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Calçados, bolsas 
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você encontra aqui!

Lojas em Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba
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Por causa das restrições do período de pandemia, 
as competições virtuais tornaram-se opção para os esportistas 
manterem-se em atividade. Em junho, por exemplo, Americana 
teve corrida de rua e duathlon. Tudo sem aglomeração, com cada 
um cumprindo suas metas em dias e locais distintos. P. 2 e 7

Desafio de duathlon foi 
uma das competições de 

junho em Americana

Rabelo entre alunos 
da Gorin Academy

Professor de tênis em Americana e 
Sumaré durante 21 anos, César Rabelo 
está desde setembro de 2017 nos Estados 
Unidos como diretor de uma das mais 
conceituadas academias do mundo. P. 11

DIVULGAÇÃO

Pague Menos distribui 
mais de R$ 1 milhão 
em prêmios para 
seus clientes em 
campanha. P. 14

Faculdade de 
Americana antecipa 
pagamento do 13º 
salário a professores e 
colaboradores. P. 16

31 ANOS PANDEMIA
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ESPORTE
VIRTUAL

CORRIDA
ARRECADA
1,8 TONELADA 
DE ALIMENTOS
ZARAMELO JR.

Realizada entre os dias 12 e 27 
de junho, a 1ª Corrida Virtual So-
lidária arrecadou 1,8t de alimen-
tos e movimentou 1486 atle-
tas de 17 cidades do Estado. A 
competição foi organizada por 
assessorias, academias, centros 
de treinamento e personal trai-
ners de Americana, Santa Bár-
bara d'Oeste e Nova Odessa.

De acordo com João Si-
mões, da Assessoria Bora Lá 
e porta-voz do grupo respon-
sável pela organização, os ali-
mentos arrecadados foram 
distribuídos semana passa-
da ao Fundo Social de Solida-
riedade de Americana e Nova 
Odessa, além da AAMA (Asso-
ciação de Assistência ao Menor 
de Americana), Lares Benaiah 
e São Vicente de Paulo e Casa 
de Repouso Nosso Cantinho, 
todos em Americana.

O número de inscrições su-
perou todas as expectativas 
dos organizadores, que espe-
ravam entre 250 e 300 atletas 
e, por fim, a marca foi de 1486. 
Participaram representantes 
de Americana, Nova Odessa, 
Santa Bárbara d'Oeste, Suma-
ré, Piracicaba, Rio das Pedras, 

Campinas, Hortolândia, San-
ta Cruz das Palmeiras, Limeira, 
São Paulo, Santo André, Jun-
diaí, Ribeirão Preto, Castilho, 
Paulínia e Valinhos.

Durante o período da Corri-
da Solidária, os atletas tinham 

Responsáveis pelas assessorias e parte dos alimentos arrecadados durante Corrida Solidária

ZARAMELO JR. | O JOGO | 27 DE JUNHO DE 2020

de percorrer 5 km, 10 km, 15 km 
e 21 km de corrida ou 3 km de 
caminhada. Para validar a par-
ticipação, todos precisavam en-
viar aos organizadores foto ou 
print do aplicativo ou equipa-
mento utilizado para marcar a 
distância e tempo.

Todos que realizaram a 
prova receberam medalhas e 
máscaras de proteção facial 
(doadas pela Odontoclinic). 
A entrega aos responsáveis 
aconteceu na tarde do dia 27, 
na sede da Bora Lá, no Parque 
Novo Mundo. Cada responsá-

vel por equipe ficou encarre-
gado de repassar a premiação 
a seus inscritos.

APROXIMAÇÃO 
Após a entrega das medalhas e 
máscaras, João Simões comen-
tou que “esse período de pan-
demia serviu para nos apro-
ximar ainda mais. Professo-
res de educação física, asses-
sorias, academias… está sen-
do uma experiência bem legal 
e vamos continuar nos falan-
do, nos reunindo para que pos-
samos não apenas nos ajudar, 

mas ajudar também ao próxi-
mo, pois não é uma situação 
apenas de profissão e sim de 
ser humano, principalmente.” 
E finalizou: “Fica o meu agra-
decimento a cada um de vo-
cês que participaram da orga-
nização e a todos atletas parti-
cipantes. Todo mundo se esfor-
çou ao máximo para que des-
se certo e, com certeza, deu.”

Os responsáveis pela reali-
zação da Corrida Virtual Soli-
dária foram: AB Training, Aca-
demia Trindade, Azul Mari-
nho Running, Bora Lá Asses-

soria Esportiva, Core Life, Cor-
po em Forma, Cris Brito, Duna-
mis Assessoria, Elite Runners, 
FitLi Academia, Foccus Trai-
ning, GRAE, TN Funcional Ru-
ning, Júlio Fadini, KA 2 Aca-
demia, Lúcio Portela, Mais Fit 
Academia, MC Runners, Orlan-
dini Treinamento, RCO Asses-
soria Esportiva, S2 Assessoria 
Esportiva, Sem Limites Asses-
soria Esportiva, Sinta-se Bem 
Sports, Grupo Solo, Black Fit 
Academia, Sparta Assessoria 
Esportiva, Top Training, Triac-
tion e Unity Sports Team.

Atletas de 
Americana e 
várias cidades 
participaram 
do evento

TORCIDA

TUP FAZ CAMPANHA PARA APAE DE SB
ZARAMELO JR.

A TUP (Torcida Uniformiza-
da do Palmeiras) de America-
na iniciou em junho campa-
nha de arrecadação de leite e 
fralda infantil tamanho G para 
a Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) de 
Santa Bárbara d'Oeste. A ação, 
segundo o diretor de sub-se-

des do Interior da organiza-
da, Paulo César da Silva Rocha 
(Paulinho), vai se estender até 
o final de julho.

“Conversei com a Bete (Mo-
denese), coordenador da Apae, 
e ela até me fez chorar pela 
gratidão que demonstrou pela 
campanha da TUP”, disse Pau-
linho. “Nossa ideia vai além da 
arrecadação de leite e fraldas. 

Queremos, mais à frente, tra-
zer as crianças para ver um jo-
go do Palmeiras na nossa se-
de e até levá-las um dia ao Al-
lianz”, acrescentou o dirigente.

O ponto de arrecadação 
da campanha é na sub-sede 
da TUP em Americana, que fi-
ca na Rua das Malvas, 36, na 
Cidade Jardim. Quem qui-
ser doar também pode entrar 

em contato com Paulinho da 
TUP através do whatsapp (19) 
99243.5155.

“Tenho certeza que a famí-
lia palmeirense vai se enga-
jar e essa será uma das nossas 
maiores campanhas. As crian-
ças estão precisando e vamos 
fazer tudo que é possível para 
ajudá-las”, finalizou o respon-
sável pela torcida.Paulinho Rocha é diretor de sub-sedes da torcida

DIVULGAÇÃO
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SACOS PARA LIXO
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Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 
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Durante duas décadas, Ricar-
do Veronese Neto foi a voz nas 
transmissões dos jogos do Rio 
Branco no rádio de America-
na. Professor de educação fí-
sica, chegou na cidade no fi-
nal dos anos 1970 e fez no-
me com sua equipe de espor-
tes na FM Notícia. Recebeu o 
título de Cidadão America-
nense e também trabalhou na 
prefeitura, a maior parte do 
tempo na área de esportes.

Hoje aos 65 anos, casado 
com Maria Aparecida, pai de 
Aline e Maysa e avô de Felipe, 
Veronese é chefe de Gabine-
te na prefeitura de Brotas, sua 
terra natal. E, para não perder 
o pique, fala sobre esportes em 
quatro horários na rádio Bro-
tense (FM 102,5) Em entrevista 
ao O JOGO, ele contou um pou-
co de sua vida em Americana e 
do momento atual. Confira!

Você veio de Brotas para 
Americana para dar aulas de 
educação física no Sesi. Em 
que ano foi isso e até quando 
você conciliou rádio e escola?
RICARDO VERONESE Cheguei 
em Americana em 1978, no 
dia 24 de abril. Tinha America-
na e Bauru como opções e es-
colhi o Sesi 101 de Americana. 
Conciliei aulas e rádio porque 
ficava no Sesi até as 11h30 e o 
programa de jornalismo es-

portivo na rádio Clube come-
çava ao meio-dia. Isso foi de 
1978 até 1989, quando deixei 
o Sesi. Como também dava al-
gumas aulas em Nova Odessa 
e Sumaré, além de Americana, 
a vida era bem corrida.

Como foi sua entrada 
na FM Notícia? Alguém 

"apadrinhou"?
VERONESE Entrei na Notícia 
uns dois anos após sua funda-
ção por indicação do Jota Ju-
nior. Um dia, encontrei com ele 
no Bié Lanches, que era uma 
lanchonete na rua Fernando 
Camargo, na parte que hoje é 
calçadão. Eu tinha acabado de 
sair da Clube e o Jota me dis-
se que eu não podia ficar fo-
ra de rádio. Ele ele falou pa-
ra eu ir até a Notícia conver-
sar com o Edilberto (de Pau-
la Ribeiro), Regis (Ismael Ri-
beiro) e o Pinhanelli (Geral-
do), que eram os diretores da 
emissora. O Jota disse para fa-
lar em nome dele e que tinha 
certeza que eu ficaria com a 
equipe de esportes. E deu tu-
do certo. Devo muito a ele.

