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Calçados, bolsas 
e acessórios,

com qualidade 
e preço acessível,

você encontra aqui!

Lojas em Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba

ELLEN COSTA | SESI ARARAQUARA | DIVULGAÇÃO

A armadora Débora Costa, 
de Americana, vai jogar no 
Lulea Basket, da Suécia. 
Ela viaja no início de setembro 
para sua primeira experiência 
em time da Europa. P. 7
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Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.

A Nova Geração Em Raquetinha! rocket_raquetinharocket_raquetinha

Nome completo.
Celso Luiz Renato.

Nascimento.
8 de agosto de 1963, 
em Santo André.

Profissão.
Empresário.

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares?
Véio, Celsão e Ita. Gosto do ITA.

Time do coração.
Palmeiras. Sou neto de 
italiano. Palestra Itália!

Torce contra quem?
Corinthians, pois não 
sou sofredor... rsrs

Ídolo.
Roger Federer, pela 
frieza e determinação.

Imagem inesquecível.
A imagem do Pelé. Desde 
criança tenho ele como ícone.

Modelo de beleza.
Gabriela Sabatini, ex-tenista.

ARQUIVO PESSOAL

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Márcio Pinhati, triatleta que 
disputou três mundiais.

E quem não é?
Téo Galerinha. É preguiçoso.

Faz alguma atividade física?
Triatlhon.

Esporte favorito.
Tênis. Um esporte estratégico.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Futebol. Sou totalmente 
sem habilidades.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2020?
Os esportistas amadores.

Canal de TV.
SporTV.

Jornalista.
Reginaldo Leme.

Gente boa.
Gustavo Kuerten.

Mala.
Neto (ex-Corintians). Fala demais!

Bola cheia.
José Roberto Guimarães, 
técnico de vôlei.

Bola murcha.
Micael, goleiro do 
Atlético Sorocaba, 
que sofreu nove gols 
na derrota do seu 
time para o Santo 
André, em 2016, pelo 
Paulista sub-20.

Com qual esportista 
faria selfie?
O triatleta Igor Amoreli, 
que é muito disciplinado.

Com qual não faria?
Aline Monticelli, 
também triatleta. Não 
foi leal no esporte.

CELSO RENATO

DE PRIMEIRA

MURILO E CREMONEZ VÃO A PORTUGAL
NATAÇÃO

ZARAMELO JR. 
@zaramelojr

O nadador Murilo Sartori e o téc-
nico Fábio Cremonez, de Ame-
ricana, foram convocados pela 
CBDA (Confederação Brasileira 
de Desportos Aquáticos) para 
um período de treinamento em 
Portugal visando os Jogos Olím-
picos de Tóquio, que serão reali-
zados no ano que vem. As ativi-
dades serão no Centro Olímpico 
do Rio Maior, cidade portuguesa 
do Ribatejo que pertence ao dis-
trito de Santarém e possui cerca 
de 8 mil habitantes.

Em comunicado oficial, a 
CBDA define o período como 

"missão olímpica" para os na-

dadores já convocados ou pré-
-convocados para as Olímpia-
das. O primeiro grupo de atletas 
brasileiros já está em Portugual. 
Murilo e Cremonez, que inte-
gram o segundo grupo, vão no 
dia 8 de agosto e ficam na Eu-
ropa até o dia 29. Antes da via-
gem, eles terão de fazer o tes-
te para covid-19 no dia 5. "Va-
mos poder treinar com qualida-

de num piscina longa, além de 
ter uma academia à disposição. 
Serão três semanas para po-
dermos trabalhar com tranqui-
lidade boa. Para o Murilo é mui-
to importante estar com o time 
olímpico do Brasil, é uma moti-
vação a mais. Se tudo der certo, 
vamos participar de um mee-
ting com as seleções de Portu-
gal e Espanha", disse Cremonez.

A confederação esclareceu 
que a "missão olímpica" será 
custeada pelo COB (Comit~e 
Olímpico Brasileiro) e prevê re-
giroso e cauteloso sistema de 
sugerança, testes e saúde, vi-
sando garantir o bem estar dos 
atletas e todo staff neste perío-
do de pandemia.

Nadador e 
técnico de 
Americana 
embarcam 
em agosto

Murilo fará treinamentos durante três semanas em Portugal

O JOGO | ARQUIVO



 3AMERICANA, 17 DE JULHO DE 2020 ESPORTE

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br

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

TIRO DE META (REGRA 16)

A lém do arremesso la-
teral e escanteio (tiro 
de canto), outra forma 

de reiniciarmos o jogo é através 
do tiro de meta. Quando ocor-
re um tiro de meta, de acordo 
com a regra do jogo? Em situa-
ções em que a bola ultrapas-
se em sua totalidade a linha de 
meta (linha de fundo), seja pe-
lo chão ou pelo ar, depois de 
tocar por último em um joga-
dor da equipe atacante, e não 
tenha ocorrido um gol.

Vale um gol diretamente de 
um tiro de meta? De acordo 
com a regra SIM.

JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
Ex-árbitro da CBF e FPF

REPRODUÇÃO INTERNET

Para que um tiro de meta 
seja válido é importante que, 
no momento da cobrança, a 
bola esteja imóvel e seja chu-
tada por um jogador da equi-
pe defensora dentro da área 
de meta, também conhecida 
como “área pequena”.

Lembrando que, antiga-
mente, a bola tinha que sair da 
grande área para estar em jo-
go, e com as últimas alterações 
da regra, não precisa mais, 
basta ser chutada e se mover 
claramente. 

Os adversários também de-
vem estar fora da área penal 

(grande área), até que a bola 
esteja em jogo. Com essa alte-
ração, alguns goleiros começa-
ram a levantar a bola, para que 
seu companheiro a devolves-
se pelo alto. Com isso, os golei-
ros teriam a posse de bola, po-
deriam se movimentar por um 
tempo curto e ainda jogá-la 
com os pés ou mãos.

Na época veio uma reco-
mendação que isso não pode-
ria ocorrer. Agora a IFAB, órgão 
que trata das alterações das re-
gras do futebol, esclarece da 
seguinte forma: “QUALQUER 
INFRAÇÃO OU TIRO DE ME-

TA COBRADO PELO GOLEIRO 
QUE LEVANTA A BOLA PARA 
QUE SEU COMPANHEIRO DE-
VOLVA PELO ALTO, O ÁRBI-
TRO DEVERÁ REPETIR O TIRO 
DE META E O GOLEIRO NÃO 
DEVERÁ RECEBER CARTÃO 
AMARELO, A MENOS QUE FA-
ÇA REITERADAMENTE”.

Importante esclarecimento 
para que a cobrança do tiro de 
meta não perca a sua essência 
de ser uma das formas de rei-
niciar o jogo.

Enquanto aguarda a retomada 
da Porsche Carrera Cup - que, 
por sinal, continua sem nenhuma 
previsão -, o piloto Pedrinho 
Aguiar, de Americana, tem 
procurado manter a forma física 
com atividades diversas. O novo 
hobby esportivo de Pedrinho é a 
bike. Ele tem feito uma série de 
pedal por Americana e região. 
No último final de semana, o 
piloto envolveu toda família 
e pedalou com o pai Pedro 
Alvaro, a mãe Maria Eva e o 
irmão Alvaro. (ZARAMELO JR.)

FAMÍLIA 
QUE PEDALA 
UNIDA...

