
4. Casal dos mais badalados Ludimila e Oscar Emboaba que recepcionou amigos e famosos 
para um animado arraiá em Shanghai 5. O jogador Hulk e a namorada, Camila Ângelo 
6. A anfitriã Ludimila recepcionando o casal Erika e Rafael Croppo 7. Fernanda e Felipe Silva

Unir as culturas do oriente com o 
ocidente. Essa foi a proposta da 
empresária americanense e digi-
tal influencer Ludimila Emboaba, 
casada com o craque Oscar Em-
boaba, do Shanghai SIPG da 
China. Ludy levou a tradição das 
festas juninas brasileiras com co-
lorido, música, looks e animação 
para a cosmopolita Shanghai. 

Nhá Ludimila e Nhô Oscar rece-
beram festeiros, amigos e famo-
sos, que deram rasante por lá. A 
recepção aconteceu no estre-
lado e luxuoso Regent Pudong 
Hotel. Na decoração de Daniele 
Dala Rosa, que fez o projeto de 
Londres e executado nos míni-
mos detalhes pelos chineses, o 
clima junino fashion e divertido. 

Barraquinhas típicas com muitas 
brincadeiras e doações às ONGs 
e ações sociais. No buffet assina-
do pelo renomado chef Nicola 
Frizzale, pastéis variados, crepes, 
bolo de coco, cachorro quen-
te, espetinhos de frango e car-
ne e pizzas. Entre os drinks, não 
podiam faltar o quentão e vinho 
quente. Uma noite como poucas!

1

2 3

4 5

6

7
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ANIVERSÁRIOS
Comemorando idade 
nova nessa sexta: 
Alexandre Catto e 
Fatima Trevizan. 
No sábado é a vez de 
Sergio Evangelista 
Souza (foto), Julia 
Biagioni, Ilda 
Tognetta, Marcelo 
Monntannha e Andrea 
Rosa apagarem 
velinhas. E domingo, 
Cleide Araujo é a 
aniversariante do 
dia. Parabéns!

SORTUDA!
Vanessa Pires da 
Silva foi premiada 
com um óculos Ray 
Ban, numa super 
promoção da Ótica 
Exótica. Ela adorou!

O título da Copa de 1970 acaba 
de completar 50 anos. O craque 
Roberto Rivelino recebeu um 
mimo especial da CBF, tudo 
registrado no click do chef 
Saul Camargo Neves Neves.

Noivos da festa junina intimista, 
Simone Tonon e Claudinei 
Guedes agitaram as redes sociais.

BDAY TRÈS CHIC!
O empresário Edevaldo Duarte comemorou o aniversário de ma-
neira intimista, mas com estilo. A recepção aconteceu em sua be-
la mansão, no condomínio Villagio. Apenas a família e três ca-
sais de amigos devidamente testados contra a Covid-19. Uma 
noite de antepastos e vinhos encorpados. Aliás, a adega do ani-
versariante roubou a cena com rótulos que são sonho de con-
sumo dos melhores apreciadores da bebida. Duarte, mestre na 
arte de receber bem, escolheu o vinho português Barca Ve-
lha, um dos mais renomados do mundo, como carro chefe (di-
ca: pesquise o valor). Detalhe, o aniversariante foi presenteado 
com um decanter de cristal, assinado pelo renomado designer 
de produtos Henrique Serbena. No jantar, um suculento bacalhau 
à portuguesa preparado especialmente pelo chef aniversarian-
te. No pique é pique, bolo ninho com nutela. Parabéns, Duarte!

O aniversariante Edevaldo 
Duarte. Brinde à vida com a 
mulher, Érica Stivanin Duarte

Casal dos mais queridos, 
Amanda Moreira e 
Douglas Joaquim

Badaladíssimos,  
Ariane e Oscar Berggren

Terezinha Cavicchiolli, 
sogra do anfitrião

Alexsander 
Duarte, filho do 
aniversariante

Carminha 
Duarte, mãe do 
aniversariante

Toda a simpatia de 
Fabiana e Cleber Sacchet
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3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br

A Praça de Esportes Professor Roberto Polatti, no bairro Antonio Zanaga, 
passará por processo de modernização. A construção da pista de skate é 
a principal obra prevista para o local, que também terá rampas de acesso 
para pessoas portadoras de necessidades especiais e melhorias no sistema 
de iluminação, entre outras melhorias. A licitação que definiu a contratação 
da empresa para execução dos serviços foi concluída terça-feira (23). 
O secretário de Esportes, Lazer e Juventude de Americana, Eudaldo dos 
Santos Cardoso, o Paraná (foto), acredita que as obras terão início nas próximas 
semanas, com expectativa de conclusão ainda para esse ano. A modernização 
da praça de esportes do Antonio Zanaga será realizada através de convênio 
com o governo federal, no valor estimado de R$ 470 mil. (ZARAMELO JR.)

