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Com rigoroso protocolo de segurança e higiene, o Pé de Chumbo tem volta às 
pistas marcada para a próxima semana, em Aldeia da Serra. P. 6 e 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_raquetinha

LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

“F oi como se uma locomoti-
va tivesse passado por cima 
de nós!”. Esse foi o comentá-

rio de Pedro Vergilio Rocha, um dos 
maiores craques de todos os tempos, 
a respeito do que acabava de acon-
tecer naquele 14 de junho de 1974! O 
excelente time uruguaio havia acaba-
do de perder por 2 a 0 dos holande-
ses e se davam satisfeitos pelo resul-
tado magro, diante do que foi o jogo...

Quem assistiu àquele jogo e não 
conhecia o “Carrossel Holandês”, te-
ve a impressão de que eram 33 ho-
landeses contra 11 uruguaios! Quan-
do um jogador sul-americano pega-
va a bola, vinham três a quatro joga-
dores que tomavam a bola e saiam 
em velocidade para o ataque; quan-

do um atacante uruguaio era lança-
do em profundidade, era flagrado 
em impedimento “três metros” atrás 
do último defensor; enfim, fosse no 
ataque ou na defesa, sempre haviam 
mais holandeses.

Rinus Mitchel, um técnico oriun-
do do basquetebol, impôs uma filo-
sofia revolucionária, na qual, desde o 
goleiro até o último atacante, todos 
deveriam ter muita intimidade com 
a bola e todos os jogadores de linha 
tinham que saber tanto atacar co-
mo defender, sem muita posição fi-
xa, quando de posse da bola.

Mitchel transformou atacantes 
em zagueiros, pois dizia ser mais fá-
cil ensinar um atacante a defender 
do que um defensor aprender a ata-

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

do jogo, mas os alemães muito or-
ganizados e com melhores jogado-
res viraram o jogo e conseguiram o  
bi mundial, diante de sua torcida.

Aquela seleção holandesa não con-
seguiu naquele ano e nem mesmo na 
Copa seguinte, quando já sem Cruyff, 
perderam a final para os argentinos, 
na mais polêmica Copa de todos os 
tempos... Era, ainda, um grande time, 
mas longe daquele de 1974! Outras se-
leções passaram a adotar a mesma fi-
losofia de jogo e muitas já tinham os 
antídotos contra eles.

Mas, uma coisa é certa: o futebol 
nunca mais foi o mesmo!

A LARANJA MECÂNICA!
REPRODUÇÃO INTERNET

car... Não bastasse isso, a geração 
holandesa tinha alguns jogadores 
muito acima de média, como Nees-
kens, Rep, Rensenbrink e um dos 

Depois de uma temporada no Alki Oroklini, o meio-
campista Dudu Nardini, 23 anos, agora vai jogar pelo 
Paeek FC no campeonato nacional da segunda divisão 
do Chipre. O jogador esteve em Americana para trabalho 
multidisciplinar com os profissionais Tuka Ribeiro e Diogo 
Amaral, e viajou quarta-feira (22) para Nicosia, capital e 
maior cidade daquele país. Dudu Nardini disse ao O JOGO 
que fechou contrato por uma temporada e mostrou-se 
motivado com o novo desafio. "As minhas expectativas 
são bem grandes, tendo em vista que já conheço o país 
e o campeonato, e agora, diferente da primeira vez 
que fui, muitos conhecem meu futebol, meu trabalho", 
comentou o jogador americanense. (ZARAMELO JR.)

DUDU NARDINI 
RETORNA AO CHIPRE

DIVULGAÇÃO

maiores gênios da bola que já se viu, 
Johan Cruyff.

Cruyff, jogador leve e inteligen-
te, tinha um toque “de primeira”, 
refinadíssimo e que impunha mui-
ta velocidade ao jogo. Quase todos 
os ataques e contra-ataques pas-
savam por seu pé! Assistir ao Car-
rossel Holandês era como assistir a 
uma apresentação de ballet clássico. 
Representou uma verdadeira revo-
lução na história do futebol mundial.

Como time nenhum é imbatí-
vel, a Laranja Mecânica não conse-
guiu o título mundial, ao perder pa-
ra uma muito boa seleção alemã, 
que merecia, ao menos ter chega-
do à final, quatro anos antes. De-
pois de sair na frente, logo no início 

AMERICANA TEVE, TEMPOS ATRÁS, TRÊS ÁRBITROS 
ATUANDO EM CAMPEONATOS DA CBF (CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE FUTEBOL) E FPF (FEDERAÇÃO 
PAULISTA DE FUTEBOL). SÃO ELES: JOSÉ HENRIQUE DE 

CARVALHO, MAURÍCIO FIORETTI (FOTO) E ANSELMO 
DA COSTA. O TRIO APOSENTOU-SE. (ZARAMELO JR.)

O JOGO | ARQUIVO
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Com a realização de oito, todos 
no domingo (26), às 16 horas, o 
Campeonato Paulista da Série 
A1 fecha a 1ª fase, definindo os 
confrontos das quartas de final e 
os rebaixados. Santos, no Grupo 
A; Santo André e Palmeiras, no 
Grupo B; São Paulo, no Grupo 
C; e Red Bull Bragantino, no 
Grupo D, já tinham classificação 
garantida antes das partidas de 
ontem (23). A programação da 
última rodada é a seguinte: Red 
Bull x Botafogo, em Osasco; 
Ferroviária x Inter de Limeira, 
no Morumbi; Guarani x São 
Paulo, na Vila Belmiro; Mirassol x 
Ponte Preta, em São Bernardo do Campo; Novorizontino x Santos, em Itaquera; Oeste x Corinthians, 
em Barueri; Palmeiras x Água Santa, no Allianz; e Santo André x Ituano, no Canindé. (DA REDAÇÃO)

ESPORTE

CÉSAR GRECO | FPF | DIVULGAÇÃO

PAULISTÃO FECHA 1ª FASE COM 8 JOGOS

Principal categoria do Brasil, a Stock Car abre a temporada neste domingo (26), no Autódromo 
Internacional de Goiânia, apresentando uma série de importantes novidades técnicas e desportivas. 
Devido aos efeitos da pandemia, a categoria também fará pela primeira vez uma corrida sem a 
presença de público e respeitando rígido protocolo de segurança aprovado com as autoridades 
sanitárias locais. As duas corridas de domingo terão início às 11h30 e 12h20, e serão mostradas ao 
vivo. A transmissão acontece a partir das 11h15, pelo Sportv2. No campo técnico, a novidade mais 
aguardada é a estreia dos dois novos carros: o Chevrolet Cruze e o Toyota Corolla. (DA REDAÇÃO)

STOCK CAR ABRE TEMPORADA

LUÍS FRANÇA | STOCK CAR | DIVULGAÇÃO

A Pump Track Praia Azul virou opção para a prática de BMX (bicicross), principalmente às 
crianças. A pista fica na Avenida Chalil Miguel Onsi, nas imediações do recinto do Clube 
dos Cavaleiros de Americana (CCA), e tem atraído muitos adeptos da modalidade. Um dos 
responsáveis pela ativação do local é Marcelo Amaral, ligado diretamente ao BMX, pois seu 
filho Igor faz parte do grupo de pilotos do ABC (Americana Bicicross Clube). Ele contou ao 
O JOGO que a pista, feita pela prefeitura há aproximadamente 10 anos, estava desativada 
e tomada pelo mato. "Mudei aqui para a Praia Azul há oito anos e sempre tive vontade de 
reativar essa pistinha. Há uns três meses, mais ou menos, falei com alguns amigos do ABC e 
juntos solicitamos ao vereador Juninho Dias que nos desse uma força na reforma. Ele abraçou a 
ideia e nos ajudou", contou Marcelo. Os trabalhos no local foram (e continuam sendo) realizados 
pelos próprios frequentadores e a cada semana alguma melhoria é feita. "A ideia do Pump 
Track Praia Azul é mais para lazer. Também é um ótimo local para as crianças terem o primeiro 
contato com o BMX, porincipalmente por ser uma pista fácil. São sete obstáculos, diversas 
possiblidades de linhas de saltos e passagens durante as retas, além de duas rampas para os 
pilotos mais experientes que têm a obrigatoriedade do salto", explicou Marcelo. (ZARAMELO JR.)