ARQUIVO PESSOAL

Os responsáveis pela 1ª 
Corrida Solidária Virtual 
finalizaram esta semana a 
entrega de quase 1,5 mil quilos 
de alimentos arrecadados 
durante o evento realizado 
entre os dias 12 e 27 de junho, 
numa iniciativa de assessoria 
esportivas e academias de 
Americana e que teve cobertura 
jornalística exclusiva do O 
JOGO. Foram beneficiadas 
as seguintes entidades: 
Fundo Social de Americana 
(foto), AAMA, Lar Benaiah, 
Lar São Vicente de Paulo, Casa de Repouso Nosso Caminho, Associação dos Moradores do 
Bairro Bolon (Amoban) e Fundo Social de Nova Odessa. "Agradeço aos organizadores da 
Corrida Virtual pela iniciativa. Eles inovaram, fizeram um novo modo de evento por conta 
da pandemia de covid-19, o que, ao mesmo tempo, reforçou o ato de solidariedade dos 
participantes", disse Maine Najar, presidente do Fundo Social de Americana. (DA REDAÇÃO)

CORRIDA SOLIDÁRIA ENTREGA ALIMENTOS
MARÍLIA PIERRE | PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO
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ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Para festejar os seis de funda-
ção, o Grae Team de America-
na envolveu seus alunos em 
ação social através do espor-
te. No sábado (11), houve cor-
rida virtual nas distâncias de 1 
km para crianças e de 5, 10, 15 
e 21 km para adultos.

De acordo com Guilherme 
Rodrigues, fundador e coa-
ch da assessoria, mais de 180 
alunos fizeram a prova ao ar 
livre ou em esteira, em ho-
rários e pontos definidos por 
eles mesmos, seguindo as 
normas de segurança e higie-
ne, e todos tinham que com-
provar a conclusão da distân-
cia através de print de aplica-

tivos de atividades esportivas. 
No domingo (12), no sistema 
drive thru e no embalo de DJ, 
houve a entrega de kit com 
medalha personalizada dos 6 
anos do Grae Team e máscara 
de proteção facial.

Na ação social, os alunos 
fizeram a doação de leite e 
o total da arrecadação che-
gou a 1050 litros, que estão 

sendo destinados à Apae e 
Casa da Criança, de Santa 
Bárbara d'Oeste, e à AAMA,  
de Americana.

O JOGO acompanhou com 
exclusividade toda a movi-
mentação do drive thru do 
Grae Team, na manhã de do-
mingo, em empresa na Aveni-
da Armando Salles de Olivei-
ra, no Jardim Ipiranga. Confira!

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE JULHO DE 2020

GRAE TEAM ENVOLVE 
ALUNOS EM AÇÃO SOCIAL

Maria José e Benedito Pierini

Maurício Fernando, Alessandro Geraldino e Carlos Gasparetto Alisson Ramalho e Rafaela Martins Júlio Campos Edna Okasaki

Isabela Melosi Carolini Gomes, Guilherme Rodrigues e Adia GiroldoGuilherme Pedro Cristiano Silva e Karen Donizete

Rodnei Higa e MarianaLucas Telis e Juliana de AndradeEdivaldo Rocha Beatriz Panhan André Silva
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Willyan BoschiniSebastião Albarote Wanderley SilvaWilliam Silva

Hélito Nunes, Franciele Nunes e Reinaldo Scarrella

Ricardo Santos

Fernanda Saito

Aline, Pietro e Fernando Moro Elisangela Scagnolato e Anna Beatriz

Cleisson Gilberto César Norbiato

Tânia Seraphim, Ana Zucca e Mariana Andrioli

Camila Marin

Guilherme Rodrigues e Deuziane Mendes Guilherme Rodrigues e Renan Pierini

Thiago Mendanha
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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

GRAE TEAM COMEMORA 6 ANOS
ASSESSORIA ESPORTIVA

ZARAMELO JR. 
@zaramelojr

A Grae Team (Guilherme Rodri-
gues Assessoria Esportiva) es-
tá comemorando seis anos de 
atividades em Americana e re-
gião. Fundada em 11 de julho de 
2014 pelo profissional de educa-
ção física Guilherme Rodrigues, 
30 anos, a equipe reúne atletas 
e alunos de corrida de rua e tria-
thlon, e tem centro de treinamen-
to próprio no Jardim Ipiranga.

Graduado pela FAM (Facul-
dade de Americana), com pós 
graduação em fisiologia do 
exercício pela UGF (Universida-
de Gama Filho) e em triathlon 
pela Unicamp, e treinador de 
atletismo pela CBAT (Confede-
ração Brasileira de Atletismo) e 
IAAF (Associação Internacio-
nal de Federações de Atletismo), 
Guilherme é o comandante do 
time, que conta também com 
Renan Pierini, Adia Giroldo, Deu-
ziane Mendes e Carolini Gomes. 
Ele falou com O JOGO. Confira!

Qual a sensação nestes 
seis anos de Grae?
GUILHERME RODRIGUES Sen-
sação de orgulho e gratidão. 
Orgulho por fazer parte da vi-
da de vários atletas e alunos, de 
várias famílias, com os quais 
conquistamos vários objetivos 
e realizações de sonhos. Es-
se sentimento nos faz ser mais 
vivos, mais presentes e mos-
tra nossa capacidade de poder 
fazer mais coisas do que nós 
mesmos imaginamos. Orgulho 
de poder ajudar, de poder con-

tribuir com a saúde e bem es-
tar das pessoas. Gratidão pes-
soal e profissional, e gratidão 
pensando no coletivo de equi-
pe. Hoje formamos uma equi-
pe, da qual nossos alunos viram 
amigos, viram família. E juntos 
vamos em busca de sonhos e 
conquistas. E gratidão por ter 
pessoas que agregam valores 
e fazem com que nossa equipe 
seja exemplar e bem consolida-
da em Americana.

Como surgiu a ideia 
da assessoria?
GUILHERME Surgiu a partir de 
um sonho de criança. Sempre 
fui esportista e na minha juven-
tude eu era da equipe de atletis-
mo de Americana. Com a che-
gada da época de trabalho e de 
estudos, abandonei o esporte e 
na graduação esse sonho vol-
tou. Vi que era possível, através 
da parte técnica e dos estudos, 
ser treinador de atletismo e de 
corrida. Ingressei na corrida de 
rua e cada quilômetro começou 
a fazer sentido, principalmente a 
partir do momento em que co-
mecei a ajudar pessoas a reali-
zarem seus sonhos.

Quem mais o  
incentivou na carreira?
GUILHERME Sem dúvida, os 
maiores incentivadores foram 
meus professores de educa-
ção física na escola, o Márcio 
(da Costa e Silva), que foi meu 
técnico na equipe de atletismo, 
e quando entrei na faculdade 
um tio de São Paulo, que já pra-
ticava corrida de rua,  me levou 

para esse mundo e me encan-
tei. O esporte individual fascina, 
pois é um momento seu. Hoje 
os maiores incentivadores são 
os alunos, que trazem seus ob-
jetivos e juntos fazemos o pla-
nejamento para conquistar. E 
cada conquista, cada emoção, 
cada medalha no peito, tudo 
isso deixa a gente mais forte e 
motivado a seguir trabalhando.

Quantos alunos/atletas 
fazem parte da equipe?
GUILHERME Há vários segmen-
tos, tais como, assessoria em cor-
rida, em triathlon, grupo de cor-
rida kids e também o centro de 
treinamento. Contemplando to-
das essas vertentes, temos em 
torno de 250 atletas e alunos.