Durante quantos anos 
você ficou na Notícia?
VERONESE Fiquei aproximada-
mente uns 15 anos. Inicialmen-
te, como funcionário da rádio. 
Depois, passei a ter a própria 
equipe, que foi uma das me-
lhores do Interior, com Jota Ju-

POR ONDE ANDA...

VERONESE,
DO RÁDIO À
PREFEITURA
DE BROTAS

E três momentos que 
gostaria de deletar.
VERONESE São muito poucos, 
pois tive muitas, mas muitas 
alegrias em Americana. Uma 
das poucas tristezas foi a que-
da do Rio Branco da 1ª para a 
2ª divisão. Muito triste ver on-
de o Rio Branco chegou.

Quais cargos ocupou  
na prefeitura de  
Americana e como  
foi essa experiência?
VERONESE Na prefeitura, des-
de a época do Dr.Tebaldi, eu 
só não trabalhei na adminis-
tração do Dr.Frederico (Po-
lo Muller). Trabalhei com to-
dos os demais. Primeiro fui di-
retor de Esportes, depois dire-
tor de Cultura, fui secretário de 
Esportes e chefe de Cerimo-
nial. Foi uma experiência ma-
ravilhosa, super válida, adoro 
trabalhar no setor público. Uso 
hoje aqui em Brotas essa ex-
periência de 10, 15 anos adqui-
rida em Americana.

Quando e por que você 
decidiu voltar para Brotas?
VERONESE Voltei em 2017. 
Meu primo Modesto Salvia-
to Filho (que faleceu em ju-
nho de 2018) ganhou as elei-
ções de 2016 em Brotas, e ele 
e o vice Leandro Correa, que 
hoje é o prefeito, me convida-
ram para ser chefe de Gabi-
nete. Aceitei o convite por en-
tender que minha missão em 

Americana havia terminado e 
porque quase toda minha fa-
mília mora em Brotas.

Alguma mágoa em sua 
saída de Americana?
VERONESE Fiquei muito tris-
te quando fui demitido pelo 
Paulo Chocolate (era presiden-
te da Câmara de Vereadores e 
assumiu interinamente como 
prefeito após a cassação de 
Diego De Nadai). Não sei por-
que, mas ele não gostava de 
mim e interrompeu uma car-
reira que eu adorava, que era 
fazer o cerimonial da prefeitu-
ra. Foi um fato bastante mar-
cante. Até hoje ele não me deu 
explicações sobre a demissão.

Para finalizar, do que 
e de quem mais sente 
saudades de Americana?
VERONESE Sinto saudades da 
minha equipe de esportes, que, 
como disse anteriormente, foi 
uma das melhores de todo Inte-
rior de São Paulo, com grandes 
profissionais e audiência mas-
sacrante. Saíamos à rua e todo 
mundo conhecia a gente. Isso 
marcou muito. Até hoje tenho 
um grupo de amigos que me 
mandam notícias de America-
na e fico muito feliz, pois mostra 
que meu nome ficou marcado 
aí. Eu fui, segundo levantamen-
to do Roger (Willians, vice-pre-
feito e radialista), o narrador que 
mais transmitiu jogos do Rio 
Branco em toda a sua história.

nior, Antonio Edson, Jorge Fer-
reira (falecido). Tive a ousadia à 
época de contratar o Osvaldo 
Maciel. Tinha também o queri-
do Rogério Assis, entre outros.

Depois da Notícia, qual 
foi sua trajetória?
VERONESE Entrei na prefeitu-
ra de Americana, a convite do 
Dr.Tebaldi (Waldemar, prefei-
to já falecido) e Dr.Erich (Hetzl 
Junior, que também foi prefei-
to), em 1996, e também traba-
lhei na TV Americana, onde, a 
princípio, tinha um bloco de es-
portes dentro do programa do 

Jairo (Camargo Neves) e depois 
tive o meu próprio programa. 
Conciliava prefeitura e televisão.

Cite três momentos marcantes 
de sua vida em Americana.
VERONESE São muitos fatos. 
O primeiro quando nasceu mi-
nha filha em Americana. O se-
gundo fato, que é extraordiná-
rio, é que recebi no dia 4 de ju-
lho de 2004 o título de Cida-
dão Americanense. E terceiro 
que fiz minha vida em Ameri-
cana. Quando optei por Ame-
ricana ao invés de Bauru, aca-
bei acertando na mosca.

Veronese participa da programação da rádio Brotense

ARQUIVO PESSOAL

Quando escolhi Americana, 
acertei na mosca."
RICARDO VERONESE
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DR. RAFAEL DE BARROS

Nome completo
Carlos Marcelo Ferreira dos Santos.

Nascimento
27 de junho de 1968, 
em Americana.

Profissão
Consultor Comercial.

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares?
Monntannha, entre amigos, 
e Marcelo ou Marcelinho, 
entre os familiares.

Time de coração
Corinthians. Não sei explicar 
como surgiu a paixão, só sei que 
foi crescendo com o passar dos 
anos, e que dei muita sorte em 
ser de uma geração em que o 
Corinthians conquistou todos 
os títulos importantes. Nutro 
uma paixão pelo Rio Branco 
Esporte Clube, clube que fui 
sócio e frequentei desde 1978, 
mas por motivos profissionais 
e depois por motivos políticos, 
acabei me afastando.

primeira lembrança como 
torcedor corintiano, fico com 
a imagem do gol de meia 
bicicleta do Ruço, no jogo da 
semifinal contra o Fluminense, 
no Maracanã, pelo 
Campeonato Brasileiro de 1976.

Modelo de beleza
Alica Schmidt. É do 
atletismo alemão.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Difícil falar, pois nas 
modalidades esportivas que 
pratiquei, tive o prazer de jogar 
com muita gente fera... Vou 
citar três, que irão representar 
muitos. Nelson Berssan, no 
futebol; Wolmer Bicalho, no 
basquete; e Mestre Pernilongo, 
na capoeira. São exemplos 
de talento, dedicação e 
paixão. Só o esporte educa e 
socializa todas as pessoas!!!

E quem não é?
Tem um monte, mas vou 
arrumar encrenca só com 
um... rs. Laudo Tognetta, 
meu amigo desde 1978. Não 
tem jeito para esportes, 
apesar de ter me ensinado 
a arremessar no basquete 

ARQUIVO PESSOAL

e a pular do trampolim, na 
piscina da antiga sede social 
do Rio Branco Esporte Clube. 
Até hoje ele insiste e se veste 
como basqueteiro... rs.

Faz alguma atividade física?
Devido a uma protusão no disco 
entre a L4 e a L5 (lombar), estou 
sem praticar esportes há muito 
anos. Faço caminhadas, mas 
não considero como esporte. 
Até poderia praticar outros 
esportes nos quais os impactos 
são menores ou inexistentes, 
mas a minha paixão é o...

Esporte favorito
É o futebol e não tenho 
explicação fundamentada. 
Acredito que esteja no DNA, 
pois tenho fotos correndo e 
chutando bola com 2 anos. 
Em 1975, comecei a estudar na 
classe da professora Bilá, na 
Escola Estadual Professora 
Sinésia Martini, que na época 
era na Cordenonsi, e lembro do 
diretor Sr.Bento ir me buscar na 
sala de aula para jogar futebol. 
Desde então, não parei mais 
e coleciono atuações épicas 
pelos campos do Brejão, da 
quadra do Sindicato, da AVA 
(onde ganhei o apelido de Bom 

de Bola), do Flamengo, do 
Centro Cívico, do Décio Vitta, 
do Torino, do minicampo do 
Rio Branco, do Bill Santarosa, 
do Carioba e tantos outros... 
As redes dos gols, 
ainda tremem quando 
passo perto... rs.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Xadrez. Prefiro os 
esportes dinâmicos.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2020?
Com essa pandemia, não 
faço a mínima idéia. Porém, 
mais do que nunca, a saúde 
financeira irá fazer a diferença.

E quem vai pagar mico?
Cruzeiro e talvez o Corinthians. 
Ambos pela situação financeira.

Programa de TV
Apesar de não assistir mais, o 
Esporte Espetacular é o mais 
completo. Mesa Redonda, 
Cartão Verde, Resenha e 
tantos outros são 99% futebol.

Jornalista
Milton Leite, Caio Ribeiro 
e Fernando Fernandes.

Gente boa
Guga, Marcão e Vampeta. São 
vencedores, bem humorados 
e respeitados por todos.

Mala
Luis Felipe Scolari. Se acha o 

“técnico” da Copa do Mundo de 
2002, mas sempre foi o “técnico” 
da Copa do Mundo de 2014.

