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O PILOTO PEDRINHO AGUIAR FICOU FELIZ
COM SUA ESTREIA NA COPA SÓPNEUS
GOODYEAR DE KART PÉ DE CHUMBO,
EM ALDEIA DA SERRA, E PREVÊ
EVOLUÇÃO NAS PRÓXIMAS ETAPAS. P. 12

16 duplas mistas, de Americana e outras seis cidades, estão envolvidas
na disputa do Ranking de Beach Tennis da Aloha Sport. P. 11
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O empresário Luciano Biagi
entre os professores
Vander Batistela e Márcio Rocha

A empresa Sanfarma, através de lei estadual, é nova parceria do Camisa 1 Futebol,
que reúne mais de 150 crianças e adolescentes no campo do Jardim São Paulo. P. 3
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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
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DE OLHO NO APITO

JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
@josehenrique.arbitro

VAR

N

REPRODUÇÃO INTERNET

essa edição, vamos falar do VAR e quando
ele será utilizado dentro de uma partida de futebol. É
a tecnologia a serviço do esporte.

O que significa VAR?
É uma sigla em inglês para Árbitro Assistente de Vídeo. Ele
também é membro da equipe de arbitragem e tem como
principal objetivo auxiliar o árbitro de campo em caso de “erro claro e óbvio” ou “incidente
grave não percebido”. Há apenas um VAR para cada partida,
todos os outros serão AVARs,
que serão seus assistentes.

Quando o VAR pode ajudar
o árbitro de campo?
Em quatro situações, sendo:
1. GOL/NÃO GOL
2. PÊNALTI/NÃO PÊNALTI
3. CARTÃO VERMELHO DIRETO
4. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO
NA APLICAÇÂO DE CARTÔES

perceba um erro claro e óbvio/
incidente grave não percebido,
poderá recomendar ao árbitro
de campo uma REVISÃO.
Vale lembrar que o VAR é
usado somente após a decisão
tomada pelo árbitro no campo
de jogo, para assim avaliar, de
acordo com as Regras do Jogo
Como funciona?
e Protocolo VAR, onde chamaUma equipe da arbitragem rá o árbitro ou não.
acompanhará o jogo na Sala
Caso entenda que a decide Operações de Vídeo (VOR), são do árbitro de campo seja
com monitores e operadores correta, deve permitir que o jode imagem, replay, câmeras go continue. A decisão final é
lentas e vários ângulos. Todos sempre do árbitro em campo.
os lances são “checados” auA meta do experimentomaticamente, e caso o VAR to não é alcançar acerto de

100% em todas as decisões,
pois não se quer atrapalhar o
jogo, com inúmeras e longas
paradas, a dinâmica, o andamento e as emoções essenciais do futebol, sendo a sua
filosofia: “Mínima interferência e máximo benefício”.
Na próxima edição vamos
nos aprofundar nas quatro situações em que o VAR pode
ajudar o árbitro no campo de
jogo e a alteração recente que
se refere as jogadas interpretativas. Até lá!
JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
Ex-árbitro da CBF e FPF

Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.
A Nova Geração Em Raquetinha!

rocket_raquetinha

SERRA PELADA
NA VILA SANTA INÊS

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

O esportista Antonio Carlos Quaino (foto), conhecido como Tinha, que é presidente
do Clube Veteranos, procurou O JOGO para esclarecer sobre matéria publicada na
edição da semana passada, que abordou a revitalização da Área de Lazer "Paulino
Rossi". Na reportagem, com informações da Secretaria de Esportes de Americana,
constou que o local é conhecido como "Buraco da Viúva" e que fica na Vila Jones.
De acordo com Tinha Quaino, as informações estão equivocadas. "Quem passou
isso para o jornal não conhece Americana. Moro lá desde 1972 e nunca foi 'Buraco
da Viúva', nem Vila Jones. O espaço sempre foi conhecido como 'Serra Pelada',
porque era um campo de areia, e o bairro é Vila Santa Inês", esclareceu o esportista,
que terça-feira (11) foi ao local a pedido do O JOGO. Tinha citou que o campo "Serra
Pelada" sediou tradicional campeonato de futebol nos anos 80 e 90, com jogos
sempre aos domingos pela manhã. "Entre os organizadores, estavam Pedro Sipionato,
Edmilson Correa, Henrique Carvalho, Osmari de Paula, Sérgio Furlan, José Roberto
Lourenço (Ziquinho), Lazinho Quaino, Lairço de Paula e Moacir Melozi, entre outros.
Toda rodada era com presença de grande público", contou Tinha. (ZARAMELO JR.)
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CAMISA 1 FUTEBOL

SANFARMA É PARCEIRA DE PROJETO
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A Sanfarma, empresa de Americana que há mais de duas
décadas atua na fabricação
de produtos para o segmento da saúde, é a nova parceira do Camisa 1 Futebol, projeto
que envolve aproximadamente 150 crianças e adolescentes
no campo do Laranja, no bairro Jardim São Paulo.
No início desta semana,
houve a formalização da parceria entre o empresário Luciano Biagi, o idealizador do projeto Vander Batistela e o coordenador técnico Márcio Rocha.
O aporte financeiro da Sanfarma ao Camisa 1 Futebol será
através de lei estadual de incentivo ao esporte.
Além de expor sua logomarca no campo onde são realizados os treinamentos e as aulas do Camisa 1 Futebol, a Sanfarma também estará no filme
"Escola de Goleiros - Nascidos
para defender", que conta a
história da criação do projeto e
do goleiro Daniel Fuzato, atualmente na Roma da Itália.
"Nós da Sanfarma acreditamos que o esporte faz parte da formação do indivíduo.
E mais do que isso: que uma
criança correndo atrás da bola significa que essa mesma
criança não vai estar correndo atrás de drogas e envolvida
em situações que levam à criminalidade", disse Luciano.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE AGOSTO DE 2020

"Entendemos que o trabalho
do Vander e toda sua equipe é
sério, que já acontece há muitos anos em Americana e tem
tudo a ver com o projeto social
da empresa, As ações esportivas estão no DNA da Sanfarma, até porque a grande maioria dos nossos produtos é destinada ou tem alguma probabilidade de utilização nestas práticas", acrescentou o empresário.
"Essa parceria com a Sanfarma é muito importante para nós, pois vem de encontro com aquilo que pensamos,
ou seja, empresas locais valorizando projetos que atendem
a comunidade. Além da Escola

Vander Batistela e
Luciano Biagi, esta semana, no
campo do Jardim São Paulo

a estrutura era bastante precária quando o projeto foi iniciado
no Jardim São Paulo e hoje as
condições oferecidas aos alunos são bastante satisfatórias.
O diretor-presidente da
Sanfarma gostou do que viu e
ficou de avaliar a possibilidade
da empresa também contribuir
com essa revitalização na parte de vestiários.
A Sanfarma tem envolvimento efetivo com o esporte
de Americana e já patrocinou
o Rio Branco, o basquete feminino, o Kart Pé de Chumbo
e torneios de raquetinha, entre
outros investimentos.