Após a realização da quarta etapa, Rafael Pastorello 
assumiu a liderança da categoria Pró da Copa 
Sanremo de Kart, competição organizada pelo 
preparador Ivan Milani (foto) e que reúne pilotos de 
várias cidades da região. Vice-campeão da rodada, 
Pastorello chegou aos 168 pontos e superou Cauã 
Mendes, que caiu para a segunda posição, agora 
com 163. Os dois abriram boa vantagem para os 
adversários, já que os mais próximos deles são Kaio 
Dias e Léo Lino, que somam 112 pontos. Na Light, a 
liderança é de Fábio Buassamara, que aparece com 
163 pontos contra 152 de Ricardo Lazinho, que ocupa 
a segunda posição. Em terceiro lugar está André 
Cortado, que soma 142 pontos. Na quarta etapa da 
temporada, Rafael Caputi ficou em primeiro lugar 
na classificação geral da Pró, seguido por Rafael 
Pastorello e Luiz Eduardo Salau (Dado). Na Light, 
os três primeiros foram, pela ordem, Alessandro 
Meidas, André Cortado e João Gabriel. (ZARAMELO JR.)

PRAÇA DO ZANAGA 
SERÁ MODERNIZADA

PASTORELLO 
ASSUME A 
LIDERANÇA 
DA SANREMO

O JOGO | ARQUIVO

Do arquivo do O JOGO, a 
foto é de junho de 2008 
e mostra cinco pilotos 
da Duboy Racing/JetFio, 
equipe de motocross e 
enduro de Americana. 
A partir da esquerda, 
estão Rodrigo Quintal, 
André Stocovich Neto 
(falecido), Evandro Del 
Conte, Marcelo Marusso 
e Eduardo Silva (Duboy). 
"A gente participava de 
vários campeonatos. Não 
lembro com exatidão, mas 
acho que competimos 
juntos durante uns cinco 
ou seis anos, senão mais. 
Além do pessoal aqui 
de Americana, a equipe 
contava também com 
alguns dos melhores 
pilotos do Brasil, como 
Joanita (Márcio Rogério Nascimento), Taxinha (Alexandre Fernandes), Nelson Bueno e Felipe Zanol. Foi uma época muito boa, 
com muitas vitórias", lembrou Marusso. Stocovich faleceu em 28 de dezembro de 2016, aos 34 anos. Ele sofreu acidente durante 
treino numa pista de motocross em Tietê. Seu nome foi perpetuado no esporte de Americana com a denominação, desde o 
ano passado, na pista de bicicross que fica no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, no bairro Machadinho. (ZARAMELO JR.)

TÚNEL DO TEMPO...
BRUNO GORSKI | DIVULGAÇÃO

O JOGO | ARQUIVO | 14 DE JUNHO DE 2008
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RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO   (19) 3471-4515

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

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

FISIOTERAPIA DESPORTIVA  ESPECIALIZADA

Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo

3645-1618
3407-7474

DR. RAFAEL DE BARROS

Organizado por Diego Barbosa (foto), o Duathlon Virtual 
- Desafio Move Yourself começa nesta sexta-feira (26) e 
se estende até domingo (28). Há mais de 100 inscrições 
de atletas de Americana, Santa Bárbara d'Oeste, São 
Pedro, São Paulo e até da China. De acordo com Diego, 
os atletas tem duas opções de modalidades: Easy (corre 
1,5 km, pedala 15 km e corre 3 km) e Hard (corre 2,5 km, 
pedala 20 km e corre 5 km). "Quem fez a inscrição realiza o 
Desafio onde e no dia que quiser. Pode ser na rua ou indoor, 
mas sempre com todos os cuidados exigidos para este 
momento", explicou o responsável pela organização. Está 
sendo feita campanha para arrecadação de alimentos, que 
serão destinados ao projeto Dividir & Multiplicar. O Desafio 
tem apoio da SixSport e Farmácia Acácia. (ZARAMELO JR.)

DUATHLON VIRTUAL 
COMEÇA NESTA 6ª

DIVULGAÇÃO

D
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Técnico da Natação Americana, o professor Fábio Cremonez 
(foto) vai participar como palestrante do Congresso Paulista 
de Esportes Aquáticos, organizado pela FAP (Federação 
Aquática Paulista) e marcado pars os dias 3, 4 e 5 de julho. 
Esta é a terceira edição e será online, por meio do Google 
Meet, em virtude da pandemia de covid-19. A participação 
de Cremonez está marcada para o dia 5 (domingo), a partir 
das 14 horas, com o tema "Do mirim ao sonho olímpico - 
Caminhos e desafios da Natação Americana". No total, o 
congresso terá 15 palestrantes, cada um dentro de uma 
área específica. As inscrições ainda podem ser feitas 
pelo site www.aquaticapaulista.org.br. Há desconto para 
estudantes, árbitros e entidades vinculadas. (ZARAMELO JR.)