Bola cheia
Bernardinho. Conquistou títulos 
importantíssimos, tornou o 
vôlei masculino e feminino 
conhecidos mundialmente e 
o elevou ao segundo esporte 
mais praticado no Brasil.

Bola murcha
A maioria dos dirigentes, 
empresários e patrocinadores. 
Eles visam apenas à 
lucratividade, não se 
preocupando com a formação 
e o futuro dos atletas.

Com qual esportista 
faria selfie?
Com o Pelé. Não verei 
um atleta superá-lo.

Com qual não faria?
Com o Neymar Junior. 
Ele representa a soberba.

MARCELO MONNTANNHA

DE PRIMEIRA

Torce contra quem?
Contra as gestões amadoras 
e os políticos, que reinam 
nos esportes. Eles lesam os 
patrimônios, os profissionais e 
ainda corrompem as torcidas.

Ídolo
Ayrton Senna. Pelo que fez 
no esporte e fora dele.

Imagem inesquecível
São tantas imagens 
inesquecíveis que é 
praticamente impossível 
escolher uma. Por ser a minha 

RIO BRANCO REALIZA SERVIÇOS
DE MELHORIAS EM SEU ESTÁDIO

"DÉCIO VITTA"

ZARAMELO JR.

Mesmo sem saber ainda quan-
do terá início o Campeona-
to Paulista da Segunda Divi-
são, o Rio Branco vem reali-
zando uma série de serviços  
de manutenção e melhorias 

no Estádio Décio Vitta. O ob-
jetivo é deixar o local em con-
dições para atender às exigên-
cias da FPF (Federação Pau-
lista de Futebol). “A preocupa-
ção da diretoria é permanen-
te nas questões de manuten-
ção e melhorias no estádio, as-

sim como também é em rela-
ção à sede náutica. Todas as 
medidas solicitadas para reno-
vação dos alvarás estão sendo 
adotadas”, disse Thiago Barreto,  
diretor de Marketing do clu-
be. “Essas manutenções perió-
dicas são muito importantes. A 

ideia é manter tudo em ordem 
e deixar o estádio e a sede náu-
tica prontos para a reabertura, 
com ambiente agradável”, afir-
mou Vinicius Carreon, respon-
sável pelo Estádio Décio Vitta, 
no bairro São Domingos, e pela 
Sede Náutica João Tamborlin..Funcionários têm trabalhado na manutenção do DV

DIVULGAÇÃO



 5AMERICANA, 10 DE JULHO DE 2020 ESPORTE

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!

DE OLHO NO APITO JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
@josehenrique.arbitro

IMPEDIMENTO (REGRA 11)

A ntes de falarmos so-
bre a mudança da re-
gra, vamos entender 

um pouco mais sobre o tema 
impedimento. Quando um jo-
gador estará em posição de 
impedimento? Quando qual-
quer parte da cabeça, corpo 
ou os pés estiverem mais pró-
ximo da linha de meta do ad-
versário do que a bola e o pe-
núltimo adversário.  Vale lem-
brar que as mãos e os bra-
ços de todos os jogadores  
não são considerados.

JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
Ex-árbitro da CBF e FPF

poderá fazer um gol ou mesmo 
continuar jogando.

Vale lembrar que a IFAB, 
responsável pelas alterações 
na regra do jogo, nesse caso, 
entendeu que não se pode pu-
nir um jogador em posição im-
pedimento, após a ação de um 
defensor de desrespeitar o jo-
go. Mais uma mudança signifi-
cativa e necessária para a boa 
prática do futebol.

REPRODUÇÃO INTERNET

Não basta somente o atle-
ta estar em posição de impe-
dimento para ser considerada 
INFRAÇÃO DE IMPEDIMENTO. 
O jogador que está em posi-
ção de impedimento, após re-
ceber a bola do seu compa-
nheiro, deve tocar na bola ou 
interferir no adversário, seja 
atrapalhando o campo visual 
do goleiro, indo disputar a bola 
com seu adversário ou mesmo 
tendo alguma ação que venha 
impactar esse mesmo adver-
sário.  Caso o jogador esteja 

em posição e não jogue a bola 
e não interfira no adversário, o 
árbitro não precisa assinalar a 
infração de impedimento.

Outra situação a ser comen-
tada é quando o jogador está 
em posição de impedimento e 
a bola vem de uma defesa do 
goleiro, ou bate na trave/tra-
vessão ou vem de um adversá-
rio através de um desvio ou re-
bote. Falamos que o atacante 
ganha vantagem por estar em 
posição de impedimento. Se 
o mesmo tocar na bola ou in-

terferir no adversário, deve-se 
considerar impedimento.

É nesse ponto que a regra 
sofreu uma alteração. Vamos 
imaginar que um jogador este-
ja em posição de impedimento. 
Seu companheiro lança a bola e, 
no meio do caminho, um adver-
sário toca a mão na bola, de for-
ma INTENCIONAL. Se o atacan-
te receber essa bola, o mesmo 
não estará mais impedido, pois 
essa mão deliberada, proposi-
tal, realizada pelo seu adversá-
rio, habilitará esse atacante, que 

BROCHI PEDE E
MACRIS DESTINA
VERBA À GINÁSTICA

R$ 300 MIL

ZARAMELO JR.

A pedido do vereador Thia-
go Brochi, o deputado fede-
ral Vanderlei Macris destinou, 
através de emenda parlamen-
tar, verba de R$ 300 mil para 
a ginástica artística de Ame-
ricana. O valor já está dispo-
nível na conta da prefeitura e 
será utilizado para melhorias 
e troca de equipamentos no 
centro de treinamento da mo-
dalidade, que fica em um dos 
ginásios anexos do Comple-
xo Poliesportivo "Milton Fen-

ley Azenha" - Centro Cívico -,  
no Jardim da Colina.

Depois de visitar o local on-
de acontecem aulas, treina-
mentos e competições de gi-
nástica artística e constatar a 
necessidade de investimen-
tos, Brochi encaminhou ofício 
a Macris, em março de 2019, 
solicitando a destinação de 
R$ 300 mil. O vereador, entre 
vários pontos, ressaltou que a 
modalidade envolve aproxima-
damente 400 crianças e ado-
lescentes, entre alunos e atle-
tas, na faixa etária de 4 a 15 

anos. Na tarde de segunda-fei-
ra (6), Brochi foi ao Centro Cívi-
co comunicar a técnica Marinil-
se Scanavacki (Pingo) sobre a 
destinação da verba. "Fiz ques-
tão de avisá-la pessoalmente e, 
claro, ela ficou muito feliz. Ago-
ra, a Pingo vai definir o que 
tem de prioridade. Ela apon-
tou algumas questões, como 
telhado, construção de sanitá-
rios e até aquisição de novos 
equipamentos. Como o dinhei-
ro já foi depositado para a pre-
feitura, o trâmite vai ser mais  
tranquilo", explicou Brochi. Brochi e Pingo, no início desta semana, no complexo do Centro Cívico

DIVULGAÇÃO



6 AMERICANA, 10 DE JULHO DE 2020ESPORTE

• 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

LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

D iziam antigamente 
que “onde o goleiro jo-
ga, não nasce nem gra-

ma...”. Num futebol em que a 
grande marca foi ter excelentes 
atacantes, ser goleiro no Brasil 
foi algo que pouco que empol-
gava as crianças. A maioria que-
ria se identificar com atacan-
tes ou, na melhor das hipóteses 
com algum grande zagueiro.

Quem assiste aos campeo-
natos europeus dos dias atuais 
e vê Alisson e Ederson brilhan-
do na Premier League e na 
Champions, pode imaginar que 

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

temos uma grande tradição 
em revelar “goalkeepers”. Até 
os anos 1980, a imprensa eu-
ropeia costumava dizer que o 
Brasil era maior campeão mun-
dial, apesar de seus goleiros...

Desde o “amaldiçoado” 
Barbosa da Copa de 1950, che-
gamos hoje a ter dois dos mais 
prestigiados goleiros do mun-
do! Para se entender como saí-
mos de uma imagem pouco 
respeitosa para chegar a atual 
situação, temos que falar de 
Valdir Joaquim de Moraes.

Valdir foi. ao lado de Gilmar 

dos Santos Neves, Castilho e 
Manga, um dos grandes golei-
ros da década de 1960. Embo-
ra nunca tenha ido a uma Co-
pa, como os outros três (des-
taque especial a Gilmar, bicam-
peão mundial de seleções e de 
clubes), foi em outra função 
que se destacou.

Após se aposentar de uma 
longa carreira como titular do 
Palmeiras, Valdir, no fim dos 
anos 1960, criou a função de 
preparador de goleiros, até en-
tão, inexistente no Brasil. Foi o 
treinador de Émerson Leão, 

goleiro titular da seleção brasi-
leira em duas Copas e reserva 
em outras duas.