PISTA NA PRAIA AZUL VIRA OPÇÃO
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BABI PLANEJA SER TÉCNICA QUANDO PARAR DE JOGAR
ENTREVISTA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Com carreira repleta de títulos 
no basquete, seja por clubes, se-
ja por seleção, a armadora Bár-
bara Genoroso Honório, a Ba-
bi, nascida em Americana há 34 
anos, já começa a traçar os pla-
nos de como será sua vida quan-
do parar de jogar. Em entrevista 
exclusiva ao O JOGO, Babi disse 
que pretende jogar por mais dois 
anos, no máximo, e depois pla-
neja ser técnica de categorias de 
base para trabalhar na formação 
de atletas. "A ideia de ser técni-
ca não me atraia muito, mas ho-
je penso diferente", revelou a ar-
madora, que é de família de es-
portistas - o pai e o irmão foram 
jogadores de futebol e a irmã 
também jogou basquete - e es-
tá nas quadras desde os 8 anos.

Babi Honório é multicampeã 
por Americana. De todos os tí-
tulos que a extinta equipe con-
quistou, ela só não participou de 
um estadual - havia saído pa-
ra jogar por São José dos Cam-
pos. Confira os principais tre-
chos da entrevista da armadora!

Com quantos anos você 
começou a jogar basquete?
BABI HONÓRIO Comecei a jo-
gar com 8 anos influencia-
da pela minha irmã, a Loreda-
na. Ela treinava na escolinha 
do Antonio Zanaga e um dia 
fui acompanhá-la. Acabei trei-
nando, peguei gosto e aqui es-
tou até hoje nesta vida.

Você chegou ao time 
adulto com qual idade?
BABI Embora o adulto seja a par-
tir dos 19 anos, eu comecei com 16.

Babi Honório é uma das mais vitoriosas jogadoras do basquete de Americana

Quais técnicos foram 
marcantes em sua  
carreira, da formação 
ao profissional?
BABI Graças a Deus sempre 
trabalhei com técnicos bons. 
Cada um deles teve sua marca 
de alguma forma, mas a princi-
pal, marcante mesmo, foi a Mi-
la (Rondon, técnica das cate-
gorias de base de Americana).

Quais os títulos que você 
conquistou por Americana?
BABI Fui quatro vezes cam-

peã da Liga, campeã do Pau-
lista umas quatro ou cinco ve-
zes, campeã do Sul-America-
no de Clubes, fora vários títu-
los de Jogos Regionais e Jogos 
Abertos. É o que lembro (risos).

Quando você foi jogar 
em Campinas e quais 
títulos ganhou lá?
BABI Fui para Campinas no fi-
nal de 2017, assim que acabou 
o projeto em Americana. Lá, 
ganhei dois títulos: um Brasi-
leiro e um Paulista.

Além de Americana e 
Campinas, jogou onde mais?
BABI Também tive passagem 
pelas equipes de Piracicaba e 
de São José dos Campos.

Quais os principais 
campeonatos que disputou 
com a seleção brasileira?
BABI Estive em Mundial, Pré-

-Olímpico, Pan-Americano e 
Copa América.

Você sempre foi elogiada 
pelos técnicos por sua leitura 

rápida de jogo.  
Como desenvolveu 
essa virtude?
BABI Olha, não sei como de-
senvolvi (risos). Acho que já 
é uma característica minha 
mesmo e que foi desenvolvi-
da. Citei a Mila como a prin-
cipal técnica, pois ela me 
ajudou muito neste proces-
so, na minha base. Fui muito 
bem orientada e depois disso 
vem a experiência. A gente  
vai ficando velha, amadure-
cendo e melhorando.

Qual foi seu sentimento 
ao ser anunciado o fim 
do time de Americana?
BABI Sentimento de triste-
za por ser uma cidade com o 
histórico que tem no basquete, 
tão vencedora. E não falo isso 
só por ser de Americana. Claro 
que é muito gratificante poder 
jogar na minha cidade, mas há 
outros fatores também. O gi-
násio estava sempre lotado, o 
time sempre estava na cabeça, 
enfim, o maior sentimento foi 
mesmo de muita tristeza.

Qual sua opinião sobre 
o cancelamento da 
temporada 2020 da LBF?
BABI Acredito que tenha sido a 
decisão mais acertada por causa 
dos riscos do coronavírus. Tem 
também a questão que nós en-
quanto jogadoras estávamos há 
muito tempo paradas e o risco 
de lesões seria grande. O calen-
dário seria bem intenso e a gente 
poderia se sacrificar num perío-
do bem curto de tempo, preju-
dicando a sequência da carreira.

O que você anda fazendo 
nesta época de pandemia?
BABI Não dá para fazer muita 
coisa, né. A gente praticamente 
não tem mais o que fazer, aca-
bou até a criatividade. Mesmo 
assim, sigo treinando dentro da 
minha casa e comecei a correr 
também. Não tem muito o que 
fazer. Também fico vendo filmes 
e mexendo no celular (risos).

Como você acha que 
será o esporte, no geral, 
após a pandemia?
BABI É difícil dizer. Que as coisas 
vão mudar, não há nenhuma dú-

O JOGO | ARQUIVO

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!
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BABI PLANEJA SER TÉCNICA QUANDO PARAR DE JOGAR

A armadora também tem títulos com Campinas

Capitã de Americana, Babi levanta o troféu do título da temporada 2016/17 da LBF

Ouvi a vida inteira que seria técnica. 
Confesso que antes essa ideia não me atraia
muito, mas hoje já penso diferente."

vida, mas não dá para saber ain-
da como o esporte vai ficar. Tor-
ço para que possamos seguir em 
frente, com segurança e fazen-
do aquilo que a gente mais gosta.

Na sua opinião, quais fatores 
foram determinantes para o 
basquete feminino do Brasil 
não conquistar vaga para a 
Olimpíada e o que podemos 
esperar da modalidade 
a médio-curto prazo?
BABI Como eu não estava no 
grupo, é difícil de fora falar o 
que pode ter acontecido. A sele-
ção estava num momento bom, 
numa crescente, seria muito 
merecido se fosse para a Olim-
píada. Para a modalidade seria 
importante e positivo, mas isso 
acontece. Basquete é um jogo 

de detalhes e pode custar ca-
ro. É difícil entrar nisso para fa-
lar, mas acredito que já desco-
briram o caminho. Se continua-
rem nesta mesma pegada, as 
chances vão aumentar. Espero 
do fundo do coração que con-
tinuem nesta linha, pois o Brasil 
voltou a se encontrar, mas como 
estava perdido há muito tem-
po, não é um processo fácil. Tal-
vez não aconteceu para que elas 
possam se fortalecer e o grupo 
estar melhor na próxima. Claro 
que ficar fora de uma Olimpía-
da não é o ideal, mas às vezes é 
melhor recuar para depois avan-
çar. Prefiro ver desta forma.