CREMONEZ PARTICIPA 
DE CONGRESSO

Professora da Academia 
R2 Sports e personal 
trainer, Bianca Nunes 
recorreu à tecnologia para 
manter-se conectada com 
seus alunos durante o 
isolamento imposto pela 
pandemia de covid-19. 
O principal objetivo, 
de acordo com ela, é 
passar informações sobre 
saúde e bem estar para 
que eles sigam ativos 
nas atividades físicas. 
A pedido do O JOGO, 
Bianca fez um relato sobre 
essa situação. Confira! 
"No início, liguei para 
alguns alunos para ver a 
receptividade por parte 
deles. Neste momento, 
observei que as pessoas 
estavam carentes de contato pessoal, aquele velho e bom bate papo, além de ouvir deles também que estavam 
sentindo falta da rotina de exercícios e dos momentos em grupo, principalmente dos alunos para qual dou aula na 
piscina das turmas de hidroginástica. O projeto foi crescendo e hoje são cerca de 35 alunos que mantenho contato. 
Nestes bate papos, conversamos sobre a rotina atual, sobre a importância de se manter ativo mesmo com isolamento 
social e trocamos experiências de saúde e bem estar. Os resultados até o momento e o retorno dos alunos são muito 
positivos e motivadores. A tecnologia vem sendo grande aliado, pois a prática de exercícios físicos e até mesmo 
um simples bate papo são fundamentais para a manutenção da saúde física e mental nos tempos atuais."

PROFESSORA DA R2 SPORTS USA TECNOLOGIA
PARA CONECTAR-SE COM OS ALUNOS

DIVULGAÇÃO
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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!

FUTEBOL

MENINOS DE
AMERICANA
DESPONTAM
NO ATLÉTICO
ZARAMELO JR.

Quatro adolescentes de Ame-
ricana, com idades entre 14 e 
15 anos, estão nas categorias 
de base do Atlético Mineiro e 
começam a despontar como 
promessas para o clube de Be-
lo Horizonte. O meia-atacan-
te Enzo Gallo e o volante Leo-
nardo Solovijovas chegaram 
o ano passado no sub-15, en-
quanto o goleiro Flávio Reis e o  
zagueiro Gabriel Zenith desem-
barcaram nesta temporada.

"São meninos de grande po-
tencial, que foram observados 
durante bom tempo antes de 
virem para o Atlético. Acredi-
tamos muito neles. Com certe-
za, todos têm muito a progredir 
no futebol", disse Odair Batiste-
la Junior, coordenador técnico 

das categorias de base do Atlé-
tico e que também é de Ame-
ricana, a exemplo do gestor do 
departamento Júnior Chávare.

Enzo e Leonardo estavam 
no Rio Branco até 2018, através 
de parceria com o Unidos da 
Cordenonsi, enquanto Flávio e 
Gabriel são revelações da esco-
linha Camisa 10. O quarteto fica 
alojado na Cidade do Galo, em 
Vespasiano, na região metropo-
litana de Belo Horizonte.

Neste momento, porém, 
por causa da pandemia de co-
vid-19, eles estão em America-
na e ainda não há previsão de 
retorno a Minas Gerais. "O Jú-
nior (Chávare) agiu muito rápi-
do assim que a pandemia che-
gou e em dois dias o Atlético 
embarcou todos os meninos 
de volta às suas cidades. Foi 

ce. "Tenho contato diário com 
22 profissionais das catego-
rias de base do Atlético e eles, 
através de lives, passam ati-
vidades técnicas e físicas pa-
ra os meninos. Assim, conse-
guimos nos manter conecta-
dos, planejando, organizando 
e executando", explicou.

Sob comando de Junior 
Chávare, que é o "big boss" das 
categorias de base do Atlético 
Mineiro, Batistella foi contrata-
do no ano passado para coor-
denar o setor de captação de 
atletas. No início desta tempo-
rada, foi promovido para coor-
denador técnico, trabalhando 
diretamente junto às comis-
sões técnicas e jogadores den-
tro do centro de treinamento.

Trabalho na 
base do clube 
de BH tem o 
comando de 
americanenses

uma operação de guerra, mas 
conseguimos colocá-los em 
segurança", explicou Batistela.