A partir daí, até 1990, for-
jamos um número respeitável 
de grandes goleiros como Val-
dir Perez (Copa de 1982), Car-
los Gallo (1986), além de outros 
grandes goleiros de clubes co-
mo Ronaldo, Zetti, dentre ou-
tros. Mas, é após isso que nos-
sos goleiros começam a se des-
tacar em gramados europeus.

Tudo começa com Taffarel 
que, com seu estilo pouco es-
palhafatoso, boa colocação e 

“pegador de pênaltis”, marcou 
como o grande goleiro da dé-
cada, disputando três Copas. 
Seguem Dida, Júlio Cesar, Fer-
nando Prass, Helton e outros 
mais. No atual século, algumas 
dezenas disputam Champions 
League e Liga Europa e vários 
campeonatos nacionais.

Coincidência ou não, nos 
dias atuais, a grama cresce, 
também, onde os nossos go-
leiros jogam...

OS GRANDES GOLEIROS BRASILEIROS!
REPRODUÇÃO INTERNET

BATE PAPO EC AGORA
TAMBÉM NO INSTAGRAM

CANAL ESPORTIVO

DA REDAÇÃO

Após chegar aos 5 mil inscritos 
no Youtube, o canal Bate Papo 
Esporte Clube agora também 
está no Instagram. O objetivo 
é levar informações, entrete-
nimento e dicas de saúde pa-
ra quem curte esporte e quer 
melhor qualidade de vida.

“Ainda estamos começan-
do no Instagram e a ideia é au-
mentar a produção de conteú-

dos e vídeos para todas as re-
des”, disse o jornalista Alex 
Ferreira, idealizador do canal.

Na semana passada, em 
parceria com a loja de mate-
rial esportivo Z Sport, do em-
presário José Luiz Maziero, o 
Bate Papo EC sorteou uma bo-
la de futebol. A ganhadora foi 
Angelina Cardoso, que é aluna 
da Escola de Goleiros Camisa 1.

"Essa parceria com a Z Sport 
visa um sorteio todo o mês pa-

ra os fãs da rede social do ca-
nal e da loja, que é muito tradi-
cional loja de Americana", sa-
lientou Alex. "O sorteio tam-
bém é uma forma de divulgar 
as ações de projetos esporti-
vos e sociais da cidade, Nes-
te primeiro, uma das regras foi 
seguir a Escola de Goleiros Ca-
misa 1 nas redes sociais, para 
que mais pessoas possam co-
nhecer os projetos", acrescen-
tou o jornalista multimídia.

INSTAGRAM
@batepapoec
YOUTUBE
youtube.com/
batepapoesporteclube

Maziero e Angelina 
na entrega do 

prêmio na Z Sport

DIVULGAÇÃO
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DESAFIO MOVIMENTA MAIS DE 100
DUATHLON

ZARAMELO JR.

Mais de 100 atletas participa-
ram do Duathlon Virtual – De-
safio Move Yourself, que acon-
teceu entre os dias 26 e 28 de 
junho. De acordo com o profes-
sor Diego Barbosa, responsável 
pela organização, a prova teve 
inscrições de Americana, Nova 
Odessa, Santa Bárbara d'Oes-
te, São Pedro, Brotas e até da 
China - Ludimila Emboaba,  
esposa do jogador Oscar.

Foram duas modalidades, 
tanto no masculino como no 
feminino. Easy (1,5 km de cor-
rida, 15 km de bike e 3 km de 
corrida) e Hard (2,5 km de cor-

rida, 20 km de bike e 5 km de 
corrida). Todos participantes 
receberam medalhas e kits 
preparados com apoio da Si-
xSport e Sonifarma.

“O intuito foi motivar os atle-
tas neste período de pandemia, 
além de arrecadar alimentos 
que foram destinados ao proje-
to Dividir & Multiplicar, que tem 
feito um trabalho incrível. Con-
seguimos em torno de 100 qui-
los de alimentos”, disse Diego.  
O organizador explicou que 

TOP 6
EASY FEMININO

1º) Amanda Mardegan
2º) Ana Reis

3º) Camila Moraes
4º) Cristiane Oliveira

5º) Ludimila Emboaba
6º) Aline da Silveira

EASY MASCULINO
1º) Henrique Mizuno
2º) Vitor Alex Pizza

3º) Anderson Araújo
4º) César Araújo Caires

5º) Jean Pinheiro
6º) Gabriel Medeiros

HARD FEMININO
1º) Angélica Garbelini

2º) Martha Fernando Benvenuto
3º) Thamires Caires Pereira
4º) Josiane Vilhena da Silva
5º) Marcelo Menha Checo
6º) Nathália Checo Mizuno

HARD MASCULINO
1º) Caio Godoy

2º) Gustavo Moraes
3º) Thiago Pereira

4º) Marcelo Gusmão
5º) Diego Scarabeli Araújo
6º) Michel Augusto Ciuldin

Duathlon teve 
participação 
de atletas da 
região e até 
da China

O americanense Henrique Mizuno foi o primeiro colocado na modalidade Easy no Desafio Move Yourself

ZARAMELO JR. | O JOGO | 27 DE JUNHO DE 2020

“os atletas não tinham tempo 
limite para fazer a prova, mas 
havia obrigatoriedade de com-
pletar o desafio nos três dias 
estabelecidos. O mais legal é 
que colocamos as pessoas a 
se desafiarem, pois a maio-
ria nunca tinha feito duathlon. 
Elas fazem corridas de rua ou 
andam de bike isoladamente.”

Segundo Diego Barbosa, 
atletas e triatletas de alto ren-
dimento de equipes e assesso-
rias de toda a região também 

marcaram presença no Desa-
fio Move Yourself.

De acordo com o professor 
Diego, está em análise a reali-
zação da próxima edição. “Ti-
vemos feedback positivo do 
primeiro evento. Os atletas fi-
caram empolgados e estão 
querendo de novo. Estamos 
analisando a possibilidade de 
fazer em outubro, com distân-
cias alteradas para ficar mais 
desafiador e o kit-atleta ainda 
mais completo”, falou.
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1. Marcio Zupiroli e Simone Oliveira no tour por Taormina, na Sicília 2. Eles simplesmente amam a 
Itália! André Miranda e Airton Sgobin no Colosseo, em Roma 3. Paixão num cenário paradisíaco; 
Tatiane e Eduardo Gazzetta, em Capri 4. Camila Beretta Rossi e Ana Lúcia Fré Beretta Rossi no 
tour pelo autódromo Internacional de Mugello 5. Adriana Gerbach e Mauricio Molina em Pompéia; 
ao fundo, o Vulcão Vesúvio ainda ativo 6. Elizabeth e Laércio Zulian na Fontana di Trevi, em Roma

/Wagnersanches 
@Wagnersanches 
19 99608.4775

BODAS DE FLORES
O casal Rafaela e Diego Cicconato 

está em clima de romance e de 
comemoração pelos quatro anos 

de casamento. Parabéns!

BODAS DE MÁRMORE
Silmara e José Antonio Camacho, 

que dispensam apresentações, acabam 
de completar 39 anos de união feliz. 
A família está em festa. Parabéns!

Durante séculos, a Itália atraiu pessoas 
que buscavam cultura e aventura. É um 
dos destinos mais procurados do plane-
ta, mas conserva costumes e tradições, 
bem como a herança rural. Da gastrono-
mia à religião, do tipo gesticulador e es-
candaloso à elegância e ao charme da 
moda internacional, a Itália está voltando 
a receber turistas. Em tempos de pande-
mia, relembrar é viajar com sensações.  
E quem é fascinado pela magia italiana, 
revirou o baú com clicks memoráveis.

1

2 3

4
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DIGITAL
Consultoria de Decoração e Ambientação online

Delivery Fyne para toda a região

Compre sem sair de casa!

www. .com.br

Saiba mais:     19 

HAPPY BIRTHDAY
Assoprando velinhas nessa sexta, 

Monica Zaramelo (foto), Aline Rovaron 
e Isabela Cerchiari. Nesse sábado é a 
vez Lucia Medon e Raquel Santarosa 

comemorarem idade nova. No 
domingo, Vania Panaro, Rafael Locali, 
Rose Naidelice e Amanda Penco são 

aniversariantes do dia. Parabéns! 

BRINDE À VIDA!

MEUS SAIS!
Ai ai ai... E a ninfeta de vida fácil que, 
por causa da pandemia, teve que se 

mudar pra um bairro tão, tão distante... 
Criativa, a fuefa implementou normas 
de segurança e criou o 'Love Delivery'. 

A clientela, que inclui gente muito 
conhecida, tem moto à disposição para o 

leve e trás, tudo já incluído no cachê. Tô red!

A matriarca Elisa Moda, comerciante tradicio-
nal de Americana e fundadora da Rose Modas, 
hoje sob o comando da filha Rose, ganhou car-
reata surpresa de aniversário. Os 80 anos foram 
comemorados com muita alegria e emoção. Tu-
do organizado em detalhes pelos filhos, inclusi-
ve com a calçada decorada com balões metali-
zados, arranjos de flores e bolo. Filhos, netos e 
bisnetos marcaram presença.