Cite momentos alegres 
e momentos tristes 
marcantes de sua carreira?
BABI Os mais alegres foram to-
dos os meus títulos, pois cada 
um deles teve um momento es-
pecial, e a primeira convocação 
para a seleção, uma coisa emo-
cionante, sensação inexplicável. 
Os tristes são aqueles que perdi 
títulos sabendo que poderia ga-
nhar. Esses são difíceis e ficam 
um bom tempo na nossa me-
mória, pois perder para um ad-

Pela seleção militar, Babi foi homenageada na Câmara

Americanense vestiu a camisa da seleção brasileira

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

versário melhor, que você sabe 
que tinha que ralar muito, é uma 
coisa muito diferente do que 
perder para um que você sabe 
que tinha tudo para vencer.

Planeja jogar até quando?
BABI Eu falo sempre que estou 
mais perto do fim do que do 
começo. Eu acredito que mais 
uns dois anos, no máximo.

E quando parar, já 
decidiu o que fazer?
BABI Estou estudando Educa-
ção Física e talvez fique  nes-
ta área. Ouvi a vida inteira que 
seria técnica. Confesso que 
antes essa ideia não me atraia 
muito, mas hoje já penso dife-
rente. Vou direcionar para tra-
balhar na formação de atletas, 
nas categorias de base.
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Avenida Gioconda Cibin, 
Jardim Terramérica

PÉ DE CHUMBO VOLTA ÀS PISTAS EM ALDEIA DA SERRA
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Exatos 173 dias após a realiza-
ção da única etapa do ano, a 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo volta na 
próxima semana, no Kartó-
dromo Aldeia da Serra, em Ba-
rueri, que está na fase amarela 
do Plano São Paulo e devida-
mente liberada para esportes 
a motor. A rodada será quinta-

-feira (30), a partir das 14 ho-
ras, com rigoroso protocolo de 
segurança e higiene por causa 
da pandemia de covid-19.

Em sua 15ª temporada, o 
Pé de Chumbo foi à pista em 
2020 apenas no dia 8 de feve-
reiro, em Paulínia. Depois disso, 

seguindo normas do governo, 
o campeonato foi paralisado.

Durante esse período, a di-
retoria da associação respon-
sável pela organização do 
campeonato monitorou toda 
a situação e, em maio, elabo-
rou seu próprio protocolo em 
relação ao coronavírus, sob 
orientação do médico otorri-
nolaringologista Ivan Dantas, 
que é um dos integrantes do 
grupo de pilotos.

"Desde o início da pande-
mia, o Pé de Chumbo preo-
cupou-se com a vida e a saú-
de de todos que, direta e indi-
retamente, estão envolvidos 
com o campeonato. Enquanto 
não houve sinalização das au-
toridades quanto à retomada 
do esporte, ficamos totalmen-
te afastados das pistas", disse 
Marcelo Marusso, presidente e 
piloto do campeonato.

"Vamos voltar agora que o 
governo de São Paulo auto-

rizou a realização de corridas 
em cidades da fase amarela, 
seguindo o protocolo elabora-
do pelo Pé de Chumbo, que é 
estritamente rigoroso e aten-
de às exigências das autorida-
des governamentais e espor-
tivas ligadas ao esporte a mo-
tor", afirmou Marusso.

MEDIDAS
De acordo com o criador do 
Pé de Chumbo, somente pilo-

tos e equipes de apoio terão 
acesso ao kartódromo de Ba-
rueri, na quinta-feira. Um en-
fermeiro contratado pela as-
sociação estará no local para 
aferir a temperatura de cada 
integrante. Se alguém apre-
sentar qualquer sintoma de 
febre, não entrará no kartó-
dromo e será orientado a pro-
curar atendimento médico.

Tanto pilotos como equi-
pes de apoio usarão más-

caras de proteção facial o 
tempo todo. Haverá um 
toten personalizado do  
PD'Chumbo com álcool em 
gel na entrada do kartódromo 
e diversos frascos do produto 
estarão espalhados por toda 
a área de Aldeia de Serra pa-
ra higienização. Ainda segun-
do Marusso, o briefing aconte-
cerá na pista, ao ar livre, com 
distânciamento entre pilotos 
e diretores de prova, e a en-

Pilotos do Pé de Chumbo, após
abertura em Paulínia, retomam

a disputa na próxima semana

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE FEVEREIRO DE 2020
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PILOTOS PONTOS
1º) Théo Trevisani 60
2º) Rafael Contatto 59
3º) Douglas Pitoli 56
4º) Rogério Pompermayer 55
5º) Giovanni Pamfílio 55
6º) Patrik Neves 53
7º) Carlinhos Carrion 48
8º) Fernando S.André 46
9º) Alberth Janjon 44
10º) Marcelo Contatto 41
11º) Paulo Rosa 39
12º) André Gonçalves 38
13º) Candido Neto 35
14º) Mayckon Mota 33
15º) Oswaldinho Nogueira 27
16º) Ivan Dantas 26
17º) Carlos Barbosa 25
18º) Givago Nunes 22
19º) Fábio Santarosa 20
20º) Marcelo Marusso 19
21º) Rodrigo Pestana 17
22º) Pedro Marusso 16
23º) Alexandre Bassora 14
24º) Wilisson Filho 14
25º) Ederson Rodrigues 13
26º) William Saura 11
27º) Fernando Rodovalho 0
28º) Bruno Rodrigues 0
29º) Pedrinho Aguiar 0

ESPORTE

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br

O PÉ DE CHUMBO 
FOI CRIADO PELO 

EMPRESÁRIO MARCELO 
MARUSSO (FOTO) EM 

JANEIRO DE 2006. 
NA COMEMORAÇÃO 

DE SEU ANIVERSÁRIO, 
ELE REUNIU GRUPO 

DE AMIGOS PARA 
ANDAR DE KART NO 

ECPA (ESPORTE CLUBE 
PIRACICABANO DE 

AUTOMOBILISMO), NO 
DISTRITO DE TUPI, 
EM PIRACICABA. 

A PARTIR DAI, AS 
CORRIDAS PASSARAM 

A ACONTECER 
MENSALMENTE. 

AO LONGO DE 15 
TEMPORADAS, MAIS 

DE 90 PILOTOS 
ALINHARAM NO GRID 

DO PÉ DE CHUMBO. 
MARUSSO FOI 

CAMPEÃO EM 2011 E É 
O ÚNICO PILOTO QUE 

DISPUTOU TODAS 
AS EDIÇÕES DO 

CAMPEONATO. (ZJ)
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PÉ DE CHUMBO VOLTA ÀS PISTAS EM ALDEIA DA SERRA

trega de troféus será indivi-
dual, com uso de máscaras e 
luvas. "Todas as medidas de 
segurança e higiene serão se-
guidas rigorosamente", garan-
tiu Marusso.