Qual perfil desse pessoal?
GUILHERME Não temos atle-
tas profissionais. Temos atle-
tas amadores que se destacam 
muito na região. E temos aque-
les que buscam saúde e qua-
lidade de vida, que formam a 
grande maioria da Grae. Porém, 
conforme o aluno vai desenvol-
vendo e conquistando seus ob-
jetivos, ele vai pensando em 
vôos mais altos, mais longos.

Quantos professores integram 
o quadro da equipe?
GUILHERME Hoje somos em cin-
co professores. Eu sou o respon-
sável e diretor técnico. Temos o 
Renan, responsável pelo gru-
po de Nova Odessa, a Adia, res-
ponsável por grupo corporativo, 
a Deuziane, que auxilia no cen-
tro de treinamento e na equi-

pe kids, e a Carolini, que atua no 
grupo de corrida de Americana e 
na parte administrativa.

Qual estrutura oferecida 
aos alunos?
GUILHERME Posso dizer que 
hoje somos uma das equipes 
mais estruturadas de Ameri-
cana, com um centro de treina-
mento personalizado para fazer 
todo trabalho complementar 
em nossos alunos. Temos es-
trutura móvel, com tendas, tro-
cadores, guarda volumes, tudo 
para que o aluno tenha confor-
to e segurança no dia da corri-
da, do evento. Somos os únicos 
da cidade a usar o sistema de 
gestão de treinamento chama-
do "trainning pix", que é o maior 
do mundo. Nosso diferencial é 
a personalização do trabalho. 
Todos nossos atletas e alunos 
têm trabalho de planejamento 
e acompanhamento.

Com a pandemia, o que 
vocês têm feito para manter 
os alunos em atividade?
GUILHERME Desde o início (da 
pandemia), no dia 18 de março, 
todas as aulas coletivas, tanto 
externas, ao ar livre, como as 
no centro de treinamento, fo-
ram momentaneamente can-
celadas, suspensas. Com as 
equipes externas de corrida e 
triathlon estamos trabalhan-
do, como já era feito, mantendo 
as planilhas de treinos. Os alu-
nos recebem as planilhas atra-
vés de nosso aplicativo e exe-
cutam de forma individual, se-
ja outdoor ou indoor. Os alunos 
do centro de treinamento, onde 
acontecem as aulas presenciais 
de fortalecimento, estão sen-
do trabalhados com vídeos-au-
las. Temos encontros marcados 
por vídeo-conferência e as au-
las são aplicadas de forma on-
line, com cada um em sua casa.

E cada conquista, cada emoção, 
cada medalha no peito, tudo 
isso deixa a gente mais forte e 
motivado a seguir trabalhando"
GUILHERME RODRIGUES

A Grae também aderiu às lives?
GUILHERME Sim. Estamos fa-
zendo uma sequência de lives 
semanais, sempre às quartas-

-feiras, com convidados do es-
porte, como técnicos e atle-
tas. O legal desses bate-papos 
com referências esportivas é 
que podemos aumentar a pos-
sibilidade de conhecimento e 
vivência dos nossos alunos.

Vocês também estão 
com ações sociais, né?
GUILHERME É verdade. Com 
a pandemia, estamos desen-
volvendo várias ações com a 
participação dos nossos alu-
nos. A primeira foi uma cor-
rida indoor no nosso centro 
de treinamento e arrecada-
mos cestas básicas para famí-
lias vulneráveis de Americana. 
Também estamos trabalhan-
do com corridas virtuais, nas 
quais os alunos se inscrevem, 
executam a prova de forma in-
dividual, seja na rua ou em es-
teira, e nos enviam o resultado 
para validação. Na mais recen-
te, semana passada, consegui-
mos mais de 1 mil litros de leite 
para entidades de Americana 
e Santa Bárbara d'Oeste.

Renan, Deuziane, Carolini, Adia e Guilherme são os professores da Grae Team

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE JULHO DE 2020
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• Vigilância  • Portaria 24 horas 

DÉBORA COSTA VAI JOGAR NA SUÉCIA
BASQUETE

ZARAMELO JR. 
@zaramelojr

A armadora Débora Costa, 28 
anos, nascida e com residên-
cia em Americana, vai jogar a 
temporada 2020/2021 no Lu-
lea Basket, da Suécia. Ela via-
ja no início de setembro, após 
o término do atual contrato 
com o Sesi/Araraquara, e fica 
na Europa até abril do ano que 
vem. Será sua primeira expe-
riência internacional.

Presença constante nas con-
vocações da seleção brasileira, 
Débora começou a jogar bas-
quete ainda criança, na esco-
linha de iniciação e depois nas 
categorias de base de Ameri-
cana, até chegar ao time adulto. 
Também defendeu as equipes 
de São José dos Campos, San-
to André, Recife e Araraquara.

Débora falou com O JOGO, 
no início desta semana. Confira!

Como surgiu a chance 
de ir para a Europa?
DÉBORA COSTA Há algum 
tempo tive algumas sonda-
gens e recentemente meu 
agente passou algumas pro-
postas concretas. Estávamos 
estudando e a oportunidade 
de jogar na Suécia será incrível.

Como você está encarando 
profissionalmente essa 
oportunidade?
DÉBORA Sempre foi um so-
nho jogar na Europa. Estou 
muito feliz. Minha expectati-
va é muito positiva e quero 
aproveitar cada momento pa-
ra evoluir profissionalmente, 
vivenciar novas experiências 
e desafios dentro de quadra”, 
acrescentou a armadora.

Além de você, há mais 
brasileiras no Lulea?
DÉBORA No momento, ne-
nhuma. Mas soube que o time 
já teve brasileiras em outras 
temporadas.

A ida para a Suécia muda 
seus planos pessoais, como, 
por exemplo, casamento?
DÉBORA (risos) Pensamos 
em casamento (ela é namo-
rada do jogador de basque-
te Jemerson), mas para o fu-
turo. Por enquanto, seguire-
mos assim, um ajudando e 
apoiando o outro indepen-
dentemente do lugar.

E quanto aos estudos?
DÉBORA Ainda não me formei. 
Estou fazendo ciências econô-
micas na Unesp de Araraquara. 

TÍTULOS DA ARMADORA
CLUBES

Tetracampeão paulista
Bicampeã da Liga Nacional de Basquete (LBF CAIXA)

Campeã sul-americana

SELEÇÃO BRASILEIRA
Bicampeã sul-americana
Campeã panamericana

SELEÇÃO MILITAR
Campeã mundial em 2016

Com a pandemia, as aulas vão 
seguir de forma remota (on-li-
ne) e darei sequência de lá.

O que você achou 
do cancelamento da 
temporada da LBF?
DÉBORA Na minha opinião, foi 
correto. Estudaram muito pa-
ra tentar seguir o campeona-
to de várias formas, mas es-
tamos em meio a uma pande-
mia e infelizmente não acon-
teceu. Achei muito consciente 
está decisão em proteger atle-
tas, familiares.

Como você acredita que será 
o esporte pós-pandemia?
DÉBORA O momento do es-
porte em geral é complicado. 
Estamos em meio a uma pan-
demia e infelizmente o esporte, 
assim como a maioria dos se-
tores, foi afetado. Não temos 
como prever como será exa-
tamente depois, com certeza 
as equipes sofrerão reajustes. 
Mas o basquete feminino vem 
conseguindo se manter, acre-
dito que estamos em cresci-
mento e espero que a pande-
mia não trave esta evolução.