A aniversariante Elisa Moda, que 
ganhou carreata surpresa de aniversário. 
No click, com o marido Antônio Moda

Giovanna Moda Margutti com o marido 
Izaias Wagner Coelho e o filho Kauã

Patrícia e Lucas Margutti com os 
filhos Pedro Antonio, Murilo e Elisa

Vladimir Moda, 
filho da aniversariante

Rose Moda Margutti, filha 
da aniversariante, com o 
marido José Antonio Margutti

Eliane Moda, 
filha da aniversariante

Ana Paulo e Luciano Moda, filho da aniversariante, com 
os filhos Thais e Gustavo, também aniversariante do dia

6

5
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grupoclarian.com.brgrupoclarian.com.brgrupoclarian.com.br
19 99895.3393  -  19 99828.6543
19 3604.8010

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

Pós-vendas com
atendimento exclusivo

Atendimento
nacional

Coberturas
diferenciadas

Reembolsos de
até R$1.149,53

Custa pouco para manter sua saúde em dia.
A de sua família e empresa também ;)
Custa pouco para manter sua saúde em dia.
A de sua família e empresa também ;)
Custa pouco para manter sua saúde em dia.
A de sua família e empresa também ;)

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

Twitter @zaramelojr Instagram @zaramelojr
Facebook Zara Zaramelo Jr.

A foto é de 1989, feita na pista do kartódromo de Interlagos, em 
São Paulo, em corrida do Campeonato Paulista. No kart 11, à frente, 
está Douglas Pitoli, de Americana, enquanto o kart 6 é ocupado 
por Tony Kanaan, que foi, anos depois, um dos destaques do Brasil 
na Fórmula Indy. Pitoli lembrou que naquela temporada tanto ele 
quanto Tony estavam estreando na categoria B do Paulista de 
Kart e tornaram-se referência em Interlagos. "Começamos a virar 
mais rápido que os pilotos do categoria A e ai todo mundo falava 
da gente", contou. Nesta corrida, debaixo de chuva, Pitoli contou 
que largou na pole position, com Kanaan na cola, e manteve-se 
em primeiro durante várias voltas, mas teve que abandonar por 
causa de quebra do motor. O piloto americanense, que hoje é 
um dos integrantes do grupo Pé de Chumbo, comentou que "o 
Tony foi e é um grande amigo. Posso afirmar, sem medo de errar, 
que entre os brasileiros que fizeram carreira internacional, é com 
ele que mantenho uma relação mais próxima." (ZARAMELO JR.)

Uma das modalidades mais 
praticadas na região e que tem 
Americana como principal polo, 
a raquetinha aguarda liberação 
das autoridades para que as 
disputas sejam retomadas, tanto 
em clubes como em academias 
e condomínios. Os responsáveis 
pela organização dos torneios 
vivem a expectativa pelo "sinal 
verde" do governo de São Paulo 
para agosto ou setembro. Por 
causa da pandemia de covid-19, 
o calendário de 2020 terá que 
ser reformulado. (ZARAMELO JR.)

TÚNEL DO TEMPO...AGUARDANDO 
RETORNO

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

O JOGO | ARQUIVO | 29 DE JUNHO DE 2019

O comentarista esportivo 
Eduardo Coelho (na foto 
com o jornalista multimídia 
Alex Ferreira) faz aniversário 
neste domingo (12). Fofão, 
como é conhecido, completa 
65 anos. Ele trabalhou em 
emissoras de rádio e televisão 
de Americana e atualmente 
está na Brasil AM de Santa 
Bárbara d'Oeste. (ZARAMELO JR.)

Os clubes de Americana - Flamengo, Veteranos, Iate, Rio 
Branco e Clube do Bosque - estão no compasso de espera 
para que possam reiniciar a disputa de seus campeonatos 
internos de futebol minicampo, interrompidos em março e que 
movimentam centenas de associados. Como poucas rodadas 
foram realizadas durante o primeiro semestre, a tendência é que 
não ocorram mudanças na formação dos times. (ZARAMELO JR.)

Essa foto recebi do 
glorioso ex-zagueiro 
Agenor Sábio Júnior. 
É o time do União, que 
chegou ao quadrangular 
final da antinga Divisão 
Intermediária de 1980, 
juntamente com São 
José (que subiu à 1ª 
Divisão), Catanduvense 
e Aliança (que agora é 
São Bernardo). A partir 
da esquerda, aparecem 
na foto, feita no Estádio 
Antonio Guimarães: em pé 
- Dimas, Gilmar, Flavinho 
Trevisan, Gilberto, Gilmar, 
Mavile, Agenor e o professor Edison; agachados - Barbosa (que chegou a ser apontado pelo jornalista 
Luís Peninha como o novo Jairzinho Furacão), Sérgio Tietê, Django, João Luiz e Paulinho. "Faltou o 
Gersinho (meia e principal jogador) na foto. Acho que ele estava machucado", salientou Agenor, que 
até hoje reside em Santa Bárbara d'Oeste, também passou pelo Rio Branco, primeiro como jogador e 
depois como auxiliar do falecido técnico Afrânio Riul, na campanha do acesso de 1990. (ZARAMELO JR.)

PARABÉNS!

COMPASSO DE ESPERA

UNIÃO NO QUADRANGULAR
ZARAMELO JR. | O JOGO | 13 DE MARÇO DE 2020

ARQUIVO PESSOAL
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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

RABELO SE CONSOLIDA NOS EUA
TÊNIS

ZARAMELO JR.

Professor de tênis na região du-
rante 21 anos (11 em Americana 
e 10 em Sumaré), o goiano de 
Anápolis César Rabelo de Oli-
veira, 42 anos, consolidou-se 
nos Estados Unidos, onde está 
desde setembro de 2017 como 
diretor e técnico da Gorin Ten-
nis Academy, uma das princi-
pais academias do mundo.

"A academia tem o principal 
objetivo de preparar jogadores 
para o Circuito Universitário e 
também para a ATP (Associação 
dos Tenistas Profissionais). Cuido 
de toda programação e metodo-
logia, desde as escolinhas até o 
alto rendimento", explicou Ra-
belo, que trabalhou com tenis-
tas profissionais do Brasil, co-
mo Rogério Dutra Silva, Ricar-
do Hocevar e Leonardo Kirche, 
entre outros. A unidade da Go-
rin Tennis Academy que Rabe-
lo está fica em Bellevue Washin-
gton, no Condado de King, em 
Washington, e recebe jogado-
res de todo planeta através de 
intercâmbio. Segundo Rabelo, 
alguns tenistas de Americana já 
realizaram treinamentos no local.  
Há outra unidade na Califórnia.

Com a experiência adquiri-
da ao longo dos anos e as cer-
tificações de órgãos america-
nos e mundiais, Rabelo hoje 
pode ser considerado um dos 
treinadores mais bem prepa-
rados e qualificados do Brasil. 
Ele conversou com exclusivi-
dade com O JOGO. Confira! Rabelo está na Gorin desde setembro de 2017

DIVULGAÇÃO

Como foi sua chegada à Gorin?
CÉSAR RABELO Foi uma boa 
somatória para fazer um tra-
balho com ainda mais qualida-
de, por estar somando a expe-
riência e competência do pro-
prietário da academia Vitaly 
Gorin com minha experiência 
adquirira ao longo de 24 anos 
como treinador no Brasil e  
no circuito da ATP.

Quantos jogadores/alunos 
fazem parte da academia?
RABELO Hoje em dia, contan-
do todas as localidades, são 
mais ou menos 1000 jogado-
res. E a grande maioria ainda 
juvenis buscando tênis univer-
sitário e profissional

Qual faixa etária dessa turma?
RABELO Entre 5 e 18 anos.

De quais países são?
RABELO Estados Unidos, Bra-
sil, Índia, Espanha, entre outros

Com relação ao intercambio de 
jogadores, inclusive brasileiros, 
como é feita a seleção e como 
tem sido o saldo do projeto?

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

RABELO A academia tem tra-
zido vários jogadores de Bra-
sil e tem sido uma experiên-
cia enriquecedora para am-
bas as partes, tanto para eles 
quanto para a nós. De acor-
do com o nível dos atletas, 
eles podem ter bolsa de jo-
gador, que pode ir de 50% a 
100%, tudo baseado em resul-
tados de nível mundial ou do  
próprio país de origem.

Quanto tempo eles 
ficam na academia?
RABELO Varia bastante. Al-
guns ficam três meses e, em 
várias situações, chegam a 
ficar até três anos, quando 
saem para ir para faculdade. 

Alguns também saem para jo-
gar profissional, tendo como 
base de treino a Gorin.

Qual imagem do tênis 
brasileiro hoje no exterior?
RABELO É muito boa com re-
lação ao juvenil. Muitos brasilei-
ros hoje jogam com sucesso no 
tênis universitário americano.