"Nossa expectativa de retor-
no aos treinamentos presen-
ciais é para agosto, mas tudo vai 
depender das deliberações das 
autoridades. É uma responsabi-

lidade muito grande que temos 
com todos os jogadores", sa-
lientou o coordenador técnico.

LIVES
Batistela falou que desde o 
dia 20 de março os trabalhos 
estão sendo em home offi-

>> Chávare comanda 
toda categoria de base

>> Enzo Gallo é destaque  
no sub-15 do time mineiro

ATLÉTICO-MG | DIVULGAÇÃOZARAMELO JR. | O JOGO | 13 DE JUNHO DE 2020 REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Batistela é o coordenador 
técnico do Atlético-MG
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• DESEMBARAÇO ADUANEIRO
• TRANSPORTE INTERNACIONAL

• SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA
• ASSESSORIA JURÍDICA ADUANEIRA

• OPERAÇÕES ESPECIAIS: MÁQUINAS USADAS,
EX-TARIFÁRIO, DRAWBACK, ETC

O SEU DEPARTAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR 

ATENDEMOS OS
PRINCIPAIS PORTOS

E AEROPORTOS
DO BRASIL    

FILIAL - AMERICANA
(19) 3467-2201

MATRIZ - SÃO PAULO

DA REDAÇÃO

O Fundo Social de Solidarieda-
de de Nova Odessa recebeu es-
ta semana mais 600 cestas bá-
sicas doadas pela rede de su-
permercados Pague Menos, por 
meio do Instituto Pague Menos. 
A entrega foi acompanhada pe-
lo prefeito Benjamim Bill Vieira 
de Souza e pela secretária de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Gestão Social, Regina Po-
cay. Edmarcos Lopes de Souza, 
gerente regional da rede, e Ed-

na Brunheira, representando o 
Instituto, também estiveram no 
Clube da Melhor Idade, onde os 
produtos foram entregues. É o 
segundo mês consecutivo que 
a rede de supermercados faz a 
doação ao município. A primei-
ra doação ocorreu no dia 27 de 
maio, quando também foram 
entregues 600 cestas básicas.

“Nossa intenção é ajudar 
as famílias de Nova Odessa, 
uma cidade pela qual temos 
um carinho enorme e espera-
mos que essa doação incen-

DA REDAÇÃO

O prefeito Benjamim Bill Viei-
ra de Souza assinou, no iní-
cio da semana, contrato de 
concessão com a ONG Ami-
gos do Museu Ferroviário 
Paulista, que ficará respon-
sável pela criação de um mu-
seu na antiga estação ferro-
viária de Nova Odessa. O lo-
cal terá biblioteca, área para 

ferromodelismo e um espa-
ço multicultural que contará 
um pouco da história de for-
mação da cidade e permitirá 
a realização de exposições e  
apresentações artísticas.

“Nova Odessa dá mais um 
grande passo na área cultural 
com esse projeto piloto. Tere-
mos aqui na Estação Ferroviá-
ria um local com grande sig-
nificado para a nossa cida-

de, um lindo museu. Preser-
var a história e a cultura de 
um povo é o seu maior patri-
mônio. Preservá-la é resga-
tar a história e perpetuar va-
lores. As nossas raízes, cultu-
ra, memória e história são fa-
tores fundamentais de preser-
vação, para que não se come-
ta os mesmos erros do passa-
do”, disse o prefeito. O projeto 
faz parte do processo de re-

vitalização da Praça Central. 
“A Estação já recebeu a nos-
sa biblioteca, foi palco de vá-
rias atividades culturais e vem 
sendo usada todos os anos no 
projeto “Um Sonho de Natal”, 
que atrai milhares de visitan-
tes. Agora, com a criação des-
te museu, tenho certeza que 
estaremos ampliando o nosso 
leque de atrações para os tu-
ristas”, reforçou Bill.

MUSEU

BILL ASSINA CONTRATO COM ONG

tive outros empresários a fa-
zer o mesmo. Temos um plano 
de doações para Nova Odessa 
que se estende até setembro”, 
explicou Edna. “O Pague Me-
nos já havia feito uma primeira 
doação de 100 cestas básicas 
no início da pandemia, refor-
çou o seu compromisso com a 
nossa população no mês pas-

sado, quando entregou ou-
tras 600, e agora mostra o ta-
manho da solidariedade, com 
uma nova doação de 600 ces-
tas básicas”, disse Bill.