"O Pé de Chumbo está dan-
do exemplo no sentido de ter 
elaborado protocolo com an-
tecedência. A corrida de kart 
em si não chega a ser tão 
preocupante, pois pratica-
mente não existe contato fí-

A volta da Copa Sópneus Goo-
dyear de Kart Pé de Chum-
bo, a partir da próxima sema-
na, terá como novidade a rea-
lização de rodadas triplas pa-
ra que o número de 20 bate-
rias seja atingido até o final da 
temporada. O campeonato, já 
há vários anos, tem 10 etapas 
com rodadas duplas, mas ago-
ra em 2020 o calendário ficou 
apertado por causa da pande-
mia de covid-19 e por isso ha-
verá a mudança.

"Nossa ideia é fazer até o 
final do ano seis etapas com 
três baterias cada, totalizando 
18 corridas. Com as duas que 
fizemos em fevereiro, na aber-
tura do campeonato, teremos 
as 20 tradicionais do nosso 
calendário", explicou o presi-

dente e piloto Marcelo Marus-
so. Em termos de pontuação, 
o regulamento previa o des-
carte de uma etapa, mas, se-
gundo Marusso, houve altera-
ção e, a partir de agora, serão 
descartadas duas baterias, in-
dependentemente da rodada. 

“Esse descarte se dará ao final 
da 14ª bateria. As seis últimas 
não poderão ser descartadas”, 
salientou o presidente.

Na próxima quinta-feira 
(30), no Kartódromo Aldeia da 
Serra, em Barueri, na volta do 
Pé de Chumbo, serão três ba-
terias de 15 voltas cada, com 
intervalo de 40 minutos entre 
uma e outra. Haverá inversão 
de grid entre os oito primeiros 
colocados na segunda e na ter-
ceira corridas. (ZJ)

TEMPORADA PASSA A 
TER RODADAS TRIPLAS

Sequência do PDC será marcada pro rodadas triplas

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

O protocolo do  
Pé de Chumbo atende às 
exigências das autoridades 
governamentais e esportivas"
MARCELO MARUSSO

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

sico entre os pilotos. Os cui-
dados têm que ser tomados 
antes e depois de cada prova, 
como uso de máscara, distan-

ciamento entre as pessoas e 
higienização. A vida vai seguir, 
mas de maneira diferente do 
que era", atestou Ivan Dantas.
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Uma avalanche de fotos de mu-
lheres - anônimas, badaladas, 
festeiras e famosas - em pre-
to e branco, acompanhadas da 
hashtag "desafio aceito", tomou 
conta das redes sociais.  Mas o 
que é isso? São mulheres uni-

das em uma campanha para res-
saltar a beleza, a força e as quali-
dades femininas, independente-
mente de padrões. O desafio rola 
por uma mensagem enviada in-
box e, por isso, tem despertado 
tanta curiosidade. A campanha 

estimula amigas a se mostrarem 
o quanto são lindas e incríveis.  
Na coluna de hoje, algumas atle-
tas belas, determinadas e cheias 
de personalidade que represen-
tam o esporte com muito amor e 
dedicação. Desafio aceito!

Julia Campana Romi, 
da raquetinha

A fisiculturista americanense 
Juliana Malacarne

A eterna Hortência, 
rainha do basqueteDebora Costa, do basquete

A atleta de corrida 
Natalia Painelli

No ciclismo, Gimena Stocco

Marta, jogadora da 
seleção brasileira de futebolAngélica Garbelini do triathlon

A atleta de basquete
Karla Costa

Flávia Borges, 
do tênis e raquetinha

A jovem nadadora Manu Sega Carol Amazonas, do BMXNo karatê, Sabrina Colpani
A fisiculturista americanense 
Amanda Penco

Jogadora de handebol, 
Mury Antico
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TÔ NUDE!
Ai ai ai... E um jovem solteiro beeem 
conhecido, presença garantida nos eventos 
up da região, que resolveu se arriscar na 
pandemia e ir com um amigo num certo 
bordel da city?! Disposto a burlar as 
orientações da OMS, o fuefo só não contava 
dar de cara com o pai na casa de tolerância. 
Papi deixou a mamis dormindo - sob efeito 
do calmante - e partiu pra gandaia. Depois do 
flagra, papi tá um santo. Acorda, Adamastor!

ANIVERSÁRIOS
Comemorando idade 
nova nessa sexta: Teresa 
Martins Coelho, Nívea 
Penachioni, Cris Samartin 
e Aline Salvi. No sábado é 
a vez de Tiago Fernandes, 
Sueli Mobilon, Daniela 
Gutierrez Rigo e Luan 
Dolenc assoparem 
velinhas. E no domingo, 
Kaline Zabani Alves Maria 
(foto) e Juliana Maniezzo 
são aniversariantes 
do dia. Parabéns!

A influencer teen Madu de Pao-
li, com mais de 344 mil segui-
dores no Instagram, havia pro-
gramado uma mega festa para 
comemorar a chegada dos 15 
anos. Os planos foram adiados 
em razão da pandemia, mas 
Madu festejou a data em alto 

estilo numa recepção inimista 
relâmpago. Ambientação com 
amarrações de balões em tons 
rosé e dourados com móveis 
rústicos entre arranjos de flo-
res desidratadas, forte tendên-
cia na decoração. Tudo muito 
animado. Parabéns, Madu!

1. Marcella de Paoli, mãe da aniversariante 
2. Lucca Grecco Meneghel 3. Daniel Romi Furlan, pai da debutante 
4. Mariana Abrante 5. A debutante Madu de Paoli festejou 
os 15 anos com recepção intimista 6. Arthur Lima Malufe

1

2

6

5

3 4

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

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

Pós-vendas com
atendimento exclusivo

Atendimento
nacional

Coberturas
diferenciadas

Reembolsos de
até R$1.149,53

Custa pouco para manter sua saúde em dia.
A de sua família e empresa também ;)
Custa pouco para manter sua saúde em dia.
A de sua família e empresa também ;)
Custa pouco para manter sua saúde em dia.
A de sua família e empresa também ;)
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

PLANETA BOLA RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com

> No embalo cinematográfico, 
como sempre faz o grande 
amigo Dr. Raphael Pires, hoje 
a coluna “precisa falar sobre 
Atalanta”, como o diretor Lynne 
Ramsay precisou falar sobre 
Kevin em meados de 2012.

> Assim como o excelente filme, 
o excelente time italiano merece 
todos destaques e louros pela 
impecável temporada atual 
e, ao contrário dos temas 
mais pesados e sombrios da 
obra literária adaptada ao 
cinema, o time de Gian Piero 
Gasperini é a realização de 
uma utopia futebolística, um 
futebol alegre e agressivo.

> Não foi fácil. O trabalho de 
Gian Piero (foto) começou 
devagar e vem colhendo os 
frutos nas últimas temporadas, 
sendo que quando o treinador 
chegou ao clube – 2016/2017 

– não havia sombra do time 
que hoje encanta o mundo 
a partir de Bergamo.

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

> Além de ideias modernas, o 
ex-meio campista trouxe ao 
comando técnico uma visão 
mais abrangente do futebol, 
reinventando o “garimpo” de 
atletas subutilizados ou, até 
mesmo, inutilizados, mas 
de ótimo valor agregado, 
transformando o time de 
Bergamo em uma potência 
que merece ser respeitada.