Luciano disse
que as ações
esportivas
estão no DNA
da empresa
de Goleiros, criamos também
o Camisa 1 Futebol para atingir um número ainda maior de
crianças", citou Vander.
"Nestes dois projetos, estão
envolvidos em torno de 300
crianças e adolescentes, com
atendimento totalmente gratuito e objetivos bem definidos, como educacional, esportivo, lazer, sociabilização e formação de caráter. E nada melhor do que termos ao nosso

lado empresas de credibilidade como a Sanfarma. Só temos a agradecer ao Luciano
por acreditar na gente e fazer
parte da nossa família", afirmou o idealizador do projeto.
OBRAS

Durante visita ao campo do
Laranja, Luciano conheceu as
obras de melhorias que estão
sendo realizadas no local. Vander explicou ao empresário que

Avenida Gioconda Cibin,
Jardim Terramérica
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FOTOS: REPRODUÇÃO

A conquista do título do Campeonato Paulista, com vitória nos pênaltis sobre o arquirrival
Corinthians, sábado (8), levou a torcida do Palmeiras ao delírio. Muitos usaram as redes sociais para
extravasar a emoção e mostrar a festa que fizeram para soltar o grito de "É campeão!" após o gol do
garoto Patrik de Paula. O JOGO capturou algumas imagens de palmeirenses de Americana. Confira!

José Luiz Maziero com os filhos Murilo e Lucas

Juninho Sacilotto e a filha Amanda

Rogério Panhoca entre os filhos Gustavo e Heloísa

Fabiano Camargo Neves e os filhos Enzo, Enrico e Diego

Airton Angelelli e os filhos Renata e Rafael

Marcos Del Ducas e o neto Raul

plano de saúde
está aqui!!

Marcos Canaveze e o filho Pedro Henrique

Contrate
19 3604.8010
contato@grupoclarian.com.br

Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP
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Os cunhados Luiz “Tato”
Cordenonssi e Rodrigo Borin

Ricardo Arbex e o filho Gabriel

O americanense Alan Wagner Gabriel Filho faz
parte do Núcleo de Saúde e Performance do
Palmeiras. É formado em Fisioterapia pela FAM
(Faculdade de Americana), com pós-graduação
em Medicina do Esporte e da Atividade Física

Durval Costa e o filho Diogo

Lucas Livatto com o pai Marcos

Os amigos Ary da Silva e Antonio Gusmão

Famílias Caricilli e Morato

Gabriel Olla e o pai Joel

Daniel Benazzi e a filha Manuela

5

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana
3461-6182 • 3461-8652
advocacia@castilhoeandreetta.com.br
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PREFEITURA DE NOVA ODESSA | DIVULGAÇÃO

O JOGO | ARQUIVO

COPA SUDESTE RETOMA DISPUTA EM NOVA ODESSA
Após cinco meses de interrupção por conta da pandemia de Covid-19, a terceira edição da Copa Sudeste de Kart será retomada neste sábado (15), no kartódromo
de Nova Odessa. A sexta etapa terá provas em oito categorias e protocolo de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus. A copa é organizada
pela Auto Giro Competições e Eventos e conta com apoio da Secretaria de Esportes, Cultura Lazer e Turismo do município. O protocolo estabelece que cada piloto
leve apenas um acompanhante, que deverá usar máscara e ficará, obrigatoriamente, na varanda, no piso superior do centro de provas. A circulação de pilotos e
mecânicos ficará restrita aos boxes e o ‘briefing’ será feito em espaço aberto. “Além disso, pedimos às equipes para que cheguem ao kartódromo entre 20 e 30
minutos antes do horário do treino de sua categoria para evitar aglomerações”, explicou o presidente da Copa Sudeste, Anderson Mantovani. Para o cumprimento
das medidas, haverá controle na entrada de pilotos e acompanhantes e não será permitido acesso de pessoas fora do horário específico de cada categoria, uma
vez que o evento será fechado ao público. “Junto com a administração do kartódromo, estamos adotando todas as medidas cabíveis para que a competição
seja retomada com segurança”, disse Mantovani. Também haverá restrições na pista. O número de corridas na etapa será reduzido de cinco para três. Os pilotos
vão acelerar nas categorias cadete, mirim e light, para crianças a partir dos 6 anos; 125 (Sênior e Graduado), F4 (Sênior e Graduado) e Força Livre. Segundo a
organização, cerca de 70 pilotos amadores e profissionais devem participar das provas. Os portões do kartódromo serão reabertos às 7h, e os treinos livres terão
início às 8h. A primeira das três largadas está marcada para as 11h. As premiações estão previstas para 13h15 (categorias infantis) e 15h30 (adultos). (DA REDAÇÃO)

LUCAS NATAL | DIVULGAÇÃO

PASTORELLO DISPARA NA SANREMO
Rafael Pastorello (foto) venceu a sexta etapa da Copa Sanremo, que aconteceu no Kartódromo
San Marino, em Paulínia, no dia 1º de agosto, e disparou na liderança da categoria Pró, que
reúne os pilotos de elite. Com a vitória nas duas baterias, ele chegou a 227 pontos, abrindo
36 de vantagem para Kaio Dias, que é o segundo colocado no geral. Na categoria Light, a
disputa está centralizada em Fábio Bussamara, primeiro com 269 pontos, e Ricardo Lazinho,
segundo com 238. Na rodada do início do mês, Pastorello foi o grande destaque, ganhando as
duas baterias com relativa folga. Em segundo lugar ficou Thomaz Faé, com Rafael Caputi em
terceiro. Na Light, o vencedor da etapa foi Thiago Gonzales, com Rodrigo Monzillo em segundo
e Fábio Bussamara em terceiro. A Copa Sanremo tem organização do preparador Ivan Milani.
A próxima etapa está agendada para 12 de setembro, novamente em Paulínia. (ZARAMELO JR.)