ENTREGAS
Na semana passada, a pre-
feitura de Nova Odessa, por 
meio da Diretoria de Cidada-

nia e Gestão Social, entregou 
mais 737 cestas básicas a fa-
mílias em situação de vulne-
rabilidade por conta do novo 
coronavírus. Com essa distri-
buição, a Administração che-
ga a aproximadamente 3,8 mil 
kits com alimentos repassa-
dos a pessoas que tiveram a 
renda familiar comprometida 

Cestas básicas do Pague Menos foram entregues no início da semana

Bill e os responsáveis pela ONG Amigos do Museu

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DOAÇÃO

PAGUE MENOS 
ENTREGA MAIS 
600 CESTAS EM 
NOVA ODESSA

pela crise. O auxílio aos mo-
radores tem sido viabilizado 
com recursos do município e 
doações feitas ao Fundo So-
cial de Solidariedade, através 

da campanha ‘Nova Odessa 
decreta Estado de Solidarie-
dade’, lançada em março.

Entre abril e maio, a Pre-
feitura distribuiu 3.108 cestas 
básicas a famílias em situação 
de vulnerabilidade. De acor-
do com a Diretoria de Ges-
tão Social e Cidadania, órgão 
responsável pelo cadastro de 
interessados, triagem e dis-
tribuição das cestas, foram 
distribuídas 1.838 em abril e 
1.270 no mês passado.

Instituto 
já fez doação 
de 1,3 mil 
cestas para 
prefeitura
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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 ;)

LIVRO CONTA HISTÓRIA DA AUDAZ
AGÊNCIA

JOÃO TURQUIAI

Vinte anos de história distri-
buídos em 288 páginas de ar-
te, criatividade, pessoas, ideias, 
design e um imenso poten-
cial para transformar marcas e 
empresas a partir da comuni-
cação. Para comemorar duas 
décadas no mercado, a Audaz 
lança nesta sexta-feira (26), 
em formato inédito de sarau 
on-line, o livro "6 x 3 + 2 ="  

A obra é composta por de-
poimentos de profissionais, 
clientes e amigos que contribuí-
ram para transformar a agên-
cia em uma das empresas de 
comunicação mais renomadas 
do país, que tem em seu DNA o 
talento para ressignificar a rela-
ção entre marcas e pessoas.

“O que nos move são as re-
lações verdadeiras e podero-
sas entre pessoas, marcas e 
empresas. Somos insaciáveis, 
queremos o que está por vir. 
O novo. Aprendemos muito 
em duas décadas de conquis-
tas e grandes desafios. Os nú-
meros não servem apenas pa-
ra dar nome ao livro. Multipli-
cação de coragem e soma de 
propósitos são equações que 
nos apontam para o futuro”, 
destacou Alexandre Bassora, 
fundador e diretor-geral de 
Criação da Audaz.

O livro é um convite para os 
leitores conhecerem campa-
nhas premiadas no Brasil e no 
mundo. Durante a leitura, tam-
bém é possível usar o celular 

para escanear o QR code de 
algumas campanhas e assistir 
aos filmes do portfólio produ-
zido pela equipe Audaz. “Nos-
so time é formado por profis-
sionais incríveis. Sem ele não 
conseguiríamos atender e en-
cantar nossos clientes", com-
pletou Bassora.

A capa e as ilustrações do 
livro são de Adão Iturrusgarai, 
cartunista, ilustrador e artis-
ta plástico brasileiro que com-
bina a vida entre uma colônia 

galesa na Patagônia, Argenti-
na, com o Brasil. Pensador e 
crítico, tem suas histórias em 
quadrinhos publicadas no ca-
derno Ilustrada da Folha de 
S. Paulo. Há vários anos suas 
obras e quadros ilustram as 
paredes da Audaz.

A publicitária e jornalista 
Cristiane Negrão conduziu as 
entrevistas e a organização 
textual da publicação. O pro-
jeto gráfico é do premiado de-
senhista gráfico e type desig-
ner Daniel Justi. Já as interven-
ções textuais são de Felipe Va-
lério, especialista em entender 
estratégias de marca e tradu-
zir seus conceitos e significa-
dos em palavras.

QUEREMOS  
O QUE ESTÁ  
POR VIR"

ALEXANDRE BASSORA,
Fundador da Audaz

Se boa parte dos jovens publicitários 
sonha em fazer carreira nas gran-
des agências distribuídas pelas ca-
pitais brasileiras, Alexandre Bassora, 
47 anos, é a prova de que é possível 
alcançar sucesso e realização profis-
sional no Interior, e da melhor manei-
ra possível: aliando qualidade de vi-
da à excelência profissional. Bassora 
criou a sua própria agência.

Logo que se formou em publici-
dade e propaganda, em 1997, pela 
PUC-Campinas, Bassora fez tam-
bém ESPM em São Paulo, mas de-
cidiu que não seguiria carreira na 
cidade que reúne várias das agên-
cias mais importantes do Brasil.