Minha expectativa é muito 
positiva e quero aproveitar cada 
momento para evoluir"
DÉBORA COSTA

CBB | DIVULGAÇÃO

Débora é presença constante na seleção brasileira



8 SOCIAL

/Wagnersanches 
@Wagnersanches 
19 99608.4775

ANIVERSÁRIOS
Parabéns para Eloisa 
Costa, Jean Cunha, 
Ceuli Suzigan (foto) e 
Júnia Varella que são 
aniversariantes dessa 
sexta. No sábado é a 
vez de Lunilva Tonelli, 
Marcelo Fazolin, Juninho 
Bernuci e Lia Teixeira 
assoprarem velinhas. 
No domingo, Beth 
Cucatti, Andre Queiroz 
e Maria Carolina 
Grecco Bazzanelli 
comemoram idade nova.

CEGONHA
A família vai aumentar! 

Dryele Giglioli e Vinícius 
Alves da Silva estão 

na maior alegria e na 
contagem regressiva 

para a chegada de 
Helena. Os casal 

curte o sexto mês de 
gestação. Parabéns!

Um garotão encantador, sorridente e que 
adora brincar! Tales Cruz Nogueira, filho do 
querido casal Claudia Cruz e Wadinho No-
gueira, ganhou comemoração intimista, mas 
muito divertida pelo seu primeiro aniversário. 
A recepção no apartamento da família teve 
como tema a 'Galinha Pintadinha' com do-
cinhos personalizados entre arranjos de or-
quídeas brancas e alstroemérias amarelas.  
Estiloso, o aniversariante usou um macacão 
black com sobreposição. No almoço, desta-
que para o suculento bacalhau preparado es-
pecialmente pela vovó, Rosa Nogueira. Pique 
é pique e muita diversão. Confira os clicks!

Claudia Cruz e Wadinho Nogueira com o filho, o 
aniversariante Tales, que comemorou o primeiro aninho

Rosa e Oswaldo Nogueira, 
os avós paternos

Celine Cruz Nogueira, 
irmã do aniversariante

A festa teve como tema 
a Galinha Pintadinha

Suely Hernandes e Marcos Cruz, 
os avós maternos

O click da priminha, 
Íris Dollo Cruz
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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 

NA FERVURA!
Ai ai ai... Não afronte uma 
bruxinha antenada! Uma 
fuefa fashion e poderosa 

- adepta da magia e 
energias - enviou uma 
foto da vibração da lua 
nesses últimos dias, mas 
ao receber o click, o crush 
desdenhou. Olhou a foto 
e perguntou de prontidão: 

"Seu telefone é andróide, 
né?" A bruxinha ficou 
possessa e como não leva 
desafora pra casa, colocou 
o bofe no caldeirão. 
O boy foi cancelado nos 
campos áuricos e anda 
desconsolado. Tô nude!

ARREBENTANDO 
O CLOSET
Uma personagem do desenho 
Scooby-Do Mistérios S.A. acaba de 
sair do armário: Velma é lésbica. 
A afirmação foi feita pelo produtor da 
animação Tony Cervone  depois  que 
enxergaram uma possível relação 
amorosa entre Velma e o personagem 
Salsicha. Ele disse que o desenho 
dá pistas da homossexualidade 
da personagem e que ela forma 
um casal com Marcie. Ui! 

1. Rose Neves, produtora do evento, com o marido Fabiano de Camargo Neves, tesoureiro da 
OAB Americana 2. Os cantores Ronaldo Theodoro e Léo Oliveira 3. Maira e Dennis Moraes 
4. Cátia Alves, presidente da Comissão Previdenciária 5. Rafael de Castro Garcia, presidente da OAB 
Americana 6. O vice presidente Melford Vaughn Neto. Ele é aniversariante especial do dia. Parabéns!  
7. Uliani Pecci 8. Paola Zulian 9. Fábio Galassi, presidente da Comissão de Eventos

DRIVE THRU JUNINO
A tradicional festa junina da OAB 
Americana ganhou novo formato 
em tempos de distanciamento so-
cial: ainda mais participativa e com 
responsabilidade social. O Drive Th-
ru Junino arrecadou doações em 
prol do Lar do Velhinhos São Vicente 
de Paulo. Uma grande estrutura de 
tendas foi montada na frente da 48ª 
Subseção de Americana com shows 

musicais, recebimento de doações 
e entrega de mimos especiais pa-
ra quem passou por lá. Na recepção 
dos convidados, o presidente Ra-
fael Garcia juntamente da comissão 
de festas e eventos e toda sua dire-
toria.  O evento arrecadou 1.200 fral-
das geriátricas, 500 litros de iogur-
te doados pela Frutap e doações em 
espécie direto na conta da entidade.

FOTOS: DEIVIS SCHERMAN
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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 ;)

LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

E m 7 de julho de 2005, 
uma série de atenta-
dos a bomba contra o 

transporte público, em Lon-
dres, chocou o mundo e foi um 
marco na história dos meios de 
comunicação! Em minutos, mi-
lhões de pessoas, mundo afora, 
tinham acesso através de seus 
aparelhos celulares, fotos e nar-
rativas do que havia acontecido.

Este fato escancarou uma 
nova realidade: a mídia tra-
dicional que detinha a exclu-
sividade da informação pas-
sou a ter um novo concorren-
te! Qualquer cidadão que por-

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

mentando! Estão aí as Netflix, 
Prime Video, Globo Play, Spoti-
fy, YouTube para proporcionar 
uma imensa gama de vídeos e 
músicas na hora em que você 
desejar. Assim como as pági-
nas amarelas, os guias de pro-
gramação de TV se tornaram 
tão desimportantes quanto 
uma máquina de datilografia...

A DAZN se tornou, há al-
guns anos, o primeiro serviço 
de streaming de esportes ao 
vivo e sob demanda do mun-
do! Trata-se de uma plataforma 
que pode ser acessada por até 
97% dos dispositivos, incluindo 

Smart TVs, smartphones, ta-
blets, videogames e PCs.

A atual pandemia vem an-
tecipando mudanças de há-
bitos que estavam reserva-
das para um futuro não dis-
tante. E como “a necessidade 
é a mãe da criatividade”, o Fla-
mengo, clube de maior torci-
da e, provavelmente, o mais ri-
co do Brasil, diante de dificul-
dades com o alto custo do seu 
departamento de futebol, viu 
no streaming, fonte de renda 
ainda não explorada.  As re-
des de televisão, até aqui de-
tentoras da exclusividade de 

transmissão, terão que lidar 
com essa nova realidade.

Assim como, com as trans-
missões das emissoras de tele-
visão, nos anos 1950, fez muita 
gente prever o fim das trans-
missões pelas emissoras de rá-
dio, todas essas novidades irão 
conviver com as transmissões 
tradicionais! Resta saber se o 
locutor contratado pela TV do 
time mandante se arriscará a 
dizer que o juiz errou a favor 
do mesmo time mandante...

O FUTEBOL E O STREAMING!
REPRODUÇÃO INTERNET

tasse um Smartphone poderia 
ser um “repórter por um dia”...