Qual avaliação você faz 
de seu trabalho ai?
RABELO O trabalho vem sen-
do feito de maneira muito séria 
e com bons resultados. Maior 
número de jogadores e me-
lhores resultados em torneios 
e maior números de jogadores 
nas academias Gorin.

Muitos brasileiros hoje 
jogam com sucesso no tênis 
universitário americano.”
CÉSAR RABELO
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CONTABILIDADE COMERCIAL,
INDUSTRIAL & ASSESSORIA

Rua Quintino Bocaiuva, 929
Fone/Fax 3408-8270

PLANETA BOLA RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com

> Bombou nas redes sociais, 
recentemente, excelente 
questionamento levantado 
por diversos internautas, 
utilizando-se do meme “vocês 
não estão prontos para essa 
conversa,” Muitos deles 
afirmavam que Benzema 
jogou mais pelo Real Madrid 
do que Ronaldo Fenômeno.

> Tendo a concordar, mas, de 
antemão, pretendo desde 
logo esclarecer um ponto: em 
termos de técnica, tamanho 
para e dentro do esporte, 
Benzema e Ronaldo estão 
em prateleiras muito distintas, 
inclusive com um gigante 
lapso existente entre ambos.

> Entretanto, “perder” para 
Ronaldo não é nenhum 
demérito para o francês, 
longe disso, é algo comum, 
tendo-se em vista que a 
comparação toma por base 
um dos maiores jogadores da 

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

história do futebol, um atleta 
fantástico e que suscita até 
hoje questionamentos quanto 
ao seu ápice não tivesse se 
lesionado drasticamente na 
Internazionale de Milão.

> Porém, há de se fazer 
justiça e ser sincero quanto 
a Karim Benzema, um dos 
melhores e mais subestimados 
atacantes do futebol mundial 
atualmente: pelo Madrid, 
Benzema jogou sim muito 
mais do que Ronaldo!

> Em termos de títulos, não 
cabe a comparação. Ronaldo 
venceu apenas uma La Liga 
(2002/2003) de relevante, 
ao passo que Benzema é 
multicampeão desde sua 
chegada aos merengues em 
2009, com destaque para as 
quatro edições de Champions 
League (2013/2014, 2015/2016, 
2016/2017 e 2017/2018) e 
dois campeonatos espanhóis 
(2011/2012 e 2016/2017).

> Há de se suscitar, para 
fins da comparação 
elencada, que Ronaldo 
chegou ao Real já após 
lesionar o joelho de maneira 

amplamente conhecida, 
vivendo ali sua última grande 
fase, enquanto Benzema 
chegou ainda no início de 
sua carreira e amadureceu 
seu futebol na Espanha.

> Em campo, muito embora 
Ronaldo tenha sido bem 
abaixo do que se recorda, 
Benzema, em contraponto, 
vive há anos fase muito 
acima do que é cobrado.

> O francês é craque em 
vencer, sabe ser o coadjuvante 
quando o time assim precisa, 
o que o fez parceiro mortal 
de Cristiano Ronaldo, mas 
também dá conta quando o 
Madrid carece de atacante 
decisivo, o que por tantas 
vezes não é reconhecido 
pelos torcedores.

> O que narro, posso provar: 
antes da parada da La Liga por 
conta de covid-19, o Barcelona 

liderava a competição, 
com Messi em êxtase e 
certa vantagem, porém, 
desde o retorno, Benzema 
colocou a bola embaixo do 
braço e alavancou o Real à 
liderança, guiando o time 
com gols e assistências.

> Benzema é subestimado 
talvez por não ter atuação 
na seleção francesa, muito 
por conta de briga política 
existente, oriunda de sua 
origem argelina, ou até pela 
falta de identificação do 
futebol moderno em sua 
atuação: o atacante alto, 
clássico, bom finalizador 
com os pés e a cabeça, 
não muito veloz, tão 
pouco espalhafatoso.

> O que não se repara no 
francês é que esse não precisa 
dos holofotes, raramente o 
vemos dando um ou dois 
dribles. Karim faz o suficiente 

para se colocar em condição 
de definir o jogo, quer 
seja finalizando, quer seja 
assistindo aos companheiros.

> Não há vergonha e, 
muito menos, equívoco 
em afirmar que Karim 
Benzema jogou mais do que 
Ronaldo Fenômeno pelo 
Real Madrid, e, discordando 
dos internautas, acredito 
que vocês estão prontos 
sim para essa conversa, 
mesmo porque já passou 
da hora de reconhecer que 
o francês é um cracasso 
indispensável aos merengues 
e que causa temos nos 
adversários: Benzema faz 
o simples e mortal, o que 
é muito mais perigoso aos 
outros. Sorte de Zidane!

Fraternal amplexo.

Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa
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CASAGRANDE PASSA HISTÓRIA A LIMPO
LIVRO

DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

Depois de expulsar seus de-
mônios e contar sua histó-
ria de amizade com Sócrates, 
chegou a hora de Casagrande 
mergulhar fundo em si mesmo. 
Travessia, novo livro de Walter 
Casagrande Jr., pela Globo Li-
vros, pode ser considerado o 
mais íntimo dos três já lança-
dos pelo ex-jogador, escritos 
ao lado de Gilvan Ribeiro. Na-
da foi deixado de fora da traje-
tória intensa e inquieta do as-
tro dos gramados.

O livro parte do comoven-
te depoimento de Casagran-
de durante a final da Copa do 
Mundo de 2018, quando reve-
lou ter passado sóbrio todo o 
período da competição. Ca-
são mostra como nunca antes 
o seu lado mais humano, en-
tre recaídas, histórias emocio-
nantes que envolvem amores, 

música, drogas, espiritualidade, 
política, entre outros ingredien-
tes, em um papo íntimo e aber-
to. O gigante que antes coloca-
va medo nos adversários den-
tro de campo expõe seus me-
dos e traumas durante a luta 
contra a dependência química, 
além de sua rotina e momentos 
importantes dos últimos anos.

Depoimentos reveladores 
e inéditos de grandes amigos 
famosos, como Baby do Brasil, 
Nasi, Nando Reis, Paulo Miklos 
e Branco Mello, que acompa-
nharam de perto e tiveram pa-
pel fundamental na recupera-

ção do ex-jogador, estão no li-
vro que também traz um ca-
derno de fotos do arquivo pes-
soal de Casão. Travessia mostra 
a trajetória de Casagrande até 
se livrar das drogas, a ressocia-
lização depois de anos no vício, 
as histórias de amor, os dramas 
e surtos psicóticos e, além de 
tudo, o apetite pela vida que le-
varam Casão a experiências ex-
tremas que o deixaram no limi-
te da sanidade e da sobrevivên-
cia. Histórias emocionantes que 
antes o público só imaginava.

AUTORES
Walter Casagrande Júnior e 
Gilvan Ribeiro completam, 
com Travessia, a trilogia ini-
ciada com a biografia Casa-
grande e seus demônios, em 
2013, seguida pela publica-
ção de Sócrates e Casagrande, 
uma história de amor, em 2016. 
Amigos desde os anos 1980, a 

SERVIÇO
TRAVESSIA
AUTORES Walter Casagrande 
Jr. e Gilvan Ribeiro
PÁGINAS 314
FORMATO 16x23cm
PREÇO R$ 49,90

Ex-jogador 
e jornalista 
têm parceria 
em livros 
desde 2013

dupla compartilha a paixão 
por futebol e cultura, em uma 
parceria de mais de três déca-
das. Nascido em 15 de abril de 
1963, em São Paulo, Casão foi 
atacante de Corinthians, Cal-
dense, São Paulo, Porto, As-
coli, Torino e Flamengo. Dis-
putou a Copa do Mundo de 
1986. Desde 1997, é comenta-
rista da TV Globo. Gilvan nas-
ceu em Bauru, em 1964, e tra-
balhou como repórter, edi-
tor e colunista em veículos co-
mo Folha de S.Paulo, Folha da 
Tarde, Diário Popular, Diário de 
S.Paulo, Agora e ESPN/Brasil.

Capa do novo livro do ex-jogador Casagrande
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Avenida Gioconda Cibin, 
Jardim Terramérica

ARTIGO AILTON GONÇALVESAS ONGS E A PANDEMIA

A s Organizações Não 
G o v e r n a m e n t a i s 
(ONG), hoje também 

conhecidas como Organiza-
ções da Sociedade Civil (OSC), 
embora recebam o advérbio 
de negação no nome, em mui-
tos casos, têm uma ação que 
compete aos Governos da Re-
pública. Na área social, são os 
grandes parceiros dos entes fe-
derativos. Na maioria dos casos, 
as ONGs precedem em idade o 
Sistema Único da Assistência e 

a própria LOAS – Lei Orgânica 
da Assistência Social.