Visionário, o jovem percebeu 
que o potencial econômico do inte-
rior paulista, onde estavam seus fa-
miliares e amigos, precisava ser ex-
plorado. Por que, então, não apos-
tar na realização profissional sem 
deixar o interior? A Audaz come-
çou sua história numa pequena sa-
la em Nova Odessa, vizinha a Ame-
ricana, cidade da atual sede da 
agência, de onde hoje produz pa-
ra empresas do Brasil e do mundo.

O time Audaz é composto por 
mais de 80 profissionais multidisci-
plinares que atuam na produção de 
conteúdos para seus clientes. (J.T.)

VISIONÁRIO, 
BASSORA 
APOSTOU 
NO INTERIOR

Alexandre Bassora, fundador e diretor da Audaz: 20 anos de sucesso

REPRODUÇÃO FACEBOOK

SARAU
O coquetel de lançamento do livro "6 x 3 + 2 ="  estava agendado para março, mas 
devido à pandemia de covid-19 teve de ser adiado. Como o momento ainda pede 
distanciamento social, Alexandre Bassora idealizou um encontro on-line inédito em 
formato de sarau. O evento será com música ao vivo, muita conversa e interatividade 
entre Bassora, Adão Iturrusgarai, Daniel Justi, Felipe Valério, Gustavo Spínola e todos 
os profissionais que participaram da produção. O sarau está marcado para hoje, as 
partir das 19 horas, em YouTube.com.br/c/AudazAgora e facebook.com/audazagora.
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OPINIÃO AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO

D eclarada pela OMS no 
dia 11 de março, a pan-
demia do novo corona-

vírus COVID-19 impactou a vida 
de todos, alterando tudo aquilo 
que compõe o nosso cotidiano 
social e laboral, atingindo, tam-
bém, e diretamente, o trabalho 
forense. A começar pelo fecha-
mento dos Fóruns em geral tão 
logo à declaração de calamida-
de pública pelas autoridades, si-
tuação que perdura até o mo-
mento. Os prazos processuais 
foram de plano suspensos, com 
a posterior retomada da conta-
gem nas ações que tramitam 
eletronicamente. Inúmeras Por-
tarias e Resoluções passaram a 
normatizar esse estado excep-
cional, se adotando, também na 
esfera judicial, o trabalho remoto 
ou home office. Todas as delibe-
rações visam minimizar o nefas-
to impacto que a pandemia tam-
bém tem causado aos processos 
judiciais, alguns, totalmente pa-
ralisados até o momento, outros, 
com atos judiciais impossibilita-
dos, pelo seu caráter presencial, 
como é o caso de perícias, ava-

liações, hasta pública, dentre ou-
tros. Nesse contexto também te-
mos as audiências. E é justamen-
te nesse ponto, em função das 
deliberações postas pelas autori-
dades, que me posiciono contrá-
rio à realização da audiência de 
instrução na forma telepresen-
cial, respeitando, evidentemente, 
posicionamento contrário.

As sessões telepresenciais 
foram regulamentadas nes-
se período de pandemia, a fim 
de representar um instrumen-
to a viabilizar a prática desse ato 
processual tão necessário ao 
deslinde dos processos. Contu-
do, penso que a prova oral não 
comporta produção em tal for-
mato. Pontuo a minha contrarie-
dade, por questões elementa-
res, seja no aspecto constitucio-
nal, seja no âmbito processual, 
pois, a meu ver, a colheita da 
prova oral deve necessariamen-
te ser efetivada na presença do 
Juiz. É no imparcial ambiente fo-
rense, e indispensavelmente pe-
rante o Julgador, com a presen-
ça das partes e de seus respecti-
vos patronos, que tal prova deve 

ser colhida. Pois, só presencial-
mente, é que o Magistrado, de-
tém plenas condições de condu-
zir fielmente a produção da pro-
va, acolher ou rejeitar eventual 
pedido de contradita, dispen-
sar ou não a oitiva de uma tes-
temunha, e acima de tudo, ter 
pessoalmente a percepção de 
quem está dizendo a verdade.

À distância, essa perspicácia 
estará afetada. E mais. Como 
o Julgador controlará a trans-
parente produção dessa pro-
va oral? Como notará, se as tes-
temunhas lá estarão livremen-
te ou mediante algum tipo de 
pressão, se distantes da impar-
cialidade do ambiente forense? 
Enfim, inúmeras são as circuns-
tâncias que dificultam a eficaz 
produção dessa importantís-
sima modalidade de prova, no 
formato telepresencial. Parece-

-me que, de tal forma, a pres-
tação jurisdicional estaria miti-
gada, afetando diretamente a 
busca da verdade real, e por-
que não dizer, suscetível a cau-
sar prejuízo processual a quais-
quer das partes litigantes, ense-

jando, por consequência, riscos 
de nulidade. Todo o regramento 
normatizado a partir do artigo 
450 do CPC, também aplicável 
ao processo do trabalho, pode-
rá não ser fielmente obedecido.