PILOTOS DE
AMERICANA
SÃO LÍDERES
NA F-RACERS
Maurício Guzzo e Thomas
Faé, pilotos de Americana,
são líderes da Copa FRacers 2020, que teve a
disputa retomada sábado
(8) no Kartódromo San
Marino, em Paulínia. Guzzo
soma 93 pontos e ocupa
a primeira posição na F4
Senior, enquanto Faé é o
ponteiro da KTT Senior com
94. Com mais quatro etapas
pela frente até novembro,
os americanenses são
candidatos efetivos à disputa
pelo título. Nas demais
categorias, a liderança
pertence a Enzo Gomes,
com 104 pontos na Mirim;
Vitor Tieri, com 91 na Cadete;
Fred Bueno, com 103 na F4
Sprinter; Rafael Caputi, com
98 na KTT Srpinter; e Rogério
Nassralla, com 103 na KTT
Super Senior. (ZARAMELO JR.)

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

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

3408-5792
99147-0465
Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana
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KART

KELÉ ASSUME PONTA DA RACEMAN
ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JUNHO DE 2020

Henrique Zafalon, na Graduados B, e Matheus Ferreira, na
Graduados B, foram os vencedores da terceira rodada da
Copa Raceman de Kart. Zafalon fechou a etapa com 43
pontos, conquistados com a
pole position, a vitória na primeira bateria, o quinto lugar na
segunda e a volta mais rápida.
Já Matheus totalizou 53 pontos, cravando a pole, vencendo as duas baterias e registrando as melhores voltas nas duas
corridas de sua categoria.
Na elite do campeonato, a
primeira bateria da etapa teve
disputa acirrada entre Gustavo
Valente (Gurga) e Henrique Zafalon. Gurga chegou a receber a
bandeira quadriculada da vitória,
mas foi penalizado na pesagem
no kart após a prova. Com isso,

Ricardo Kelé (99) chegou a 104 pontos e assumiu a liderança da temporada 2020 da Copa Raceman

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A temporada 2020 da Copa
Raceman de Kart tem novo líder: Ricardo Domingos, o Kelé.
Após a realização da terceira
etapa, o piloto #99 chegou aos
104 pontos e assumiu a ponta
na Graduados A, superando
Gustavo Valente (Gurga), que
caiu para o segundo lugar na
classificação geral com 94.
Na terceira colocação, com
88 pontos, aparece Henrique
Zafalon, enquanto Ricardo
Aziz ocupa a quarta posição
com 84. Marcel Sega e Marcelo Assiz, com 78 pontos cada,
vêm na sequência - pelos critérios de desempate, Sega está em quinto lugar.

Na Graduados B, com a conclusão de três rodadas, Ricardo Romi mantem-se como líder,
agora com 118 pontos. O vice-líder é Alexandre Bissi, que soma
99 pontos. Em seguida estão
Luiz Paloni, terceiro colocado

Piloto #99
abre vantagem
de 10 pontos
para 2º lugar
na Graduados A
com 94 pontos, Douglas Campos, quarto com 93, e Matheus
Ferreira, quinto com 91.
Nesta categoria, os pilotos
que fazem parte do Top 5 abriram vantagem acentuada para
os demais. Os mais próximos do
grupo são Fernando Ongaro e
Caio Pinotti, que têm 68 pontos.
A quarta etapa da Copa Race-

ZAFALON E MATHEUS
VENCEM RODADA
Zafalon, que cruzou em segundo,
ficou com o primeiro lugar.
Na segunda corrida, Marcel Sega se destacou. Ele largou na pole, chegou a ser ultrapassado por Douglas Silva, mas recuperou a posição
e, após disputar posição com
Rood Mark em algumas voltas,
conquistou a vitória.
Na somatória das duas baterias, os cinco melhores da Graduados A na etapa foram Henrique Zafalon, com 43 pontos;
Marcelo Assiz, com 40; Marcel
Sega, com 39; Rood Mark e Douglas Silva, ambos com 38.
Na Graduados B os cinco primeiros foram Matheus Ferreira, com 53 pontos; Ricardo Romi, com 44; Luiz Paloni, com 38;
Alexandre Bissi e Caio Pinotti,
com 22 cada um. (ZARAMELO JR.)
ZARAMELO JR. | O JOGO | 20 DE JUNHO DE 2020

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A
PILOTOS

1º) Ricardo Kelé
2º) Gustavo Valente
3º) Henrique Zafalon
4º) Ricardo Aziz
5º) Marcel Sega
6º) Marcelo Assiz
7º) Rood Mark
8º) Douglas Silva
9º) Cristiano Aro
10º) Rafael Zara
11º) Adriano Rinalti
12º) Gustavo Pires
13º) Eduardo Rizzo
14º) Alfredo Viana

GRADUADOS B

PONTOS

104
94
88
84
78
78
72
66
64
56
51
42
32
32

man 2020 está programada
para o próximo dia 22, a partir
das 8 horas, noa kartódromo
de Nova Odessa, no km 116 da
Via Anhanguera - sentido Capital-Interior. Os organizadores
do campeonato informaram
que serão seguidas todas as
normas de segurança relacionadas à pandemia de covid-19.

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

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

PILOTOS

1º) Ricardo Romi
2º) Alexandre Bissi
3º) Luiz Paloni
4º) Douglas Campos
5º) Matheus Ferreira
6º) Fernando Ongaro
7º) Caio Pinotti
8º) Ricardo Paloni
9º) Caio Pellisson
10º) Daniel Macena
11º) Edinei Sato
12º) Felipe Pepe
13º) João Bonelli

PONTOS

118
99
94
93
91
68
68
38
36
36
30
22
22

Matheus e Zafalon dominaram a terceira rodada

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!

SOC

8
/Wagnersanches
@Wagnersanches
19 99608.4775

O Direito é a ciência das normas que regulam as relações entre os indivíduos na sociedade. Por isso, advocacia é a profissão das esperanças. O Dia do Advogado é celebrado em 11 de
agosto em homenagem a criação dos dois primeiros cursos de
Direito no Brasil, em 1827. A Faculdade de Direito do Largo de
São Francisco, em São Paulo; e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, ambas criadas por D. Pedro I. Em tempos
de isolamento social, a data sempre comemorada com grandes festas, desta vez foi lembrada em clicks e homenagens
aos grandes profissionais do Direito. Parabéns, advogados!

Rafael Garcia, presidente da OAB
Americana, no click com a mulher Vivian

Claudio Bonaldo,
jurídico do Rio Branco
Esporte Clube

Ricardo Andreetta

O jovem advogado
Renan Binotto Zaramelo

Melford Vaughn Neto, vicepresidente da OAB Americana

Muito dedicada,
Amanda Moreira Joaquim

Dispensando apresentações,
Miguel Malufe

José Antonio Franzin

A querida Sara Pinto

Fabio Santarosa

Josemar Estigaribia

É PIC!