> Embora de complexa 
realização, os conceitos 
aplicados pela Atalanta são 
relativamente simples de se 
notar: o time atua em esquemas 
com três zagueiros, deixando 
um sobrando e dois caçando 

junto dos demais jogadores, 
em quase todo tempo, com 
marcação individualmente 
e muita pressão.

> Ao contrário do que 
tem se tornado tradicional, 
a equipe italiana tem 
jogadores pré-definidos 
para marcar adversários 
também pré-definidos 
e conta com preparo 
físico invejável para que o 
time faça essa marcação 
individualizada já no 
campo de ataque.

> Com a bola, a Atalanta 
depende da criatividade 
de “Papu” Gómez, o 
típico articulador 
argentino: baixo, rápido e 
extremamente inteligente.

> Posicionado entre a 
linha de zaga e os volantes, 
Gómez faz toda a magia 
acontecer com passes para 
a verticalidade de Muriel 

ou a força de Dúvan Zapata, 
o grande matador do time.

> Mas não é só. Ao melhor 
estilo Guardiola, o time de 
Gasperini cria uma “bagunça 
organizada” ao lançar volantes e, 
por vezes, zagueiros ao ataque 
em busca de criar espaços para 
os companheiros conseguirem 
uma finalização limpa.

> A Atalanta é hoje uma 
tentativa muito bem sucedida 
de se realizar o “futebol 
total” de Rinuls Mitchels 
e da Holanda de 1974.

> É óbvio que o saudosismo irá 
impedir muitos de verem o que 
venho narrando, dirão até que 
estou em outra dimensão ao 
comparar o carrossel holandês 
com a equipe italiana, porém, 
lanço o desafio: assistam a cinco 
jogos da Atalanta e me digam 
se não encontram similaridades 
latentes e, ao menos, a 
mesma ideia de futebol.

> Vale ressaltar aos desavisados 
que a equipe de Bergamo 
é hoje a terceira colocada 
do Campeonato Italiano (9 
pontos atrás da Juventus) 
com absurdos 94 gols 
marcados em 34 jogos, além 
de que é a adversária do 
PSG nas quartas-de-final da 
Champions League e tudo isso 
com relevante diferença de 
investimento e folha salarial 
para com os seus adversários.

> A título exemplificativo e 
para auxiliar na comparação 
dos feitos da equipe em 
comento, segundo matéria do 
portal UOL, de 19 de fevereiro 
deste ano, a folha salarial da 
Atalanta gira em torno de 29 
milhões de euros, algo próximo 
dos 136,3 milhões de reais, o 
que corresponde a 10% da 
folha salarial da Juventus, sua 
concorrente no Italiano, e 
aproximadamente um terço 
do salário de Neymar, que, 
segundo matéria da revista 

Forbes, recebe a monta de 
70,5 milhões de dólares por 
ano (R$ 349,88 milhões).

> É esse o tamanho do feito 
da Atalanta: uma equipe 
modesta e organizada para 
atacar, ser agressiva e vencer 
os adversários, um time que 
entendeu suas virtudes e 
seus pontos fracos e, ainda 
assim, joga com quem for e 
aonde quer que seja para 
vencer, sufocar e fazer os gols.

> A Atalanta comandada 
pelo excelente Gian Piero é 
o destaque da temporada 
e, tal qual a Holanda de 
1974, mostrando o quanto 
o futebol é injusto, o time 
nerazzuri pode finalizar a 
histórica temporada sem 
erguer uma taça. Ah, futebol...

Fraternal amplexo.

Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa

REPRODUÇÃO INTERNET

PSG RETOMA SUA LENDÁRIA CAMISA
UNIFORME

BERNARDO BESOUCHET

No início dos anos 70, o famo-
so designer parisiense Daniel 
Hechter assumiu o comando 
do clube e imaginou uma ca-
misa que se tornaria icônica. 
Sua visão daria nova vida ao 
Paris Saint-Germain e lançaria 
as bases para o que se tornaria, 
ao longo do tempo, um grande 
clube do futebol europeu.

O design original apareceu 
pela primeira vez em 1973, com 
sua faixa vermelha central sim-
bolizando a capital da moda, 
arrojada e elegante. O desejo 
por performance, a busca pela 
excelência e o gosto pelo estilo 
compõem o DNA do Paris Sain-
t-Germain. Um clube profunda-
mente ligado às suas raízes en-
quanto olha para o futuro com 
sua vitalidade e criatividade. 

Cinqüenta anos depois, a no-
va camisa do Paris Saint-Ger-
main 2020-2021, criada com o 
parceiro histórico Nike, celebra 
essa faixa vermelha caracterís-
tica e presta homenagem aos 
primeiros anos de existência de 
um clube que lutou para sobre-
viver antes de conquistar 41 tro-
féus na França e na Europa.

Assinada pela Nike, as novas 
camisetas parisienses fazem 

parte desta união de esporte 
e design. Mais do que nunca, a 
camisa do Paris Saint-Germain 
mistura os mundos que com-
põem o prestígio da cidade mais 
bonita do mundo. A abordagem 
e o estilo únicos do clube foram 
visionários na década de 1970. 
Ainda é hoje e sempre serão.

"Não havia melhor maneira de 
comemorar os 50 anos do Paris 
Saint-Germain do que com o re-

torno dessa camisa icônica", dis-
se Nasser Al-Khelaïfi, presiden-
te e CEO da Paris Saint-Germain. 

"Esta camisa histórica exala o 
estilo, paixão, ambição e ener-
gia deste clube único, embai-
xador de Paris, cidade da luz."

DIVULGAÇÃO

O brasileiro Marquinhos 
na campanha publicitária
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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

Nascimento
4 de novembro de 1989, em 
Santa Bárbara d'Oeste.

Profissão
Consultora pós 
vendas Hyundai.

Como você é conhecida 
entre amigos e familiares?
Juju ou Giubbina.

Time do coração
Santos. A paixão surgiu 
desde pequena vendo 
meu pai assistir aos jogos e 
sempre torcendo pro Peixe.

ARQUIVO PESSOAL

Gabriela Benassi. Ela é fera no 
futebol! Acho ela fenomenal!

E quem não é?
A Pamela, minha melhor 
amiga, que não consegue nem 
chutar uma bola... hahaha

Faz alguma atividade física?
Crossfit.

Esporte favorito
Vôlei. Sempre gostei 
desde criança.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Handebol. Acho agressivo 
e não meço forças 
pra lançar a bola.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2020?
Flamengo, pois está com time 

muito bom e tem tudo para 
ganhar os campeonatos.

E quem vai pagar mico?
Corinthians, que está 
com muitos problemas 
extracampo, podendo 
impactar no time.

Programa da TV
Globo Esporte.

Jornalista
Thiago Leifert.

Gente boa
Neymar. Sempre 
atencioso com fãs e ativo 
nas redes sociais.

Mala
Messi. Apesar de ser um dos 
melhores do mundo, é bem 
tímido e pouco interativo.

Bola cheia
Cristiano Ronaldo. Mostrou 
desde jovem como o 
comprometimento traz 
excelentes resultados.