Lembro-me de uma brin-
cadeira do jornaleiro da ban-
ca que, todos os dias, quando 
eu ia comprar meu jornal diário, 
me alertava em tom de brinca-
deira: “Já vou avisando: o jornal 

é de hoje, mas as notícias são 
de ontem...”! Essa era a realida-
de! Nos dias de hoje, a instanta-
neidade se transformou em po-
der e fator de sobrevivência!

De qualquer maneira, as 
mudanças e, principalmente, 
as opções estão sempre au-

VICE VÊ CLUBES DE MÃOS ATADAS
BEZINHA

ZARAMELO JR. 
@zaramelojr

Vice-presidente de Futebol 
do Rio Branco, Éder Duarte 
disse ao O JOGO, na manhã 
de ontem (16), que os clubes 
estão de mãos atadas quan-
to ao Campeonato Paulista 
da Segunda Divisão Sub-21, a 
chamada Bezinha. O dirigen-
te acredita que, pelo cená-
rio atual, as "probabilidades 
matemáticas" indicam 70%  
de chances de não haver a 
disputa e 30% de haver.

"A A1 começa semana que 
vem, a A2 está programada 
para agosto e a A3 para o iní-
cio de setembro. No caso da 
Bezinha, se fosse para começar 
também em setembro, o con-
selho arbitral teria que ser reali-
zado agora em julho, mas até o 
momento a Federação (Paulis-
ta de Futebol) não fez nenhum 
comunicado", falou Éder.

"Difícil a gente ir pelo ácho-
metro", mas, sinceramente, es-
tá cada vez mais complicado. 
Tenho conversado com diri-
gentes de outros clubes e esta-

mos nos alinhando para man-
ter contato com a federação 
na próxima semana para bus-
car alguma definição. A maio-
ria quer jogar o campeonato, 
assim como o Rio Branco", sa-
lientou o vice-presidente.

Éder Duarte entende que 
a fórmula de disputa do cam-
peonato é o menor problema. 
O que preocupa, segundo ele, 
é o protocolo de segurança e 
higiene em razão da pande-
mia de covid-19. "Os clubes da 
Bezinha não têm recursos fi-
nanceiros para seguir o mes-

mo (protocolo) da A1. É im-
praticável", frisou. "Se a pan-
demia seguir nos próximos 
meses, aí não tem mesmo  
o que fazer", afirmou.

Se no futebol profissional a 
situação é crítica, nas catego-
rias de base, na visão do diri-
gente riobranquense, os clu-
bes praticamente "jogaram a 
toalha". "Pelo que temos de 
informação, talvez aconteça 
o sub-20. O sub-17 tem uma 
chance remota. As demais, 
não há nenhuma expectativa 
para este ano", finalizou Éder. Estádio Décio Vitta pode ficar sem jogos do Rio Branco

WADO PELLIZONI | 4 DE MAIO DE 2020
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Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

O pioneiro em Americana com gasolina de alta 
octanagem (98 RON), desenvolvida em parceria 
com a Scuderia Ferrari para que os motores 
aproveitem ainda mais todo o seu potencial.

Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

PLANETA BOLA RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com

> Aproveitando que teremos 
de volta a aclamada UEFA 
Champions League e que na 
última semana se realizou o 
sorteio das chaves, vou dar 
aquela secada e apontar meus 
palpites para os jogos faltantes, 
fazendo a alegria e diversão 
dos leitores e corneteiros, 
especialmente porque 
alguns jogos que parecem 
ser favas contadas, ao meu 
ver, causarão ledo engano!

> Manchester City ou Real 
Madrid contra Juventus ou 
Lyon são os primeiros jogos a 
serem comentados, e, confesso, 
acredito que teremos uma 
quarta-de-final eletrizante 
entre ingleses (City) e italianos 
(Juventus), muito embora o time 
do Madrid tenha ganho vida 
nova com Zidane no comando.

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

> Não fosse o bastante, no 
confronto City x Juventus 
aposto que dá Guardiola 
e De Bruyne, com vitória 
na Inglaterra e empate 
na Itália, eliminando o 
monstruoso Cristiano 
Ronaldo e o bom, mas 
que pode ficar excelente, 
time italiano. A ver!

> Entre RB Leipzig 
e Atlético de Madrid, 
confesso que o estilo 
de jogo e organização 
dos alemães me atrai 
mais, entretanto, jamais 
apostaria contra o time de 
Diego Simeone, e acredito 
que os colchoneros 
passam com duas vitórias 

bem apertadas, na mesma 
pegada que eliminaram o 
poderoso Liverpool de Klopp.

> Talvez o jogo mais 
esperado seja o que 
ganhará os comentários 
agora: Barcelona ou Napoli 
contra Bayern ou Chelsea.

> Para começar, passam 
Barça e Bayern, sem titubear.

> Nas quartas, entre catalães 
e bávaros, muito embora a 
maré aponte para um passeio 
alemão, vou na contramão e 
acredito que Messi, mais uma 
vez, guiará os culés: derrota na 
Alemanha e vitória na Espanha, 
classificando a desorganizada 
equipe de Sétien, mas que 
conta com o talento de um dos 
maiores da história, as defesas 

de Ter Stegen e os gols de 
Luisito Suárez, um dos mais 
letais avantes do mundo!

> O último dos jogos põe 
frente a frente Atalanta e PSG 
e, acreditem, muito embora 
seja fã confesso de Neymar 
e Mbappé, a equipe italiana 
tem tudo para surpreender.

> É inegável que o time de 
Bérgamo é o mais atraente 
do futebol europeu na 
temporada, e dissecar seu 
estilo e organização merece 
uma coluna a parte, não 
cabendo adentrar nas 
minucias em meio aos 
palpites que venho fazendo.

> Para mim, é zebra: passa 
a Atalanta, chocando o 
globo com duas vitórias 

frente aos poderosos 
petrodólares de Paris!

> Portanto, deixo desde 
logo cravado, as semis terão: 
Manchester City, de Pep 
Guardiola; Atlético Madrid, de 
Diego Simeone; Barcelona, 
de Lionel Messi e Atalanta, 
de um elenco voluntarioso e 
um ímpeto impressionante.

> E que não deixem levar 
pelas aparências, em meio a 
tantos gigantes não existem 
favas contadas: mata-mata 
permite zebras e nem sempre 
vence o melhor. É Champions 
de volta, graças a Deus!

Fraternal amplexo.

Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa

REPRODUÇÃO INTERNET

ZARAMELO JR. 
@zaramelojr

A récem-criada Associação 
de Treinadores de Base de 
Americana tem como princi-
pal objetivo a busca por me-
lhorias de trabalho dos técni-
cos que atuam na formação 
de jogadores de futebol. A in-
formação é de Raphael Perei-
ra, um dos líderes do projeto e 
que já comandou o Rio Bran-
co no Campeonato Paulista  
da Segunda Divisão.

"Nós, treinadores, muitas 
vezes fazemos o trabalho que 
é obrigação do poder públi-
co fazer e não faz, mas não há 
reconhecimento, não há va-
lorização, não há incentivo. É 
para buscar tudo isso que a 
associação foi criada e vai ba-
talhar", disse Raphael.

Uma das ações iniciais do 
grupo está sendo reuniões 
com pré-candidatos a prefeito 
de Americana. Na semana pas-
sada, eles se encontraram com 
Wellington Rezende e Chico 

Sardelli e planejam agendar 
conversas com os demais pa-
ra os próximos dias.