Fernanda Ugo Sarra de Campos

Kléber Henrique de Oliveira

Parabéns para o prefeito
de Americana, Omar Najar,
aniversariante especial
da semana!
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Ampla sala com
dois ambientes
O Residencial Alto do Frezzarin possui am- paço fitness solarium e muito mais. Com
plos apartamentos com 88,44m², com 3 localização privilegiada no bairro Frezzarin,
dormitórios sendo 1 suíte, cozinha/área de o empreendimento da Caprem Construtoserviço, sala com 2 ambientes, uma acon- ra oferece vários diferenciais como apartachegante varanda gourmet com churras- mentos entregues com porcelanato, márqueira à carvão (tem opção de fechamen- more, torneiras, além de cinco opções de
to!) e banheiro social. O empreendimento planta. A comercialização com excelentes
possui três torres e uma área de lazer com- propostas de negócio é da Líder Imobiliária,
pleta com playground, piscina raia e infantil, referência em tradição, qualidade e bons
salão de jogos e festas, binquedoteca, es- negócios, agora com nova uma gestão tra-

zendo o cuidado, a competência e o carinho através da perspectiva do olhar feminino. Na diretoria, a matriarca Célia Stradiotto
e as filhas Kely, Michelly e Flávia. O decorado reúne charme, sofisticação e bom gosto. Quem conferiu os detalhes ficou encantado e realizou o sonho do apartamento.
As visitações acontecem na Rua Fortunato Faraone, 1007. Agende sua visita com a
Líder Imobiliária pelo fone: (19) 3468-4544.
FOTOS: MARLON OLIVEIRA

TÔ NUDE!

Mulheres em destaque. Nova gestão da Líder Imobiliária: a matriarca
Célia Stradiotto com as filhas Kely, Michelly e Flavia Stradiotto

Ricardo Costa, gestor comercial
da Caprem Construtora

Priscilla e Cássio Gomes Pereira com o filho Dante

Renata e João Coneglian com a filha Juliana

Ana Maria Mesanelli e Amanda Araújo,
equipe da Líder Imobiliária

Regiane Santos e Marco Lanceloti ficaram
fascinados com apartamento decorado

Varanda gourmet com churrasqueira

Ai ai ai... E uma viúva
beeem conhecida da
city, que tem aproveitado
o novo estado civil pra
passar geral o rodo?!
A vovó não resiste a um
novinho e vive atacando
os amigos baladeiros da
filha, que sempre estão
pela casa. A filha anda
de cabelo em pé porque
não sabe mais o que fazer
pra que a mãe sossegue
a Dirce. Se manca, Marilú!
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a semana de comemoração pelo seu aniversário, o Rio Branco inaugurou sua nova loja com
produtos oficiais na sede do Estádio Décio Vitta. Além de uma
viagem ao passado, com artigos
que fazem alusão aos 107 anos
de história do Tigre, os produtos
apresentados remetem à temporada deste ano e trazem uma
versão comemorativa do aniversário do Tigre e do Dia dos Pais.
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107 ANOS DE AMOR AO RIO BRANCO
A iniciativa do Rio Branco merece aplausos, pois o
maior patrimônio de um clube
de tradição centenária mora
na capacidade que tem de se
conectar com a comunidade
que sempre o apoiou. Eu tive
a honra de fazer parte da história do Rio Branco, tendo sido presidente do clube naquele que é talvez o momento de
maior glória, quando ascendemos à elite do futebol paulista

em uma geração tão marcante
para a nossa cidade.
Para além das cores de um
clube ou de uma modalidade,
enxergo no esporte a capacidade incomparável de mobilização. Em meio a tantos jogos,
títulos e ídolos, as lembranças
do período em que estive na
presidência do Rio Branco que
mais me emocionam são as arquibancadas do Décio Vitta lotadas e as ruas da cidade to-

madas em comemoração ao
acesso à elite do Campeonato
Paulista conquistado após um
grande trabalho de planejamento iniciado por nós em 1989
e concretizado em 1990.
A minha experiência no futebol e depois na política, acompanhando de perto as questões
esportivas do estado e propondo projetos e leis, me ensinaram
que o esporte não se trata apenas de vitórias e derrotas; mas

CHICO SARDELLI
de saúde, educação, e sobretudo do sentimento de pertencimento que ele traz consigo.
Escrever sobre o Rio Branco
para mim, é como escrever sobre a minha história, sobre a história de Americana. Assim como a nossa cidade vem se recuperando e pode avançar muito mais, o nosso Tigre merece o CHICO SARDELLI
reencontro com a sua história e, Empresário e presidente
quem sabe, voltar a dar tantas e do PV em Americana
tantas alegrias ao nosso povo.

NATAÇÃO

MURILO DISPUTA MEETING EM LOULÉ
ARQUIVO PESSOAL

ZARAMELO JR.

DIVULGAÇÃO

@zaramelojr

Em Portugal desde o último final de semana, para período de
treinamento com a seleção brasileira visando os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, o nadador Murilo Sartori, de Americana, disputa um meeting
em Loulé, cidade no distrito de
Faro, na região do Algarve. A
competição terá a participação
de nadadores de Portugal, Espanha e outros países da Europa, além dos brasileiros.
De acordo com o técnico Fábio Cremonez, que acompanha
Murilo neste período em Portugal, o meeting será realizado
de hoje (14) até domingo (16).

Nadador de
Americana
está em
treinamento
com a seleção
A equipe viajou quarta-feira
(12) para Loulé e depois retorna para Rio Maior, cidade do Ribatejo que pertence ao distrito
de Santarém, e fica por lá até o
próximo dia 29, em treinamento no centro olímpico local.
Sobre esse período em Portugal, Cremonez comentou
que "está sendo bem bacana,

LOJA OFICIAL
Cremonez e Murilo no centro olímpico de Rio Maior
bem produtivo por alguns motivos. Um deles é sair um pouquinho deste turbilhão que tem
no Brasil por conta do coronavírus. Aqui tem mais tranquilidade.
Para se ter uma ideia, aqui nem
é obrigatório usar máscaras, a
não ser em locais fechados. Em
Rio Maior, houve apenas dois
(casos) suspeitos. Estamos to-

mando todos os cuidados, mas
com muito mais tranquilidade."
"Em razão deste quadro favorável, estamos podendo
treinar em dois períodos, na
piscina e na academia, o que
dá condição de fazer um trabalho bacana. E o fato de dividir a raia com a seleção brasileira é motivante e inspirador",

acrescentou Cremonez, em
contato com O JOGO.
Murilo e Cremonez estão
inseridos na "missão olímpica"
da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos). De acordo com a entidade, as despesas da seleção estão sendo custeadas pelo COB
(Comitê Olímpico Brasileiro).