E não é só. Ouso discordar, 
ainda, das deliberações que im-
põem à advocacia, a instrumen-
talização para viabilizar a reali-
zação desse ato. O Tribunal Re-
gional do Trabalho da 15ª Região 

– Campinas, por exemplo, nor-
matizou a sua prática, impondo 
a cada advogado, a obrigação 
de receber nas dependências 
de seu escritório, o cliente e suas 
testemunhas, para que, cada 
qual, na sua localidade e on line, 
realizasse conjuntamente o ato, 
na presença do Julgador em ví-
deo. Com as devidas vênias, não 
agiu corretamente o Tribunal ao 
assim disciplinar, pois, além das 
questões retro apontadas, os 
advogados estarão com incum-
bências que o processo não lhe 
confere, na medida em que nem 
todos os escritórios possuem 
maquinários a possibilitar a efi-
ciente transmissão em vídeo, o 

que, consequentemente, lhe tra-
rá um ônus até então inexistente.

No meu sentir, a realização 
da instrução processual telepre-
sencial, nos moldes editados pe-
lo TRT da 15ª Região, contraria 
a disposição contida no artigo 
15, parágrafo 2º, do Ato Conjun-
to do Conselho Superior da Jus-
tiça do Trabalho número 06, de 
04.05.2020, o qual veda a atri-
buição de responsabilidade aos 
advogados de providenciarem 
o comparecimento de partes e 
testemunhas a qualquer locali-
dade fora dos prédios forenses. 
Tanto que, recentemente, o CNJ 
acatou pedido liminar da OAB/
SP e determinou que o TRT-15 
adeque o seu procedimento. E 
já há manifestação jurispruden-
cial suspendendo a realização de 
audiência de instrução na forma 
telepresencial: MSCiv 0021147-
51.2020.5.04.0000. E senão 
bastasse tudo isso, há também, 
riscos de contágio do COVID-19 
com a aglomeração de deter-
minado número de pessoas em 
um mesmo ambiente, o que co-
loca em xeque, a realização da 

RICARDO GALANTE 
ANDREETTA
Advogado

audiência de instrução telepre-
sencial, na forma originariamen-
te proposta pelo TRT-15.

Pois bem, estamos sim irma-
nados na busca de medidas con-
junta que possam viabilizar o an-
damento dos processos nesse 
período terrível da pandemia, no 
entanto, as excepcionalidades 
criadas para alguns atos judiciais, 
não podem afetar os princípios 
constitucionais do devido pro-
cesso legal, do contraditório e da 
ampla defesa, a ensejar nulida-
des que, contrariamente ao idea-
lizado, apenas retardará a efeti-
va entrega da tutela jurisdicional.

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê 
Macris, recebeu terça-feira (23) a visita do novo comandante-geral 
da Polícia Militar do Estado, coronel Fernando Alencar Medeiros, que 
estava acompanhado do subcomandante-geral, coronel Marcos Vinicius 
Valério, e do coordenador operacional da corporação, coronel Alexandre 
Gaspar Gasparian. Também participou do encontro o chefe da Polícia 
Legislativa de São Paulo, coronel Robinson Cabral de Oliveira. Cauê Macris 
parabenizou o novo comandante pelo cargo. "A Polícia Militar tem um 
histórico de defesa da população paulista e merece todo o reconhecimento 
da sociedade", disse o parlamentar americanense. Na oportunidade, os 
comandantes da PM oferecem um livro que fala da história da corporação. 
O material será destinado ao acervo do Parlamento paulista. (DA REDAÇÃO)

NOVO COMANDANTE DA
PM VISITA CAUÊ MACRIS

DIVULGAÇÃO

Na tarde de terça-feira 
(23), o prefeito de 
Americana, Omar Najar, 
recebeu Roger Willians, 
vice-prefeito e chefe de 
gabinete do presidente 
da Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo, Cauê Macris, 
para o anúncio da 
destinação de R$ 200 
mil para investimentos 
na UBS (Unidade Básica 
de Saúde) do Jardim 
Ipiranga. O encontro 
foi acompanhado 
pelo secretário da 
Saúde, Gleberson 
Miano, e pelo empresário Lucas Leoncine. O recurso será destinado à reforma estrutural do espaço e tem 
origem em emenda extraorçamentária de Cauê. O espaço foi fechado no fim do ano e, segundo o secretário 
de Saúde, poderá ser reativado com a melhoria da sua estrutura. “Eu só agradeço o empenho do Cauê, 
que tem ajudado muito a nossa cidade com verbas. Quero parabenizar o Lucas por lutar pelos recursos e 
também o secretário Gleberson, que vem batalhando por essa reforma. Com certeza vai trazer melhorias 
e mais conforto para a população daquela região”, disse Omar. Roger destacou que o recurso é fruto de 
solicitação de Leoncine, que é daquela região. “Esperamos que em breve a obra possa começar e que seja 
reaberto aquele postinho, que é tão importante para a cidade de Americana”, frisou o vice-prefeito.