Bola murcha
Alexandre Pato. Tinha 
potencial para tornar-se 
um jogador de ponta, mas 
não brilhou na Europa

Com qual esportista 
faria selfie?
Cristiano Ronaldo, por 
conta da sua simpatia e 
referência esportiva.

Com qual não faria?
Felipe Melo, que é rude 
nas entrevistas.

JULIANA GIUBBINA

DE PRIMEIRA

ANDRÉ JR. ESTREIA EM INTERLAGOS
ENDURANCE BRASIL

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Após longa espera, o Império 
Endurance Brasil, enfim, vai 
dar largada à temporada 2020. 
Com a liberação do governa-
dor João Dória para a realiza-
ção de corridas em cidades 
na fase amarela do Plano São 
Paulo, o campeonato teve es-
ta semana sua abertura confir-
mada para o dia 1º de agosto, 
em Interlagos, zona sul da ca-
pital paulista.

A prova marca a estreia de 
André Moraes Jr. na categoria. 
Aos 20 anos, o piloto de Ame-
ricana trocou a Stock Light, on-
de correu no ano passado, pe-
lo Endurance Brasil. Ele assinou 
contrato com a Autlog Racing 
Team e terá como companheiro 
o paulistano Ricardo Rodrigues.

"Acabou toda a agonia, né. 
Não aguentava mais essa ansie-
dade sobre o início do campeo-
nato. Agora é focar na corrida 
e acelerar", disse André Jr., que 
vai participar na categoria GT4 a 
bordo de uma Mercedes MG.

A abertura do Endurance 
Brasil, no dia 1º, será com pro-
va de quatro horas de duração, 
sem público e seguindo todos 
os protocolos estebelcidos pa-
ra esse período de pandemia 
da covid-19. Henrique Assunção, 
presidente da APE (Associação 
de Pilotos de Endurance) asse-

Torce contra quem?
Corinthians. Não gosto da 
forma como os torcedores 
deles agem após uma derrota.

Ídolo
Rogério Ceni. Seu histórico 
diz tudo: jogador que mais 
vestiu a camisa do São Paulo, 
mais títulos, maior goleiro 
artilheiro com 131 gols...

Imagem inesquecível
Taffarel defendendo pênaltis 
na Copa do Mundo. É minha 
melhor imagem no futebol.

Modelo de beleza
Alisson, goleiro da 
seleção brasileira.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Minha coach de crossfit 

SIMULADOR, ACADEMIA E BIKE
NA PREPARAÇÃO DO PILOTO
A temporada 2020 do Im-
pério Endurance Brasil era 
para ter começado em abril, 
em Curitiba, mas o cam-
peonato foi suspenso antes 
mesmo da largada em vir-
tude da pandemia de co-

vid-19. Apesar da indefini-
ção quanto ao calendário, 
André Moraes Jr. procurou 
manter a preparação técni-
ca e física. O piloto de Ame-
ricana contou que treinou 
no simulador que tem em 

sua residência, fez exercí-
cios em academia e adotou 
a bicicleta como companhei-
ra diária. "Fiz e continuo fa-
zendo muito pedal. Procurei 
me preparar da melhor for-
ma possível", garantiu. (ZJ)

André Jr. está animado para abertura da temporada

gurou que o evento terá o "mais 
alto padrão de segurança".

A programação da rodada, a 
ser divulgada oficialmente pe-
los organizadores, deve come-
çar na quinta-feira (30). A prin-
cípio, o calendário previa oito 
etapas ao longo da temporada, 
mas ainda não é certo que se-
rá mantido na totalidade. "Meu 
objetivo é correr fora do Brasil e 
o Endurance oferece mais pos-

sibilidades para sentir como é 
esse universo, ao contrário da 
Stock", disse André Jr., justifi-
cando a mudança de categoria.

O piloto de Americana traz 
no currículo conquistas im-
portantes, como os títulos do 
Campeonato Paulista e da Co-
pa do Brasil de Fórmula 1600, 
em 2016, e do Mercedes Benz 
Challenge (categoria C250 
Cup), em 2018.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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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

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

OUTRAS ALTERAÇÕES DA REGRA DO JOGO
“BOLA AO CHÃO”
É uma forma de devolver a bo-
la para a equipe que estava com a 
posse dela. Uma das exigências pa-
ra que aconteça é que, no momen-
to em que for realizado o procedi-
mento, deve-se cumprir uma dis-
tância de 4 metros, tanto para o 
companheiro quanto ao adversário.  
A alteração agora é para quem não 
cumprir essa distância e interfe-
rir no reinício, deverá ser adverti-
do com cartão amarelo e o “bola 
ao chão” será repetido.

“VANTAGEM EM  
INFRAÇÕES TÁTICAS”
Ocorrendo uma infração que impeça 
um ataque promissor, e o árbitro per-
mite uma cobrança de falta rápida ou 
venha aplicar uma vantagem, não se 
mostrará mais o cartão amarelo, as-
sim que a bola parar. O entendimento 
dessa mudança é que houve um res-
tabelecimento do ataque promissor, 
não sendo necessário aplicar nenhum 
cartão. Agora se ocorrer um ataque 
de “situação clara de gol”, havendo 
uma infração, o árbitro não mostra-

rá mais o cartão vermelho, aconte-
cendo a mesma situação citada aci-
ma de permitir uma cobrança rápida 
ou aplicação de uma vantagem, onde 
cairá um cartão, sendo assim o car-
tão amarelo. Vale lembrar que a van-
tagem está sempre relacionada com 
a questão tática da partida.

“SEGURAR O ADVERSÁRIO”
Será considerada infração por segurar 
apenas quando o contato de um joga-
dor com o corpo ou o uniforme do seu 
adversário dificultar seus movimentos.

JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
Ex-árbitro da CBF e FPF

REPRODUÇÃO INTERNET

“SUBSTITUIÇÃO DOS ATLETAS”
Cada equipe poderá realizar, no máxi-
mo, 5 substituições. Lembrando que 
terão três oportunidades para realizar 
essas substituições durante a partida, 
não contando o intervalo.
Na próxima edição vamos falar do 
protocolo do VAR. Um grande abra-
ço a todos!

O Rio Branco Esporte Clube conquistou 
o título do Fifa Pro Clubs, campeonato 
de e-sports disputado online na 
plataforma PlayStation 4 e organizado 
pela Copa Terceirão. A disputa envolveu 
32 times durante 26 dias, entre os 
meses de junho e o julho. Os campeões 
pelo Rio Branco foram Artur Mendes, 
Bruno Ciriano Ricardo, Eduardo Rovina 
Manfrê, Joseppi Rovina Pitoli, Lucca 
Bosco Santa Rosa, Gabriel Mottola 
Godoy, Felipe Rodrigues Cassoni e 
Gabriel de Lima Olla (foto). Na final, 
vitória por 2 a 0 sobre o Schalke 
69. De acordo com João Vitor Silva, 
um dos responsáveis pela Copa 
Terceirão, outros dois campeonatos 
foram realizados recentemente. 
O Fifa Individual (PS4), que reuniu 156 
jogadores de todo Brasil durante 10 
dias e teve como vencedor Giovanni 
Pegorari, de Santa Bárbara d'Oeste. 
E o XBOX, com a participação de 64 
jogadores em sete dias, e vitória de 
Kaique Tomazetti. No momento, está 
em andamento da Copa Terceirão de 
Free Fire, um dos jogos mais famosos 
no cenário de e-sports. (ZARAMELO JR.)