O lançamento da loja oficial do Rio Branco, semana
passada, foi considerada sucesso, com as vendas
superando todas as expectativas da diretoria.
O espaço fica no Estádio Décio Vitta e atende às
quintas e sextas-feiras, das 16 às 20 horas, e aos
sábados, das 9 às 13 horas. Os produtos à venda
são camisas, agasalhos, chinelos, bonés e máscaras.
"Importante ressaltar o esforço de toda equipe
para deixar a loja pronta num espaço que estava
abandonado", disse o diretor de Marketing do Rio
Branco, Thiago Barreto (foto). (ZARAMELO JR.)
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DE PRIMEIRA
MANOELA FONSECA
ARQUIVO PESSOAL

Nascimento.
10 de maio de 1985,
em Americana.
Profissão.
Jornalista.

Torce contra quem?
Contra a violência
nos estádios.

Entre seus amigos, quem
é fera no esporte?
Meu primo Thiago
Cia na bike.

Quem vai se dar bem no
esporte em 2020?
Difícil saber. A pandemia tem
atrapalhado muito o ritmo dos atletas.

Ídolo.
Ayrton Senna, pelo
jeito simples, por ser
carismático e se tornar
referência no esporte

E quem não é?
Meu amigo William Giatti,
na raquetinha, porque
falta perder a barriga.

E quem vai pagar mico?
Flamengo, que já perdeu
dois jogos do Brasileirão.

Imagem inesquecível.
Quando a seleção
brasileira ganhou o
tetra. Estava com toda a
família reunida. Foi uma
festa, emocionante.

Como você é conhecida
entre amigos e familiares?
Manu ou Lela.
Time do coração.
São Paulo, por causa do
meu pai, Carlos Fonseca,
e meu irmão, Rodrigo;
são-paulinos roxos.
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Modelo de beleza.
David Beckham.

Faz alguma atividade física?
Musculação e yoga.
Esporte favorito.
Vôlei. Jogava na escola
e tenho o costume de
assistir os jogos até hoje.
Para qual esporte
não leva jeito?
Basquete.

Bola cheia.
Todas as mulheres que
sofrem preconceito, mas
continuam lutando por
espaço no esporte.
Bola murcha.
Corinthians, que perdeu
a final do Campeonato
Paulista para o Palmeiras.

Programa de TV
Esporte Espetacular.

Com qual esportista
faria selfie?
Com Michael Jordan,
pela sua história de
dedicação, foco e
competitividade.

Jornalista.
Caio Ribeiro.
Gente boa.
Roger Federer, educado
e carismático.
Mala.
Romário, parece ser arrogante.

Com qual não faria?
Maradona, por não ser
exemplo a ser seguido.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 4 DE MARÇO DE 2020

O Ranking Aloha de Beach
Tennis está movimentando 16
duplas mistas de Americana,
Santa Bárbara d´Oeste, Nova
Odessa, Sumaré, Limeira,
Campinas e São Paulo.
Os jogos são realizados
nas quadras da academia
Aloha Beach Sports, no
Jardim Tripoli. De acordo
com Danilo Binda Glasser,
diretor da Aloha, cada dupla
realiza dois jogos por mês
e a pontuação é válida para
toda temporada, ou seja, o
Ranking tem validade até
dezembro. "Começamos com
14 duplas, agora estamos com
16 e a expectativa é que esse
número chegue a 20 até o
final do ano. A cada mês são
permitidas novas inscrições",
explicou. No momento,
Danilo e sua esposa Karina
estão na liderança do torneio com 80 pontos, seguidos por Marília Comelato e Rafael Breda, que ocupam
o segundo lugar com 77. As duas duplas, por sinal, se enfrentam neste final de semana. Na terceira posição
aparecem Karen Sega e Caio (foto), que somam 71 pontos. O Top 6 ainda conta com Marilisa e Jean, em quarto
com 68 pontos, Priscila e Neto, em quinto, e Bruna e Ruy, em sexto, ambas parcerias com 57. (ZARAMELO JR.)

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

16 DUPLAS DISPUTAM RANKING ALOHA

TORNEIO AMIGOS VOLTA 4ª FEIRA
Interrompido em março por causa da pandemia de coronavírus, o Torneio
Amigos de Raquetinha volta a ser disputado a partir da próxima quarta-feira (19).
A competição está em sua 20ª edição e reúne 16 jogadores, divididos em duas chaves.
As rodadas são semanais. Na Chave A estão Fred Carvalho, Betão Soutelo (foto),
Bruno Faé, Pituco Sacilotto, Henrique Demarchi, Rogério Armond, Franco Sardelli
e Fábio Pires. A Chave B é composta por Rafael Lima, Fernando Pires, Fernando
Bilibio, Ricardo Sayão, Sérgio Pivete, Marcelo Marusso, Maurício Zebu e César Dei
Santi. Todas as regras de segurança e higiene serão seguidas, como, por exemplo,
somente quem for participar da rodada terá acesso ao local dos jogos. (ZARAMELO JR.)

•Circuito fechado de tv •Alarmes monitorados
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)
•Choque pulsativo •Monitoramento de imagens
•Vigilância •Portaria 24 horas

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO

(19) 3471-4515

FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

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

3645-1618
3407-7474
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KART

CONFIRMA
PEDRINHO FICA FELIZ COM MARUSSO
ETAPA EM PAULÍNIA
A ESTREIA NO PD'CHUMBO
ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JULHO DE 2020

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Pedrinho Aguiar foi a cara nova na segunda etapa da Copa Sópneus Goodyear de Kart
Pé de Chumbo, que aconteceu na pista de Aldeia da Serra,
em Barueri, no dia 30 de julho.
Ele entrou no campeonato em
substituição a Marcel Torina e
ficou feliz com a sua estreia na
rodada que marcou a retomada da disputa do campeonato.
"Nunca tinha andado de kart
Pedrinho andou pela primeira vez no PDC em Aldeia da Serra
F4 (motor de quatro tempos) e
isso faz diferença. Mesmo assim, com três corridas, conse- gui terminar em quarto lugar automobilismo, como Porsche
na classificação geral, que foi Carrera Cup, fez elogios ao Pé
um resultado bom. Fiquei feliz", de Chumbo. "Tudo que presenEstreante vai
disse Pedrinho. "Imagino que ciei em Aldeia da Serra foi exao pódio na
com duas etapas vou pegar tremamente positivo. O cammais a mão do equipamento, peonato é muito bem organirodada que
estar mais adaptado e virando zado, os pilotos andam muito
marcou volta
bem", acrescentou o piloto #20. bem e o clima é de muita harPedrinho, que participa monia", comentou. Presidente
do PD'Chumbo
também de competições de e piloto do PD'Chumbo, Mar-