UBS DO IPIRANGA TERÁ R$ 200 MIL
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

A Acia (Associação Comercial e Industrial de 
Americana) acaba de lançar o projeto “Acia.
comvocê”, com o objetivo de aproximar os 
associados de oportunidades voltadas ao 
empreendedor, auxiliando na recuperação 
das empresas pós-pandemia. Na primeira 
etapa, a iniciativa consiste em cinco encontros 
virtuais com especialistas para ampliar a 
visão e acesso a serviços indispensáveis para 
a recuperação econômica das empresas. Ao 
longo do ano, novas ações serão implantadas. 
O “start” do projeto aconteceu na noite de 
ontem (25),  com a palestra “O que podemos 
aprender com o Covid-19?”, ministrada 
online pelo presidente da entidade, Wagner 
Armbruster (foto). Os temas dos próximos 
encontros são crédito fácil, investimento para 
micro e pequena empresa, atendimentos de 
saúde com baixo custo e proteção ao crédito. 
Serão abertos aos associados e empresários 
em geral. Para participar, na inscrição é 
liberado acesso à sala virtual. O link é http://
acia.contato.site/palestra-online. (DA REDAÇÃO)

Por iniciativa do secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, Charley Petter Cornachione, 
as reuniões periódicas com inscritos em programas habitacionais da Prefeitura estão sendo realizadas 
virtualmente há um mês. O expediente foi adotado devido às precauções com a Covid-19 evitando, dessa maneira, 
aglomeração de pessoas e o contato entre elas. Nesse período, cerca de duas mil famílias foram convidadas para 
os encontros on-line. “A equipe da Secretaria envia mensagens por SMS e WhatsApp convidando as famílias. 
Mas para evitar golpes, pedimos para que essas pessoas liguem na Secretaria de Habitação para se certificarem 
da veracidade das mensagens”, esclareceu Charley. Foram apresentadas aos participantes informações sobre o 
benefício estadual Cheque Moradia de R$ 13 mil; os projetos habitacionais Residencial Jacy e Solar das Flores; 
o cronograma de entrega das chaves do Residencial Tainá, bem como o curso de gestão condominial para os 
futuros moradores. Todos os projetos em andamento na Secretaria de Habitação fazem parte pro programa 
municipal Pró-Moradia Social que, por meio de parceria público-privada, viabiliza moradias de interesse 
social por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5. Desde a implantação do programa, foram 
entregues 300 unidades no Residencial Jardim dos Lírios e, ainda este ano, serão entregues mais 256 unidades 
habitacionais do Residencial Tainá e 128 do Residencial Inaê. Há a previsão, ainda, de entrega de 150 unidades 
no Jardim São Luiz.  Nesse mês de encontros on-line, foram assinados 87 contratos habitacionais. (DA REDAÇÃO)

ACIA LANÇA 
PROJETO DE APOIO 
A EMPRESÁRIOS

ENCONTROS VIRTUAIS SEGUEM NA HABITAÇÃO
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Em vídeo divulgado no início desta semana, Sérgio Fontellas, 
presidente estadual do Republicanos, reforçou mais uma vez o apoio 
do partido à pré-candidatura do empresário Ricardo Molina à prefeitura 
de Americana. Para Fontellas, Molina tem se destacado como um 
nome para a renovação na cidade. “Ele tem feito um trabalho muito 
importante aí no município e isso chamou muito a atenção de nós 
Republicanos. Por isso, escolhemos ele para nos representar nessas 
próximas eleições”, afirmou. Molina agradeceu e afirmou que os 
nomes que compõem a chapa do Republicanos são fortes e com reais 
condições de ocuparem uma cadeira de vereador para o mandato 
2021/2024. “Agradeço muito ao presidente Sérgio Fontellas e a 
todos do Republicanos pelo apoio à nossa pré-candidatura. Temos 
trabalhado muito e o resultado foi positivo. Conseguimos reunir 
muitas pessoas boas e o Republicanos oferecerá à população de 
Americana nomes importantes e qualificados, que serão excelentes 
opções no pleito deste ano", enfatizou o empresário. (DA REDAÇÃO)

MOLINA RECEBE APOIO 
DO PRESIDENTE DO 
REPUBLICANOS

O JOGO | ARQUIVO
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