RIO BRANCO É CAMPEÃO NO E-SPORTS
JOLLA TEAM | DIVULGAÇÃO

O JOGO | ARQUIVO

Começa hoje (24) e se 
estende até o dia 14, 
a terceira edição do 
programa online de 
Capacitação no Esporte, 
que conta com 13 cursos 
em diferentes temáticas. 
A realização é da 
Secretaria de Esportes 
e Lazer da prefeitura 
de Campinas. As aulas 
serão transmitidas 
pelo Google Meet 
e terão duração de 
até uma hora pelo 
site https://bit.ly/
esporteonlinecampinas3.
Os cursos serão 
ministrados em sua 
maioria por parceiros 
e entidades da cidade 
e alguns profissionais 
de renome no esporte, como o preparador físico Vita Hadad (foto), 
que trabalhou durante muitos anos no basquete feminino de Americana. 
O programa continuará a fornecer conteúdos para capacitação, atualização, 
qualificação e troca de experiências na área esportiva para os profissionais 
de Educação Física e público em geral. Trata-se de uma oportunidade de 
aprimoramento para enfrentar o novo cenário pós-pandemia. (DA REDAÇÃO)

CAMPINAS INICIA HOJE 
CURSOS DE CAPACITAÇÃO
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A campanha de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-
feira (24) e Americana ainda possui aproximadamente seis 
mil doses disponíveis. Desde o início deste mês, a vacinação 
foi liberada para toda a população, deixando de ser restrita 
apenas aos grupos prioritários. As pessoas que ainda não se 
imunizaram, devem comparecer em qualquer Unidade Básica 
de Saúde do município, das 8 às 16 horas. De acordo com 
o último balanço divulgado pela Vigilância Epidemiológica 
de Americana, no dia 16 de julho, foram vacinadas 84.106 
pessoas em Americana. No entanto, a vacinação de alguns 
grupos prioritários ainda está abaixo da meta preconizada 
pelo Governo do Estado, que é de 90%. (DA REDAÇÃO)

VACINAÇÃO DA GRIPE TERMINA HOJE
MARÍLIA PIERRE | PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

O entendimento do que a população quer e 
pensa sobre Americana é o ponto de partida do 
projeto "Americana da Gente, Uma Cidade com 
Voz", idealizado e coordenado pela presidente 
do diretório municipal do PSD, Talitha De 
Nadai, que é pré-candidata à prefeitura. Há 
algumas semanas o programa vem ouvindo 
os moradores, que podem participar enviando 
vídeo para o whatsapp (19) 99924.9887. 
As mensagens estão sendo publicadas nas 
redes sociais do projeto. "Uma cidade feliz é 
uma cidade com voz, que é a essência deste 
projeto. Não há como planejar sem ouvir, saber 
e entender o que a população pensa e precisa. 
Conquistaremos um documento genuíno, 
composto por pessoas, necessidades, sonhos 
e urgências", afirmou Talitha. (DA REDAÇÃO)

PROJETO DE TALITHA 
OUVE MORADORES

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

A Guarda Municipal de 
Americana doou tampas 
plásticas e lacres metálicos 
para a Acofam (Associação 
Comunidade da Família), 
entidade cuja sede está 
localizada no bairro Nova 
Americana. Ao todo, 
foram doados, 345 quilos 
de tampas plásticas e 12 
litros de lacres metálicos. 
A Acofam desenvolve 
projetos de acolhimento 
para auxiliar as famílias, 
como apadrinhamento 
de crianças, entrega de 
cestas básicas, materiais de limpeza e itens de higiene pessoal, 
entre outros. Além disso, mantém curso de artesanato e estudos 
bíblicos. Em agosto do ano passado, a Gama tomou a iniciativa de 
promover campanha de arrecadação em sua sede, principalmente 
porque o prédio é uma referência e a localização bastante conhecida. 
Desde então, já foi doada grande quantidade desses materiais à 
Associação Voluntária de Combate do Câncer (AVCC), de Barretos, 
que presta auxílio a pacientes em tratamento no Hospital de Amor, 
e ao Instituto Olguinha de Americana. As tampas e lacres são 
vendidos e, com o dinheiro arrecadado, as entidades suprem parte 
de suas necessidades. O comandante da Gama, Marcos Guilherme, 
lembrou que a sede da Gama continua recebendo os lacres e tampas 
de plástico, que podem ser entregues a qualquer hora em todos 
os dias da semana, na Praça Tiradentes, no Jardim Colina. "Nosso 
objetivo é continuar auxiliando essas e outras instituições", disse.

GAMA DOA TAMPAS E LACRES
DIVULGAÇÃO

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado 
Cauê Macris, recebeu quarta-feira (22) a visita do novo comandante 
militar do Sudeste, general Eduardo Antonio Fernandes. Natural 
de Jaboticabal, no interior do Estado, Fernandes assumiu o cargo 
no final de março deste ano. Até então, ele ocupava o cargo de 
subcomandante logístico do Exército, em Brasília. “O Exército, 
assim como todas as Forças Armadas (Marinha e Aeronáutica), 
têm papel fundamental na proteção e preservação do nosso país. 
Somos gratos por todo esse trabalho”, disse o americanense Cauê. 
O Comando Militar do Sudeste é um dos oito comandos de área do 
Exército no país, com sede na cidade de São Paulo, em frente ao 
Palácio Nove de Julho, sede do Legislativo paulista. (DA REDAÇÃO)

CAUÊ RECEBE VISITA DO 
NOVO COMANDANTE MILITAR

DIVULGAÇÃO

Tendo em vista a destinação de recursos 
federais para enfrentamento do coronavírus 
e a mobilização de diversos setores 
para esse fim, é inadmissível a falta de 
planejamento e estrutura que vemos ao ponto 
de chegar a essa situação aos funcionários 
e pacientes. Queremos investigar esse processo 
licitatório para que as pessoas sejam responsabilizadas 
devidamente no que for comprovado." GUALTER AMADOR

Vereador, sobre atendimento de pacientes de covid-19 no Hospital Municipal
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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 

A Cemara Loteamentos recebeu, pelo sexto ano consecutivo, o certificado como “ótimo ambiente para trabalhar” pelo Great Place 
to Work, consultoria global que analisa e certifica as melhores empresas para trabalhar em todo o mundo. A certificação só é emitida 
após a empresa ser aprovada em uma série de análises, que incluem entrevistas e avaliações de clima organizacional, que, no final, 
ajudam a construir um diagnóstico preciso da maneira que a empresa é percebida por seus colaboradores. "Este é o fruto dos nossos 
esforços contínuos para criar estímulos saudáveis e fornecer as melhores ferramentas humanas e tecnológicas para a nossa equipe", 
afirmou Marcos Dei Santi (foto), vice-presidente executivo da Cemara Empreendimentos. "Todo esse investimento interno se reflete 
nos feedbacks que recebemos de parceiros e amigos e na constatação que nossos colaboradores trabalham com atenção, cuidado 
e alegria", completou. Fundada em 1979, em Americana, a Cemara Loteamentos vem conquistando a certificação GPTW desde 
2015. É uma das maiores e mais importantes empresas de loteamentos do estado de São Paulo e conta com ampla variedade de 
empreendimentos em seu portfólio, que oferecem moradia, trabalho e lazer para todo diversos públicos e necessidades. (DA REDAÇÃO)

CEMARA É PREMIADA PELA 6ª VEZ

DIVULGAÇÃO

O Rio Branco Esporte Clube está preparando novo espaço para 
eventos na Sede Náutica João Tamborlin, na região da Praia dos 

Namorados. O diretor de Marketing Thiago Barreto informou que a 
área do antigo campo de bocha, com 400 metros quadrados, está 

sendo revitalizada para atender demanda interna do clube e também 
para locação. Segundo o dirigente, o local já recebeu piso e vidros. 