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br

A terceira etapa da temporada
2020 da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo está marcada para o Kartódromo San Marino, em Paulínia, no dia 29 de agosto, a
partir das 8h30. A realização
da rodada foi confirmada esta semana pelo presidente
e piloto Marcelo Marusso.
"Como toda região de Campinas agora está na fase amarela do Plano São Paulo (que permite a realização de corridas),
definimos que a próxima etapa
será em Paulínia, que tem sido
a casa do Pé de Chumbo nos
dois últimos anos. Todo mundo
gosta de andar lá e, com certe-

za, teremos grandes corridas",
disse Marusso. De acordo com
o responsável pelo campeonato, todo protocolo de segurança e higiene será seguido nesta etapa no San Marino. "Vamos fazer exatamente o que fizemos em Aldeia da Serra, seguindo todas as determinações das autoridades governamentais e sanitárias", afirmou.
Segundo Marusso, piloto e
staff utilizarão máscaras de proteção facial e face shield (protetores de acrílico), obedecerão o
distanciamento social e terão à
disposição tótem personalizado
e frascos com álcool em gel para higienização. (ZARAMELO JR.)
ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JULHO DE 2020

celo Marusso ressaltou a integração de Pedrinho Aguiar ao
grupo. "Ele é um rapaz muita
gente fina e um piloto que chega para agregar muita qualidade ao campeonato. Estamos
muito satisfeitos com a presença dele e esperamos que continue com a gente durante muito tempo", afirmou Marusso.

William Saura é um dos pilotos da categoria Pro
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ANIMAIS

VEREADOR PROPÕE
A COMUNICAÇÃO DE
PET SHOPS E HOSPITAIS
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

SAÚDE

MOLINA
QUER USAR
EXPERIÊNCIA
NA GESTÃO
DA REDAÇÃO

Padre Sérgio: “A crueldade ainda é frequente”
MAURÍCIO VARGAS

O vereador Professor Padre Sergio (PT) protocolou na secretaria da Câmara de Americana,
esta semana, projeto de lei que
obriga pet shops, clínicas e hospitais veterinários a comunicarem ao poder público a constatação de indícios de maus-tratos em animais atendidos nestes estabelecimentos. De acordo com a proposta, a comunicação deverá ser feita por meio de
ofício físico ou digital (denúncia
por escrito podendo ser por email), informando nome, endereço e contato do acompanhante do animal presente no momento do atendimento.
Os estabelecimentos deverão também apresentar relatório do atendimento prestado,
contendo espécie, raça e características físicas do animal, des-

plano de saúde
está aqui!!

crição da situação de saúde na
hora do atendimento e os respectivos procedimentos adotados. Segundo o autor, o objetivo
é promover a criação de uma rede de colaboração entre a sociedade civil e o poder público no
combate aos maus-tratos aos
animais. “Em que pese a existência de inúmeras campanhas
e ações voltadas ao combate de
maus-tratos promovidas por diversas ONGs e grupos de defesa animal, ainda é frequente a
crueldade, bem como as situações de abandono, o que evidencia que há muito a ser feito
nesse sentido”, defende Padre
Sergio. O projeto será encaminhado às comissões pertinentes
e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, seguirá para discussão e votação dos
vereadores, em plenário, durante sessão ordinária.

O empresário Ricardo Molina,
43 anos, pré-candidato a prefeito de Americana pelo Republicanos, quer usar sua experiência na gestão da área de sáude
privada para implementar a pública caso seja eleito para ser o
chefe do Poder Executivo local
a partir de 2021.
Diretor-presidente do Grupo
Clarian, especialista na área da
saúde, Molina atuou por mais de
sete anos como superintendente
da Unimed local. Por isso, quando essa é a pauta ele é bem objetivo. "São 14 anos dedicados à
saúde privada. Conheço o que
há de melhor quando o assunto
é prestar serviços de saúde com
qualidade, gerindo bem os recursos e otimizando ações", disse. "Tenho absoluta certeza que
podemos levar muitas experiências positivas da gestão privada

Empresário
tem atuação
na área de
saúde há uma
década e meia

Contrate
19 3604.8010
contato@grupoclarian.com.br

Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP

para a saúde pública. Não basta
apenas ter os investimentos, mas
é preciso fazer boa gestão deles",
acrescentou o empresário. Neste sentido, Molina ressaltou que
o sucesso para a gestão de saúde está baseado em dois pilares:
formação de boa equipe e valorização dos profissionais. "Nestes
14 anos de atuação no segmento de saúde, tive a oportunidade de trabalhar com especialistas na área, tanto na parte técnica como na gestão. Aprendi muito e sei que é possível sim montar um ótimo time e, com ações
integradas, oferecer atendimento de melhor qualidade à população", finalizou o empresário.

Molina fala em ações integradas na área de saúde

GERAL

14

AMERICANA, 14 DE AGOSTO DE 2020

QUEIMADAS

SECRETARIA ALERTA SOBRE RISCOS
DA REDAÇÃO

Com objetivo de conscientizar
a população sobre casos de
queimadas, diminuir os índices
registrados e, especialmente,
alertar sobre os riscos causados para a saúde e para o meio
ambiente, a Secretaria de Meio
Ambiente de Americana está
alertando a população quanto à prática, que registram aumento nos meses de junho, julho e, principalmente, agosto.
Além de ser crime passível de
multa, as queimadas resultam
na emissão de poluentes que
podem causar diversos problemas de saúde relacionados com
a piora da qualidade do ar, como doenças respiratórias, dor
de cabeça, obstrução e coriza
nasal, ardor e vermelhidão nos
olhos (semelhante a conjuntivi-

te), chiado, roncos no peito (peito carregado), asma, bronquite e náuseas. O problema pode
causar também tonturas, mal-estar geral, pressão baixa, tosse, espirros e pigarro na garganta (sensação de que a garganta está “seca” ou arranhando),
acidentes vasculares cerebrais,
doenças cardíacas e causar determinados tipos de cânceres
Para intensificar a conscientização, a Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de
Educação Ambiental e Planejamento, elaborou a campanha
digital com o tema "Combate à
queimadas" com materiais educativos divulgados via online para servidores públicos, alunos do
curso "O Despertar Ambiental”,
ONGs, associações e voluntários
ambientais. A Secretaria de Educação e o núcleo pedagógico da