"Temos técnicos que entra-
ram na associação que tra-
balham já há 20, 30, 40 anos 
em Americana, tirando crian-
ças da rua e formando ho-
mens de bem. Porém, pou-
cos têm apoio. É preciso que 
a prefeitura olhe para os trei-
nadores com outros olhos 
e dê melhores condições", 
acrescentou Raphael Pereira. 

“Vejo com bons olhos a cria-

ção de uma associação de  
treinadores em Americana. 
Precisamos reviver o esporte 
que já tivemos um dia na ci-
dade, voltando a sediar gran-
des campeonatos e, princi-
palmente, garantido apoio 
para as equipes de base", co-
mentou Sardelli.

"Com esse trabalho, vamos 
abrir novas oportunidades, ti-
rar as crianças e os adolescen-
tes das ruas e promover uma 
revolução social", acrescentou 
o presidente do PV.

ASSOCIAÇÃO PLANEJA MELHORIAS
FUTEBOL DE BASE

Técnicos se reuniram com Sardelli, semana passada

DIVULGAÇÃO
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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

SANREMO VÊ DOMÍNIO DE LUIZ DADO
KART

ZARAMELO JR. 
@zaramelojr

Luiz Eduardo Vota Salau, o Da-
do, foi o nome da quarta etapa 
da 6ª Copa Sanremo de Kart. 
Com tocada forte e consisten-
te, o piloto #82 venceu as duas 
baterias do dia e entrou no 
Top 5 na classificação geral da 
Pró, que é a principal catego-
ria do campeonato organiza-
do pelo preparador Ivan Milani.

Na primeira bateria, Da-
do completou as 15 voltas em 
10m40s795, vantagem de 1s690 
para o segundo colocado Kaio 
Dias. Na segunda, o tempo para 
14 voltas foi de 9m54s115, vanta-
gem de 3s935 para Nicolas Mon-
teiro, que cruzou em segundo lu-
gar. Nas duas corridas, as voltas 
mais rápidas foram de Kaio Dias.

"Na primeira corrida, já sai 
batendo roda com o Bru-

no (Pierolan), que é um meni-
no que pilota muito e vem ga-
nhando bastante na Copa São 
Paulo Light. Consegui escapar 
quando o pneu dele furou. Na 
segunda, o Caio me perseguiu 
quase o tempo todo e só tive 
um pouco de sossego na últi-
ma volta", comentou Dado.

Na somatória das duas ba-
terias, Luiz Dado foi o campeão 
da rodada, seguido por Eduardo 
Vernek (segundo), Nicolas Mon-
teiro (terceiro), Kaio Dias (quar-
to) e Bruno Pierolan (quinto).

Na Light, o ganhador foi 
Thiago Gonçalves, com Fá-
bio Bussam em segundo lugar, 
Ricardo Lazinho em terceiro, 
João Gabriel em quarto e Cle-
ber Sachetto em quinto.

TÍTULO
Após quatro etapas, a disputa 
pelo título da categoria Pró da 

TOP 5
PRÓ

PILOTOS PONTOS
1º) Rafael Pastorelo 168
2º) Cauã Mendes 163
3º) Kaio Dias 99
4º) Léo Lino 138
5º) Luiz Dado 135

LIGHT
PILOTOS PONTOS
1º) Fábio Bussamara 217
2º) Ricardo Lazinho 200
3º) André Cortado 142
4º) João Gabriel 140
5º) Cléber Sachetto 123

DA REDAÇÃO

A Stock Car e Stock Car Light 
confirmaram terça-feira (14) 
a realização da primeira eta-
pa de 2020, após a Secretaria 
da Saúde do Estado de Goiás 
analisar o protocolo de segu-
rança produzido pelos organi-
zadores e emitir autorização 

para que o principal campeo-
nato brasileiro de automobilis-
mo abra a temporada no pró-
ximo dia 26.

Após a retomada de tor-
neios importantes como a Fór-
mula 1, Nascar, Indy e campeo-
natos de futebol da Europa e 
no Brasil, a Stock Car torna-se 
mais uma competição profis-

sional de ponta a dar início às 
suas atividades em 2020.

Em função da quarente-
na gerada pelo coronavírus, a 
Stock adiou todas as etapas 
do primeiro semestre e agora 
retoma sua temporada justa-
mente em Goiânia, onde havia 
planejado iniciar seu campeo-
nato antes da pandemia. As 

corridas serão realizadas com 
portões fechados, sem público, 
e contarão com número restri-
to de profissionais envolvidos 
com as provas.

A programação completa 
da primeira etapa da Stock Car 
será apresentada no início da 
próxima semana
FONTE: WWWW.STOCKCAR.COM.BR

AUTOMOBILISMO

STOCK CAR DÁ LARGADA EM GOIÂNIA

Temporada 2020 tem abertura na capital de Goiás

DUDA BAIRROS | VICAR | DIVULGAÇÃO

Copa Sanremo envolve direta-
mente três pilotos: Rafael Pas-
torelo, líder com 168 pontos, 
Cauã Mendes, segundo coloca-
do com 163, e Kaio Dias, terceiro 
com 157. Eles abriram boa van-
tagem para os demais pilotos - 

o mais próximo deles é Léo Lino, 
que soma 138 pontos. Na Light, 
Fábio Bussamara, com 217 pon-
tos, e Ricardo Lazinho, com 
200, estão disparados na pon-
ta do campeonato e monopo-
lizam as atenções na categoria.

LUCAS NATAL | DIVULGAÇÃO

Luiz Dado dominou as 
duas baterias da quarta 
etapa da Copa Sanremo

O piloto #82 
teve jornada 
perfeita com 
vitória nas 
duas baterias
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Avenida Gioconda Cibin, 
Jardim Terramérica

FAM REALIZA PROVA DE BOLSAS
ONLINE

DA REDAÇÃO

A Faculdade de Americana 
realiza neste domingo (19), às 
9 horas, o  Vestibular de Inver-
no FAM com prova de bolsas. 
No total, a instituição ofere-
ce mais de 1000 bolsas de es-
tudos com descontos de até 
100%. Devido à pandemia do 
novo coronavírus, a faculdade, 
respeitando o distanciamen-
to social, realizará a prova de 
forma online. O candidato fa-
rá a prova de casa.

Todo o processo será realiza-
do através do aplicativo What-
sapp e e-mail. O candidato rece-
berá as instruções sobre como 
proceder para realizar a mesma 
30 minutos antes da prova. Se-
rá a primeira vez que a FAM uti-
lizará este processo. A prova é 
composta de uma redação.

“Uma prova no mesmo mo-
delo do vestibular presencial, 
porém, de forma diferente, ca-
da candidato tem a oportuni-

dade de fazer o vestibular da 
sua casa, através dos meios di-
gitais disponibilizados pela ins-
tituição”, disse a diretor acadê-
mica Celia Jussani.

Para o gerente de marke-
ting e comercial FAM, Eryvel-
ton Baldin, este é um momen-
to decisivo para o vestibulan-
do que busca uma vaga no en-
sino superior para 2020. Ele 

lembra que a oportunidade de 
estudar com 100% de descon-
to colabora com o orçamento 
mensal do candidato.

“Sabemos que estamos vi-
vendo uma época diferente do 
que estávamos acostumados. 