O trabalho agora está voltado para acabamento e climatização. 
O espaço contará com sanitários, cozinha e jardim. Iniciada em 

março, a obra tem previsão de entrega para dezembro. "Já estamos 
com alguns eventos agendados", frisou Barreto. (ZARAMELO JR.)

A confraria "Há Bares que vêm para o Bem", formada por 
grupo de amigos de Santa Bárbara d'Oeste, fez a entrega de R$ 
18.253,33 para a unidade local da Apae (Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais). A solenidade simbólica aconteceu no 
início da semana, na sede da entidade. O valor foi arrecadado 
com a venda de 1.100 marmitas no evento "Marmita do Bem", 

que aconteceu no último dia 12, no sistema drive thru, e foi 
conduzida pela confraria. "Missão cumprida. Valeu o esforço de 
cada um", escreveu o jornalista Bachin Jr., um dos integrantes 

do grupo, em sua página no Instagram. (ZARAMELO JR.)

RB TERÁ NOVO ESPAÇO 
PARA EVENTOS

CONFRARIA ENTREGA 
R$ 18,2 MIL À APAE

RIO BRANCO ESPORTE CLUBE | DIVULGAÇÃO REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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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

OPINIÃO O NOVO NORMAL NA EDUCAÇÃO

A mericana aguarda com 
ansiedade o término 
da construção de uma 

creche no Jardim Boer, iniciada 
em 2018 graças ao nosso tra-
balho para destinar quase R$ 2 
milhões para a educação infan-
til na cidade. Quando concluída 
pelo governo estadual, a unida-
de infantil vai receber 130 alu-
nos de até cinco anos de idade.
Esta inauguração será um ga-
nho para toda a cidade, aten-
dida por 52 escolas e creches 

municipais pelo trabalho cons-
tante por mais de 1,6 mil pro-
fissionais, dos quais aproxi-
madamente são 900 profes-
sores. É uma grande rede de 
ensino com um orçamento de 
R$ 178,7 milhões e que atende 
mais de 16 mil crianças.

O processo educacional co-
meça cedo para cada pequeno 
cidadão americanense e este 
movimento deve ser uma cons-
tante em todas as fases da vida. 
E por acreditar nessa verdade, 

trabalhei para que Americana 
e outros 200 municípios paulis-
tas recebessem a Univesp (Uni-
versidade Virtual do Estado de 
São Paulo), em funcionamento 
mesmo frente aos desafios im-
postos pelo coronavírus, res-
ponsável pela suspensão de au-
las em todo o planeta. A meto-
dologia de ensino virtual permi-
tiu a continuidade das ativida-
des e este deve ser o caminho 
para a educação após 2020.  
Projetar o desenvolvimento da  

educação nas cidades é focar 
na valorização profissional e 
no estabelecimento de par-
cerias com a iniciativa privada 
para inovar o processo educa-
cional. O uso da tecnologia co-
mo ferramenta de aprendiza-
gem pode auxiliar professo-
res a formar cidadãos digitais 
responsáveis, capacitados pa-
ra o presente e preparados pa-
ra superar desafios no futuro.

Americana não figura no 
estudo “Educação que faz a 

Diferença”, onde 31 municí-
pios paulistas foram reconhe-
cidos como destaques nacio-
nais frente aos bons resulta-
dos das respectivas redes de 
ensino. Na maioria das cidades 
em evidência, a integração da 
aprendizagem on e offline es-
tá presente e inclui crianças 
de todas as idades. Com o no-
vo normal pós-pandemia, eis 
o desafio: disponibilizar estas 
tecnologias para a formação 
de nossos estudantes. 

CHICO SARDELLI
Empresário e presidente 
do PV em Americana

O vereador Thiago Brochi fez, 
recentemente, indicação à 
Prefeitura de Americana  para 
que seja realizada a revitalização 
da sinalização viária na região 
do Bike Hotel Sports, que fica 
na Avenida Gioconda Cibin, 
no Jardim Terramérica. 
"Os trabalhos neste sentido são 
de fundamental importância 
para a segurança das pessoas, 
principalmente dos atletas que 
praticam atividades próximo 
ao Bike Hotel", justificou 
Brochi, que esteve no local 
acompanhado do empresário 
Fábio Guidolin, sócio-
proprietário do BHS. De acordo 
com o parlamentar do PSDB, 
a Secretaria de Trânsito fez 
cronograma para os próximos 
dias com a meta de alcançar 
outros pontos considerados prioritários e locais de grande 
movimentação de pessoas, tanto na área do Bike Hotel 
como também em todo o bairro. (ZARAMELO JR.)

BROCHI PEDE SINALIZAÇÃO 
NA REGIÃO DO BIKE HOTEL

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE JULHO DE 2020
A Câmara de Americana realiza na próxima quarta-
feira (5), a partir das 19 horas, audiência pública online 
para discussão do projeto de lei 80/2019 e emendas. 
A propositura, de autoria do Poder Executivo, dispõe 
sobre o regulamento da Área de Proteção Ambiental 
de Americana (Apama), também conhecida como Pós-
Represa. O projeto contempla o zoneamento, os usos, a 
ocupação, o parcelamento do solo e a orientação para a 
elaboração e implantação dos planos de manejo, com o 
objetivo de estabelecer regras para o desenvolvimento 
sustentável da região, resguardando princípios de garantia 
da função econômico-social do território e de recuperação e 
preservação do patrimônio ambiental. O tema já foi discutido 
com a sociedade civil em quatro audiências públicas 
realizadas em 2019 e tinha seu debate final programado 
para duas audiências agendadas para os meses de março e abril, mas a impossibilidade de realização de eventos com 
público por causa da pandemia de covid-19 forçou o cancelamento das reuniões. A audiência pública da próxima semana 
terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do site oficial e redes sociais do Legislativo (facebook e youtube). 
A população pode participar enviando dúvidas, sugestões e comentários para o e-mail apama@camara-americana.
sp.gov.br, ou então acessando a página especial sobre a APAMA no site da Câmara. Caso a cidade de Americana esteja 
nas fases laranja ou amarela do Plano São Paulo, a população poderá participar presencialmente, cumprindo-se as regras 
de redução da capacidade do Plenário, distanciamento entre os presentes e uso obrigatório de máscaras. A audiência 
será comandada pelo presidente da Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento do PDDI e do PDFU da Câmara, 
vereador Marco Antonio Alves Jorge, o Kim (foto), e deverá contar com a presença de representantes do Poder Executivo, 
como o secretário municipal de Planejamento, Ângelo Marton, para responder aos questionamentos. (MAURÍCIO VARGAS)

AUDIÊNCIA ONLINE DEBATE O PÓS-REPRESA
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