REPRODUÇÃO FACEBOOK

diretoria de ensino também estão atuando como agentes de
divulgação nas escolas da cidade.
A Unidade de Educação Ambiental e Planejamento, da Secretaria de Meio Ambiente, realiza ações online e pede a colaboração da população para denúncias, que podem ser feitas
por meio do SAC (Serviço de
Atendimento ao Cidadão), no
telefone (19) 3475-9024, na Secretaria de Meio Ambiente, no
telefone (19) 3471-7770, e no
GPA (Grupo de Proteção Ambiental), nos telefones 153 e (19)
Queimadas têm sido registradas com bastante frequência em Americana
3461-8631. As infrações de queimadas são passíveis de multa sos ocorridos em junho, julho e sos bairros, entre eles, Werner ria de Meio Ambiente desenvolno valor R$ 741,77 e de descarte agosto. De acordo com a Pas- Plaas, São Vito e Jardim Boer. veu materiais educativos digitais,
irregular o valor é de R$ 1.053,14. ta, agosto é historicamente o De acordo com o GPA, os bair- com o objetivo de conscientizar
No período de janeiro a de- mês com mais casos devido a ros com mais casos são Jardim e sensibilizar a população sobre
zembro do ano passado, fo- baixa umidade do ar e baixo vo- da Paz, Parque da Liberdade os males que a queimada poram relatadas 270 ocorrências lume de chuva. Em Americana, e Parque Gramado. Baseado de causar ao meio ambiente e à
de queimadas, com mais ca- o problema acontece em diver- nessas ocorrências, a Secreta- saúde do ser humano.

DIVULGAÇÃO

EMENDA

CAUÊ DESTINA R$ 200 MIL À UBS DA MATHIENSEN
no caixa da prefeitura, pronto valor voltado à compra de am- Ipiranga e agora estamos despara ser investido na obra.
bulâncias e veículos de trans- tinando mais R$ 200 mil para
O presidente da Assembleia
De acordo com a assesso- porte para pacientes em trata- a reforma do postinho da MaLegislativa de São Paulo, de- ria do parlamentar, a reforma mento, e também para a refor- thiensen, além do recurso paputado Cauê Macris, anunciou é uma demanda dos usuários ma da UBS do Jardim Ipiranga. ra compra das ambulâncias
semana passada a destina- e vai ao encontro das diretrizes
“A saúde é uma prioridade e vans para transporte”, disção de emenda no valor de R$ do mandato do deputado, que no nosso mandato e conse- se Cauê. Os recursos já foram
200 mil para a reforma da UBS prioriza investimentos em saú- guimos importantes investi- pagos e os processos de lici(Unidade Básica de Saúde) da de. Somente neste ano, houve mentos para a cidade. Já con- tação estão em andamento
Vila Mathiensen, em America- a destinação de R$ 1,4 milhão quistamos recursos para a re- pela prefeitura. “Todo invesna. O recurso já foi pago e está para a saúde de Americana, forma e ampliação da UBS do timento na saúde pública é
DA REDAÇÃO

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

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

muito importante para o município, pois é revertido para o bem-estar da população.
Temos muito a agradecer esta parceria e ajuda do deputado Cauê Macris. A unidade
do Mathiensen, assim como
a do Ipiranga, necessita muito dessa melhoria”, disse Gleberson Miano, secretário da >> Cauê diz que área
Saúde de Americana.
da saúde é prioridade
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PANDEMIA

PRÉ-CANDIDATO

RAFAEL CONFIRMA QUE
VAI DISPUTAR ELEIÇÃO
O JOGO | ARQUIVO | 17 DE DEZEMBRO DE 2019

DA REDAÇÃO

O vereador Rafael Macris confirmou, na noite de terça-feira (11), a sua pré-candidatura a
prefeito de Americana. O anúncio foi feito através de vídeo divulgado nas redes sociais, em
que ele confirmou a escolha
do seu nome pelo PSDB, após
pesquisas realizadas, para concorrer a disputa municipal.
Na gravação, Rafael destacou um misto de alegria e responsabilidade ao saber da decisão e deu o tom. “Essa terra que
já foi tão próspera em empregos
e indústrias, que já foi conhecida
como cidade líder têxtil da América Latina, essa Americana está
adormecida e nós vamos acordá-la”, afirmou. E ainda destacou: “A geração de emprego e
renda serão carros chefe no meu
futuro plano de governo”.
Rafael também elencou outros temas que terão atenção
especial em seu projeto, como
saúde, social e abastecimento
de água, entre outros.
Engenheiro de produção
formado pelo Instituto Mauá
de Tecnologia e pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV, aos 28 anos
Rafael Macris é empresário,
acumula experiência em empresa multinacional e atualmente exerce o último ano

15

Rafael Macris teve seu nome confirmado pelo PSDB para eleição de novembro
do mandato de vereador em
Americana, sendo eleito o
mais votado da cidade em
2016 com 3.567 votos.

gação; é autor do projeto Saúde Já - que prevê parceria com
consultórios e clínicas particulares para o oferecimento de consultas com especialistas à popuINDEPENDÊNCIA
lação; e é autor do projeto InteCom postura independente no gração de Forças – APP Mapa
Legislativo, foi relator da CEI do do Crime, que ajudou a reduDAE, com relatório final entre- zir índices de furtos e roubos de
gue ao Ministério Público para veículos após a sua implantação.
abertura de inquérito e investi- Durante a pandemia, o vereador

ACIA | DIVULGAÇÃO

apresentou projeto para doação
de salários dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários e
cargos comissionados.
Com apoio de diversos partidos como DEM, Progressista, Pros e PTB, o PSDB avança no projeto municipal, agora com a confirmação da pré-candidatura de Rafael Macris,
em diálogo com outros grupos.

AMERICANA ENTREGA
9,4 MIL CESTAS BÁSICAS
DA REDAÇÃO

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana divulgou, no início da semana, que já foram concedidas
aproximadamente 9.400 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade, em decorrência da
situação de calamidade e emergência em saúde pública ocasionada pela pandemia de covid-19, e que se enquadram nos
critérios para recebimento deste benefício. O balanço se refere às concessões realizadas desde o final de março até os dias
atuais. O secretário Ailton Gonçalves Dias Filho informou que
foram realizados cerca de 16
mil cadastros por meio do site da Prefeitura e também presencialmente nas unidades dos
Cras (Centros de Referência da
Assistência Social) ou das organizações parceiras.
“Desse total, que representam por volta de 10.960 famílias, conseguimos atender em
torno de 9.400 pedidos considerados válidos, sendo que
aproximadamente seis mil pedidos foram cancelados por estarem duplicados ou mesmo
triplicados, por cadastrarem
várias pessoas da mesma residência, por exemplo, por não
atenderem aos critérios previstos ou, inclusive, por residirem
em outras cidades”, explicou.
As cestas são montadas com
as doações de alimentos recebidas pelo Fundo Social de Solida-