DA REDAÇÃO

A coordenadora da Vigilância 
Epidemiológica de Americana, 
Simone Maciel, reforçou mais 
uma vez a necessidade de va-
cinação contra a gripe em ges-
tantes e crianças. A campa-
nha se estende até a próxi-
ma sexta-feira (24). “Fazemos 
novamente o alerta a gestan-
tes e aos pais ou responsá-
veis pelas crianças de seis me-
ses a menores de seis anos pa-
ra que procurem uma unida-
de de Saúde para a vacinação 
contra a influenza. Temos ape-
nas mais uma semana de cam-
panha e essa imunização é de 
extrema importância, especial-
mente por estarmos no inver-
no”, comentou.

Desde o início da campa-
nha, no dia 23 de março, até 
a semana passada, America-

GRIPE

VIGILÂNCIA ALERTA SOBRE VACINAÇÃO

na havia vacinado 1.078 ges-
tantes e 8.224 crianças, núme-
ros abaixo da meta preconiza-
da pelo Governo do Estado. O 
boletim divulgado pela Vigi-
lância Epidemiológica no dia 
9 indicava que esses números 
representam apenas 57,62% 
de gestantes e 62,11% de crian-
ças, de acordo com a popula-
ção estimada para esse públi-

co no município, sendo que a 
meta é vacinar ao menos 90% 
de cada grupo prioritário.

A vacina está disponível 
para toda a população, das 
8 às 16 horas, em todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS)o, de segunda a sex-
ta-feira. Até o momento, no 
total, Americana já vacinou 
80.015 pessoas contra a gripe.

Vacinação prossegue em Americana até o dia 24

MARÍLIA PIERRE | PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da 
Prefeitura de Americana recebeu, esta semana, a doação 
de 1.100 máscaras de tecido confeccionadas pela Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.  As máscaras 
de proteção e combate à Covid-19, o novo coronavírus, 
serão disponibilizadas nas unidades vinculadas à secretaria 
para atender a demanda da população em situação de 
vulnerabilidade social. O secretário Aílton Gonçalves Dias Filho 
agradeceu as doações e ressaltou a importância do ato de 
solidariedade no momento atual de enfrentamento à pandemia.

ASSISTÊNCIA SOCIAL RECEBE 
DOAÇÃO DE 1,1 MIL MÁSCARAS

Candidato 
vai receber 
as instruções 
30 minutos 
antes da prova

Um novo modelo, respeitando 
as regras impostas pelo Minis-
tério da Saúde e também pe-
lo Ministério da Educação, po-
rém buscamos atender com a 
mesma qualidade do presen-
cial. Além, é claro, do aspecto 

social que é muito importan-
te para todos, como descontos 
especiais para aqueles melho-
res colocados”, afirmou.

O resultado estará disponí-
vel no site fam.br até três dias 
depois da prova.

Eryvelton Baldin é gerente de Marketing da FAM

REPRODUÇÃO FACEBOOK

DIVULGAÇÃO
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A Prefeitura de Americana confirmou quarta-feira (15) que já 
iniciou procedimento para abertura da licitação responsável 
pela compra de duas vans para o transporte de pacientes 
com câncer e outras doenças. O recurso foi conquistado pelo 
deputado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, 
Cauê Macris. A emenda, no valor de R$ 500 mil, já foi paga e está 
disponível no caixa da prefeitura. “O transporte desses pacientes 
precisa e merece ser feito de forma segura e confortável. Por 
isso destinamos a emenda à prefeitura para fazer a compra 
dos veículos”, afirmou o deputado. Entre os pacientes estão 
pessoas que fazem tratamento de câncer em cidades como 
Barretos e Campinas, e também pacientes de outras doenças, 
que são acompanhados por familiares ou amigos. “A saúde tem 
sido prioridade no nosso mandato. Foi assim com a construção 
do novo pronto-socorro, com a aquisição dos equipamentos 
hospitalares e reformas das unidades de saúde”, disse o deputado. 
A indicação da emenda ao deputado Cauê Macris foi feita pela bancada do PSDB na Câmara 
de Americana, composta pelos vereadores Rafael Macris, Thiago Brochi e Vagner Malheiros. No 
final do ano passado, os parlamentares alertaram a prefeitura para a necessidade de oferecer um 
transporte melhor, com mais segurança e conforto, aos pacientes do município. (DA REDAÇÃO)

CAUÊ ASSEGURA MELHOR TRANSPORTE
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A vigilância sanitária de 
Americana realizou, entre 
os dias 9 e 11, blitz em dez 
estabelecimentos comerciais, 
a maioria na região central, 
visando o cumprimento 
das medidas de prevenção 
à covid-19, principalmente 
quanto ao uso de máscara. 
A fiscalização, que teve apoio 
da Polícia Militar, atuou em 
bares e lojas de conveniência 
de postos de combustíveis. 
Durante as abordagens os fiscais orientaram os frentistas, proprietários e atendentes sobre 
procedimentos a serem adotados, além das penalidades previstas sobre o descumprimento das 
normas. Na sexta-feira (10), além dos estabelecimentos, a fiscalização atuou junto aos pedestres 
que transitavam pela Avenida Brasil. No período de uma hora os fiscais abordaram 23 pessoas 
que estavam sem máscara. “Observarmos que a maioria dos que não utilizavam máscara era 
de pessoas jovens, corredores, caminhantes e ciclistas. O que revela uma preocupação com a 
própria saúde, porém não com a do próximo”, comentou a coordenadora da vigilância sanitária, 
Eliane Ferreira. Não houve aplicação multas porque o caráter dessa ação foi mais educativo que 
punitivo. Mas as próximas ações podem resultar em medidas mais rigorosas. (DA REDAÇÃO)

BLITZ É INTENSIFICADA EM AMERICANA

Começou ontem (16) e se 
estende até o próximo dia 
25 mais uma edição da Ação 
Solidária do Tigre, promovida 
pelo Rio Branco Esporte Clube. 
De acordo com o diretor de 
Marketing Thiago Barreto (foto), 
desta vez a arrecadação será de 
leite em pó, fraldas e agasalhos. 
"Muitos bebês nasceram 
nestes últimos meses e com 
a alta taxa de desemprego, a 
situação está difícil para muitas 
famílias e nossa intenção é 
ajudar na medida do possível", 
disse Thiago. As doações 
podem ser feitas de terça-a 
feira a sábado, na secretaria da 
Sede Náutica João Tamborlin, 
na Avenida Comendador 
Thomaz Fortunato, região 
da Praia dos Namorados. O 
horário de funcionamento 
é das 14 às 17h30. Segundo 
Thiago Barreto, asa famílias 
interessadas em receber as 
doações devem se cadastrar 
pelo telefone (19) 3465.3034. 
O diretor salientou que será 
dada prioridade aos sócios 
do Rio Branco. (ZARAMELO JR.)

RIO BRANCO FAZ AÇÃO SOLIDÁRIA
O JOGO | ARQUIVO
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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

OPINIÃO DERRUBADA DO VETO À DESONERAÇÃO REPRESENTA EMPREGOS

T em repercutido ampla-
mente na mídia o veto 
do Governo Federal à 

proposta de emenda de minha 
autoria, aprovada na Câmara e 
posteriormente no Senado, pe-
la manutenção à desoneração 
da folha de pagamentos de se-
tores altamente empregadores 
do país, até 2021.

A MP 936 aprovada no Con-
gresso autoriza os emprega-
dores, temporariamente, a re-
duzir salários e jornadas ou 
suspender contratos de tra-
balho, com direito à estabili-
dade provisória do emprega-
do e recebimento de benefí-
cio emergencial pago pelo go-

verno. Com a emenda, busca-
mos mais uma alternativa an-
te a dispensa dos trabalhado-
res, um socorro para atender 
as necessidades prementes 
das empresas e aos trabalha-
dores, como forma de evitar o 
desemprego em massa.