Nestes tempos de pande-
mia de Covid-19, as ONGs têm 
sido os grandes parceiros das 
prefeituras espalhadas pelo 
Brasil. A assistência social foi 
considerada atividade essen-
cial no atendimento das ne-
cessidades inadiáveis da co-
munidade (decreto 10.282 de 
20 de março de 2020, do Go-
verno Federal). Contudo, mes-
mo se o decreto não tivesse si-

do editado, ela seria reconhe-
cida atividade essencial pela 
realidade que se impõe.

Por isso, os governos, nos 
âmbitos federal, estadual e 
municipal, não podem abrir 
mão da ação das OSC como 
parceiros relevantes na lu-
ta contra os desdobramen-
tos econômicos da pande-
mia. A demanda social tem au-
mentado de forma assustado-
ra. A Secretaria de Ação So-
cial, juntamente com o Fundo 

Social de Solidariedade, tem 
se desdobrado para atender  
os mais vulneráveis.

A Prefeitura de Americana 
e a Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos não 
teriam condições de enfrentar 
todas as situações oriundas da 
pandemia sem a preciosa co-
laboração das OSC. Esta ver-
dade vale para a proteção so-
cial básica, onde fazemos pre-
venção com famílias vulne-
ráveis. Ou, na proteção social 

especial, com atuação de alta 
complexidade como os abri-
gos de idosos, crianças e ado-
lescentes. A verdade é uma só: 
as ONGs se tornaram equipa-
mentos sine qua non para a 
execução das políticas públi-
cas da assistência social. Nes-
te sentido, a cidade de Ame-
ricana encontra-se altamen-
te qualificada pelas organiza-
ções sociais existentes. A cada 
uma delas, nosso preito de re-
conhecimento e gratidão.

AILTON GONÇALVES 
DIAS FILHO
Pastor Presbiteriano e 
Secretário de Assistência 
Social e Direitos Humanos

MOLINA CONHECE
SISTEMA DO COI

SEGURANÇA

Molina (1º e/d) visitou as instalações em Indaiatuba

DA REDAÇÃO

O empresário Ricardo Moli-
na, pré-candidato a prefeito de 
Americana, esteve em Indaiatu-
ba, semana passada, para co-
nhecer o COI - Centro Operacio-
nal de Inteligência. Ele foi recep-
cionado pelo coordenador da 
Divisão de Inteligência, Bauer 
Marques Dias, e pelo especialis-
ta em Tecnologia da Informação, 
Waldemar Batista Junior. Tam-
bém participou da reunião o ca-
bo Flavio Vicentin, responsável 
pela intermediação do encontro.

O COI, formado pela Guar-
da Municipal, Polícia Militar, Po-
lícia Civil, Defesa Civil e a Polí-
cia Rodoviária Federal, possui 
ferramentas digitais e equipa-
mentos de última geração pa-
ra monitoramento, fiscalização 
e acompanhamento de situa-
ções suspeitas na cidade.

Para Molina é fundamental 
o investimento em prevenção 

na segurança pública. “Qual-
quer cidade gostaria de ter es-
te sistema. Sem dúvida, é im-
portante ferramenta no com-
bate a criminalidade e para a 
garantia da segurança no mu-
nicípio. Foi um imenso apren-
dizado”, afirmou o empresário.

Molina também salientou 
que este modelo reduziu de 
forma considerável os índices 
de criminalidade em Indaiatu-
ba e é exemplo a ser seguido. 

“O que é bom, que já deu resul-
tado positivo, tem que ser re-

plicado. Isso já é realidade em 
Indaiatuba e sem dúvida po-
de fazer uma enorme diferen-
ça aqui na cidade de America-
na", enfatizou.

O COI fica instalado em um 
prédio de 506 m², e por ser um 
centro estratégico para a se-
gurança da cidade, possui vi-
dros blindados, sistema pró-
prio de videomonitoramento 
interno e externo, segurança 
armada 24 horas por dia, além 
de acesso restrito e controlado 
por reconhecimento fácil.

O vereador Professor Padre Sergio (PT) protocolou na 
secretaria da Câmara de Americana, esta semana, projeto 
de lei em que propõe a permissão da participação de 
sociedades cooperativas nas licitações promovidas pela 
prefeitura e autarquias locais. De acordo com o projeto, os 
processos licitatórios deverão permitir a participação de 
cooperativas e exigir a apresentação de documentação 
que comprove a atuação, em especial o registro da 
sociedade cooperativa perante a entidade estadual da 
Organização das Cooperativas Brasileiras. (DA REDAÇÃO)

LICITAÇÕES

Empresário 
diz que modelo 
tem que ser 
seguido por 
outras cidades

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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DA REDAÇÃO

O mês de julho marca o ani-
versário da Rede de Super-
mercados Pague Menos. E pa-
ra comemorar, haverá cam-
panha promocional com pre-
miação de mais de R$ 1 milhão 
para os clientes cadastrados 
no Clube Leve Mais. “As com-
pras a partir de R$ 50,00 equi-
valem a um cupom para sor-
teio. Já, quem fizer o pagamen-
to por meio do cartão de crédi-
to Leve Mais receberá cupom 
em dobro, que proporciona-
rá mais chances para concor-
rer”, explicou Diego Ciccona-
to, gerente de Marketing e In-
teligência de Mercado da rede.

Segundo Cicconato, já é tra-
dicional o Pague Menos ofere-
cer preços abaixo do pratica-
do no varejo, durante o mês de 
aniversário, e, neste ano, a op-
ção foi pela premiação na mo-
dalidade ‘compra e concorra’ — 
semelhante à comemoração de 
30 anos — como forma de pre-
sentear os clientes neste mo-
mento em que muitos passam 
por dificuldades e não se sen-
tem otimistas com o futuro.

“É uma maneira de refor-
çar nossa parceria e preocupa-

ção com nossos clientes. Serão 
sorteados 31 carros 0 km. Ca-
so o cliente ganhador opte pe-
lo prêmio físico, receberá o veí-
culo sem qualquer ônus (como 
documentação e demais encar-
gos), mas se preferir o prêmio 
em dinheiro, receberá por meio 
de cartão pré-pago, que pode-
rá ser utilizado em qualquer es-
tabelecimento, desde que acei-
te a bandeira e modalidade do 
mesmo. Não deixaremos de fo-
ra nenhuma das regiões onde 
atuamos, por isso será sortea-
do um carro por loja, totalizan-
do 28 automóveis, e mais três 
que serão sorteados entre to-
dos os estabelecimentos da re-
de. Além dos prêmios que se-
rão sorteados, haverá ofertas 
imperdíveis durante os 53 dias 
da promoção”, explicou.

Completando 31 anos de 
existência na próxima segun-
da-feira (13), a Rede de Super-

A Rede de Supermercados Pague Menos tem lojas em 16 cidades do Interior de São Paulo e festeja 31 anos

CAMPANHA

PAGUE MENOS 
DISTRIBUI 
R$ 1 MILHÃO 
EM PRÊMIOS

mercados Pague Menos tem 
muito o que comemorar, pois 
está em plena expansão, sen-
do atualmente 28 lojas em fun-
cionamento em 16 cidades no 
interior de São Paulo: Ameri-
cana, Araras, Artur Nogueira, 
Boituva, Campinas, Hortolân-
dia, Indaiatuba, Limeira, Nova 
Odessa, Paulínia, Piracicaba, 
Santa Bárbara d’Oeste, Salto, 
São Pedro, Sumaré e Tietê.

“As conquistas foram inúme-
ras ao longo dos anos, e, re-
centemente, iniciamos parte 
da operação do novo Centro 
de Distribuição, em Santa Bár-
bara d’Oeste, e, nos próximos 
meses, a sede administrativa — 
que atualmente fica em Nova 

Odessa — também será trans-
ferida para o novo complexo. 
Até dezembro, inauguraremos 
nossa 29ª loja, em Campinas 
(Avenida John Boyd Dunlop). 
Além disso, estamos amadure-
cendo e profissionalizando ca-
da vez mais a nossa empresa, 
por isso implementamos re-
centemente o sistema de ges-
tão empresarial SAP e, em ju-
lho, implementaremos o portal 
LG, que facilitará a gestão de 
pessoas”, detalhou Cicconato.

A campanha segue até o dia 
23 de agosto, com sorteio pro-
gramado para o dia 27 de agos-
to. Para saber mais sobre a pro-
moção, acesse www.superpa-
guemenos.com.br/aniversario/.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Cicconato diz 
que campanha 
reforça a 
parceria com 
os clientes A coordenadora Carolina Panúncio e o

gerente Diego Cicconato, do Marketing
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MICHELE ATINGE MARCA 
DE 200K NO INSTAGRAM

PERSONAL ORGANIZER

DA REDAÇÃO

A americanense Michele Trevi-
san atingiu no dia 19 de junho 
a marca de 200 mil seguidores, 
de maneira orgânica, em seu 
Instagram. Boa parte do feito se 
deve ao sucesso em sua transi-
ção de carreira, ocorrida há 
apenas um ano e meio, quando 
deixou a profissão de jornalista, 
em que atuou por 12 anos, pa-
ra se tornar personal organizer.