Em contato com as asso-
ciações e representantes prin-
cipalmente dos setores têxtil 
e de máquinas e equipamen-
tos, dos quais já presidi Fren-
tes Parlamentares com histó-
rico de luta por ambos, ela-
borei a proposta de prorro-
gação à desoneração, que se-
ria fundamental para manter 
os empregos de milhares de 

brasileiros no futuro próximo.  
A emenda estenderia o be-
nefício fiscal a 17 setores da 
economia, como: Tecnologia 
da informação e de comuni-
cação; Transporte rodoviá-
rio coletivo e de cargas; Cal-
çados; Call center; Comunica-
ção; Construção civil, constru-
ção e obras de infraestrutura; 
Têxtil, confecções e vestuário; 
Veículos; Máquinas e equipa-
mentos; Couro; Proteína ani-
mal; entre outros. Porém, a 
medida foi barrada, um equí-
voco que poderá ampliar o 
quadro de desempregos hoje, 
os já existentes e os posterio-
res aos reflexos da pandemia.

Após o veto à decisão do 
Congresso, entidades dos se-
tores se manifestaram em ofí-
cio destacando que o adia-
mento é medida imprescindí-
vel à preservação de estrutu-
ras produtivas, que abrangem 
cerca de 6 milhões de empre-
gos formais diretos, além de 
milhares outros indiretos.

A sustentação do ape-
lo das empresas é que o im-
pacto da reoneração da fo-
lha, em meio à crise, seria in-
suportável, já que em 2021 
seja improvável que a eco-
nomia e as empresas este-
jam plenamente recuperadas.  
Com o fim da desoneração, 

essas empresas teriam de co-
meçar a pagar os 20% inci-
dentes sobre a folha de pa-
gamento em vez de alíquotas 
que variam de 1% a 4,5% so-
bre a receita bruta, causando 
impacto financeiro em tem-
pos de retração da economia.

Portanto, a desoneração 
da folha de pagamentos des-
ses setores irá ajudar a salvar 
centenas de milhares de em-
pregos. No Congresso, já es-
tou em movimentação junto 
aos parlamentares pela der-
rubada do veto. Membros de 
oposição ou apoio ao gover-
no já se manifestaram a favor.  
Não é o momento de reestru-

VANDERLEI MACRIS
Deputado federal

turar impostos ao custo do fe-
chamento de empresas e da 
baixa na carteira dos traba-
lhadores. Nossa bandeira está 
hasteada, pelos empregos de 
milhares de brasileiros!

A Guarda Municipal 
de Americana (Gama) 
recebeu, terça-feira 
(14/7), o diretor da 
Unidade de Serviços 
Gerais da Prefeitura, 
Eduardo Cesar Samogin 
Spilla (e), que realizou 
treinamento para os 
profissionais da diretoria 
e do Departamento 
Pessoal da autarquia 
sobre a utilização do 
novo sistema eletrônico, 
o Americana Digital, 
implantado em março. A 
implantação possibilitou 
que todos os processos 
administrativos, gerados internamente ou por demanda externa, fossem digitais. O projeto é um sistema 
integrado e padronizado em uma plataforma digital para comunicação interna e externa, tramitação 
de protocolos de maneira eletrônica (sem papel) e aprovação de projetos e alvarás totalmente digital, 
que permite acompanhamento em tempo real de cada etapa do processo via celular, tablet, desktop e 
notebooks, em qualquer hora e lugar. “O Americana Digital traz muitos benefícios para a administração 
como um todo, e com a Gama não poderia ser diferente. A tramitação virtual torna os processos mais 
ágeis, com menos burocracia e mais economia. E essa economia pode ser revertida em melhorias para 
atender melhor a população”, afirmou o comandante da autarquia, Marcos Guilherme. (DA REDAÇÃO)

TREINAMENTO NA GAMA DO “AMERICANA DIGITAL”
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana 
está efetuando a mudança para a nova sede, na Avenida Bandeirantes, 600, 
bairro Machadinho, ao lado do residencial Guaicurus Na fase de transição, 
que começou segunda-feira (13) e termina hoje (17), o atendimento 
presencial não será realizado. A retomada está programada para a próxima 
segunda-feira (20). O atendimento on-line está sendo feito normalmente. 
A nova sede da Sosu está numa área de 8,5 mil metros quadrados, com 
estacionamento ao público. No local, funcionarão a Unidade de Obras 
Públicas (UOP), Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) e Unidade 
de Serviços Urbanos (USU). De acordo com a prefeitura, a mudança visa a 
economia com aluguel, proporcionando melhor atendimento à população 
e melhores condições de trabalho aos funcionários. (DA REDAÇÃO)

SOSU RETOMA ATENDIMENTO NA 2ª FEIRA
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

SÃO LUCAS SAÚDE E  
GRUPO NOTREDAME INTERMÉDICA: 

JUNTOS PARA ESCREVER NOVAS HISTÓRIAS

Agora, a São Lucas Saú-
de faz parte do Grupo No-
treDame Intermédica, uma 
união para escrever novas 
histórias e continuar com 
o mesmo propósito: tornar 
saúde de qualidade acessí-
vel a gerações de brasileiros.

Com mais de 50 anos de 
atuação no mercado, o Gru-
po NotreDame Intermédi-
ca - GNDI é a maior opera-
dora de Saúde do Brasil e 
que sempre pensa em cada 
um dos seus 6,2 milhões de 
beneficiários para oferecer 
soluções em saúde e odon-
tologia para clientes indivi-
duais e empresariais.

Com atuação em todo 
o território nacional, possui 
Rede Própria e credencia-
da e, por meio de Rede Pró-
pria, oferece serviços nos 
estados de São Paulo (Capi-
tal, Grande ABC, Alto Tietê, 
Campinas, Sorocaba, Jun-
diaí, Cotia, Diadema, Osas-
co, Baixada Santista), Rio de 
Janeiro, Santa Catarina e Pa-
raná. Salientamos que a uti-
lização da rede credenciada, 
ou seja, hospitais de referên-
cia, médicos e realizações 

A união de marcas líderes para colocar a saúde em primeiro lugar

de exames, para quem pos-
sui planos com a São Lucas 
Saúde, permanece a mesma.

Esta união está alinha-
da à continuidade da estra-
tégia de expansão do grupo. 
O trabalho contínuo, focado 
em melhorias e acolhimento 
aos beneficiários, porque ter 
dentro de casa tudo o que 
o beneficiário necessita é o 
caminho adotado para cui-
dar bem, seja na prevenção 
de doenças e na promoção 
da saúde, por meio das Uni-
dades de Medicina Preventi-
va ou no atendimento rea-
lizado nos Centros Clínicos, 
Prontos-Socorros, Hospitais, 
Maternidades e Laborató-
rios NotreLabs, em todas as 
especialidades médicas.

A operação conjunta tra-
rá diferenciais, contribuin-
do, ainda mais, para o Gru-
po NotreDame Intermédica 

– GNDI fortalecer sua missão 
que é “tornar saúde de qua-
lidade acessível a gerações 
de Brasileiros”, assim como 
o propósito de ser protago-
nista em gestão da saúde, 
garantindo qualidade e sus-
tentabilidade assistencial.