Em seu primeiro ano na no-
va carreira, Michele se tornou 
referência no Brasil colecio-
nando convites para palestrar 
em grandes eventos do setor e 
mais de 5 mil alunas em seus 
cursos presenciais e online.

Criadora do método “De-
tox do Lar”, baseado em vi-
ver uma vida organizada sem 
excessos e sem sofrimento, 

o perfil de Michele no Insta-
gram (@micheletrevisanor-
ganiza) começou a ganhar 
maior notoriedade com pos-
tagens que promovem refle-
xões e transformações pro-
fundas em seus seguidores.

“É um verdadeiro choque de 
realidade do bem para quem 
me segue. Para mim, organiza-
ção não é só dobras perfeitas, 
organizadores. Vai muito além. 
Vida organizada é vida práti-
ca e sem ser escrava da casa. A 
minha missão é mostrar como 
é possível cuidar do lar sem se 
anular”, comentou.

DA BAGUNÇA À  
ORGANIZAÇÃO
A personal organizer contou ter 
vivido todas as fases e os ônus 
possíveis de uma vida desorga-
nizada, desde perder hora até 

perder a saúde, e disse que se 
descobriu para a organização 
quando conheceu seu marido.

“O Ricardo (Camargo, jorna-
lista) é virginiano e organiza-
díssimo e comecei a observar 
como ele vivia bem sendo as-
sim. Passei a criar a minha for-
ma de organizar e fui aos pou-
cos criando um passo a passo, 
foi dessa experiência transfor-
madora que criei meu método”.

Dentre as histórias de vida 
já transformadas por ela, estão 
mulheres que resgataram seus 

casamentos, pararam de to-
mar medicamento de ansieda-
de e até mulheres que se des-
cobriram para a carreira quan-
do aprenderam a se organizar.

“A minha missão em ensi-
nar sobre organização se tor-
na ainda mais genuína por eu 
ter aprendido o caminho cer-
to e hoje ensino para milhares 
de pessoas todos esses ata-
lhos. Ninguém merece viver 
em um lar tomado por bagun-
ça e por tralhas, pois a bagun-
ça da nossa casa acaba ba-
gunçando vários âmbitos da 
nossa vida”, finalizou.

Além do seu instagram, 
atualmente Michele se dedi-
ca a sua linha exclusiva de or-
ganizadores, às novas turmas 
dos seus cursos online e aos 
projetos de organização pro-
fissional em todo Brasil.

Jornalista diz 
que organização 
do marido foi 
determinante 
para mudança

Michele alcançou 200 mil seguidores no Instagram

DIVULGAÇÃO

“CULTURA NA QUARENTENA”

36 ARTISTAS SELECIONADOS EM PROJETO
DA REDAÇÃO

Dando sequência ao projeto 
“Cultura na Quarentena”, a Sec-
tur (Secretaria de Cultura e Tu-
rismo) de Americana concluiu a 
etapa de inscrições e informou 
o cronograma de execução aos 

artistas contemplados. No total, 
56 pessoas se inscreveram, sen-
do que 36 foram aprovados (14 
em grupo e 22 individuais) e os 
vídeos serão transmitidos nas 
mídias sociais da Sectur e da 
Prefeitura. Cada grupo artístico 
irá receber a ajuda de custo de 

R$ 500 e cada artista individual 
irá receber R$ 250.  De acordo 
com a Sectur, os pagamentos 
serão realizados no próximo dia 
27, diretamente na conta corren-
te dos inscritos selecionados.

Secretário de Cultura e Turis-
mo, Fernando Giuliani ressaltou a 

importância do projeto neste pe-
ríodo de isolamento social, que 
atingiu diretamente a classe ar-
tística. “O Cultura na Quarentena 
é uma maneira de apoiar nossos 
artistas nesta fase em que eles 
não podem se apresentar em pú-
blico. Foi muito bom ver a diver-

sidade de trabalhos desenvolvi-
dos e os temas abordados”, afir-
mou Giuliani. O “Cultura na Qua-
rentena” teve como objetivo prin-
cipal atender emergencialmen-
te a classe artística em face a im-
posição restritiva de quarentena, 
devido a pandemia de covid-19.

REPRODUÇÃO FACEBOOK

>> Fernando Giuliano é
o secretário de Cultura
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FAM ANTECIPA PAGAMENTO DO 13º
SALÁRIO

DA REDAÇÃO

Em resposta aos danos provo-
cados pela pandemia do novo 
coronavírus na saúde e tam-
bém na esfera econômica, a 
FAM ( Faculdade de America-
na) anunciou, semana passa-
da, o adiantamento do 13º salá-
rio dos professores e colabora-
dores para o mês de julho. “Sa-
bemos das dificuldades que to-
dos estamos enfrentando devi-
do a pandemia e o futuro incer-
to, e por isso zelamos pela inte-
gridade de nossos professores 
e colaboradores com esta ante-
cipação para maior tranquilida-
de deles”, disse Gustavo Azzoli-
ni, diretor geral da FAM.

A instituição reafirmou tam-
bém seu programa de parcela-
mento sem juros e multas para 
alunos que sofreram com a di-
minuição de salários ou foram 
dispensados de suas funções. 
Todas essas ações são toma-
das em conjunto com o Comitê 
de Ações do Covid-19 da FAM, 
implantado em março e que 

monitora e discute as áreas 
acadêmica, administrativa e as 
necessidades dos alunos.

“Todos os setores da econo-
mia vêm passando por trans-
formações e pensando nisso, a 
FAM promove essa oportuni-
dade para que aqueles alunos 
que estejam em dificuldades fi-
nanceiras devido à pandemia, 
possam ter uma oportunidade 
de planejar seus pagamentos 
com a instituição”, frisou Azzo-
lini. Na área acadêmica, o pri-

meiro semestre foi encerrado 
no fim de junho com muito tra-
balho e novas ferramentas di-
gitais. Sidnei Estevam, geren-
te de Tecnologia da Informação, 
explicou que “fizemos adapta-

ção muito rápida nos proces-
sos com a adoção de uma série 
de novas ferramentas de tec-
nologia da informação, que nos 
possibilitaram entregar nossas 
aulas aos nossos alunos de for-
ma remota com a mesma quali-
dade das aulas presenciais".

“Na questão acadêmica, 
através das plataformas digi-
tais, Google Meet, programas 
com conteúdos extras, como o 

FAM ON em nossas redes so-
ciais, foram maneiras de conti-
nuar com as aulas de forma di-
ferente, mas com a mesma res-
ponsabilidade e conteúdo”, sa-
lientou Celia Jussani, diretora 
acadêmica FAM. A instituição 
segue as orientações do Pla-
no São Paulo e assim a FAM 
retomará as aulas presenciais 
quando for autorizado pelas 
autoridades governamentais.

Azzolini citou 
o zelo da FAM 
com integridade 
de professores 
e colaboradores

Gustavo Azzolini e Viviane Corral são diretores da FAM

DIVULGAÇÃO

ILUMINAÇÃO

PREFEITURA INICIA OS 
SERVIÇOS NA DAINESE
DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Americana ini-
ciou esta semana a implanta-
ção de nova iluminação em LED 
na região da Vila Dainese, após 
conclusão do serviço na região 
da Praia dos Namorados. O in-
vestimento em LED tem o ob-
jetivo de melhorar a iluminação 
pública e segurança nas ruas da 
cidade, gerando economia aos 
cofres públicos.  “A etapa de im-
plantação de nova iluminação foi 
finalizada na região da Praia dos 
Namorados e estamos iniciando 
a troca de iluminação também 
na região da Dainese, benefi-
ciando dez bairros ao todo nes-
ta etapa. É um investimento im-
portante e necessário que aten-
de a toda a população, viabiliza-
do com recursos provenientes 
do pagamento da Contribuição 
de Iluminação Pública”, disse o 
prefeito Omar Najar.

A região da Praia dos Namo-
rados recebeu 892 luminárias e 

projetores, 60 postes e seis mil 
metros de cabos de energia. 
Na orla da Praia dos Namora-
dos, toda a pista de caminhada, 
os campos de futebol, quadras 
e o acesso de descida dos bar-
cos receberam luminárias LED 
de alta eficiência, segundo o se-
cretário de Obras, Adriano Alva-
renga Camargo Neves. “A tro-
ca de lâmpadas de vapor de só-
dio por LED está sendo feita em 
várias regiões da cidade, desde 
2018, por determinação do pre-
feito Omar. A iluminação de LED 
é mais eficiente e vai gerar eco-
nomia em torno de 60% aos co-
fres públicos”, salientou Adriano.

Nesta próxima etapa, 2086 
pontos serão contemplados. A 
troca teve início na Rua Solimões 
e irá abranger os bairros Vila Da-
inese, Parque da Liberdade, Má-
rio Covas, Jardim da Balsa, Dona 
Rosa, Jardim da Paz, São Jerôni-
mo, Orquídeas, Bazanelli, Parque 
Gramado e São Roque. A previ-
são de execução é de 45 dias.