riedade e pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e complementadas, quando
necessário, com alimentos adquiridos com recursos do Fundo de Assistência Social, sendo
transformadas no chamado benefício eventual, regulamentado
dentro do Sistema Único de Assistência Social (Suas).
Antes da pandemia, o município atendia em torno de 100
a 150 famílias por mês com a
concessão de cestas básicas.
“Apesar da diminuição na demanda, se comparado ao início
da pandemia, o que tem feito
com que consigamos atender às situações com cada vez
mais agilidade, ainda é praticamente dez vezes maior do que
o apresentado convencionalmente”, afirmou Ailton.
“São mais de 200 pessoas trabalhando cotidianamente para
atender a demanda, que tornou-se exponencial com a pandemia de covid-19 e o agravamento da situação de vulnerabilidade social das famílias”, comentou
o secretário. “Está acontecendo
uma grande força-tarefa entre
os órgãos públicos e a sociedade civil, seja a partir das organizações parceiras ou daqueles
que estão fazendo suas doações
(empresas, organizações, pessoas físicas) e contribuindo para
atender as famílias mais vulneráveis nesse momento de emergência”, complementou Ailton.
Ele ressaltou ainda a importância da continuidade das doações.

BALANÇO

COMERCIANTES FICAM MAIS CONFIANTES
DA REDAÇÃO

José Camacho e Wagner Armbruster: dirigentes da Acia

O primeiro sábado com comércio aberto na Fase Amarela do Plano São Paulo, dia
8, ou seja, com seis horas de
atendimento ao público, registrou movimento satisfatório na
opinião de lojistas consultados
pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) no início desta semana. A
abertura com horário amplia-

do favoreceu a compra de presentes para o Dia dos Pais. As
vendas representaram cerca
de 70% do que foi registrado
no ano passado, porém a circulação de clientes cresceu se
comparado com outros sábados no período de pandemia.
O ticket médio dos presentes girou em torno de R$
100,00. Muitos consumidores
aproveitaram para quitar carnês por ser semana de paga-
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mento. As medidas preventivas para evitar aglomerações,
bem como a exigência de uso
de máscara e álcool gel 70%,
foram levadas à risca. Funcionários e clientes tiveram de
respeitar os protocolos de saúde para controle do covid-19,
sob risco de penalizações.
“O retorno consciente é muito importante. Prezamos pela
economia, mas, principalmente,
pela saúde de todos. Os lojis-

tas aguardavam com ansiedade a mudança de fase para que
os estabelecimentos pudessem funcionar durante seis horas. A véspera do Dia dos Pais
foi positiva dentro desse cenário que estamos vivendo. Aos
poucos, os consumidores retomarão seu poder de consumo.
E as empresas, com prudência
e orientação, vão recuperar seu
fôlego”, afirmou Wagner Armbruster, presidente da Acia.
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POSTOS DE SAÚDE

GIOVANA PEDE VOLTA DE CONSULTAS
DA REDAÇÃO

A vereadora Maria Giovana está exigindo a volta imediata das
consultas e exames nos postos
de saúde dos bairros, em Americana. Atualmente, as unidades
estão atendendo somente casos
suspeitos de coronavírus. Segundo ela, com a suspensão dos
atendimentos outras doenças
podem se agravar no município.
Nos últimos dias, Giovana foi
até os postos de saúde e constatou que os trabalhos podem
ser realizados com os devidos
cuidados de higiene e distanciamento social. A vereadora protocolou documento na Prefeitura
pedindo a volta das consultas e
exames. Giovana ressalta que já
faz cinco meses que a rede pública não está realizando agendamento de consultas. “Não
consigo compreender essa deci-

DIVULGAÇÃO

são de não realizar agendamentos. Os postos de saúde possuem pessoas capacitadas para
realizar os exames com segurança. Não faz sentido”, afirmou ela.
A parlamentar foi pessoalmente nos postos da Vila Mathiensen, Jardim Boer, Cariobinha, São Vito, Jaguari e Parque
Gramado. Uma das preocupações da vereadora é o agravamento das doenças que poderiam ser detectadas nas consultas. “Estudos apontam que
doenças como o câncer e problemas no coração podem se

Vereadora
entende que
suspensão
pode agravar
outras doenças

Maria Giovana visitou os postos de saúde de Americana

SEMANA DA ATIVAÇÃO

FAM REÚNE MAIS DE 100 PROFISSIONAIS
ALEX FERREIRA

Uma volta às aulas diferente
neste segundo semestre. A Faculdade de Americana (FAM)
reuniu, entre os dias de 3 a 6
de agosto, diversos profissionais de diferentes áreas do conhecimento para discussão sobre as mudanças e novas expectativas em relação às pro-

fissões para um mundo profissional pós pandemia.
O evento, denominado Semana da Ativação Profissional,
recebeu mais de 100 convidados entre profissionais atuantes no mercado de trabalho
e professores. As discussões
aconteceram durante as aulas
e tiveram a participação de todos os alunos em sala online.

DIVULGAÇÃO

Mesmo sofrendo com o
distanciamento social, a FAM
continua compartilhando momentos de aprendizado online, contando com a parceria
de grandes nomes.
“Criamos o evento para começar com mais energia o segundo semestre, trazendo
profissionais do mercado para mostrar a realidade atual, o
que mudou em cada segmento
de negócio devido ao cenário
e claro motivar nossos alunos”,
disse gerente comercial e mar- >> Eryvelton: "Começar
semestre com mais energia"
keting FAM, Eryvelton Baldin.

agravar caso não voltem os
atendimentos imediatamente”,
alertou Maria Giovana.
De acordo com ela, os atendimentos jamais deveriam ter sido suspensos na cidade. “Muitas
doenças, como o câncer de mama, por exemplo, são detectadas nas consultas em postos de
saúde. Isso acontece também
com outras doenças. Se ficarmos sem consultas e exames, a
situação vai se agravar cada vez
mais. Os casos serão em maior
número e com mais complicações” afirma a vereadora.
Maria Giovana protocolou
pedido junto à Prefeitura requisitando a reabertura imediata dos
postos de saúde. “Muitas consultas e exames foram reagendados e não sabemos quando serão realizados. Isso, com certeza,
vai agravar outras doenças”, explicou a parlamentar.

ESPETÁCULO ONLINE
Santa Bárbara
d’Oeste recebe neste
mês o projeto
“Água Doce Deságua nas
Cidades de São Paulo”,
da Cia da Tribo. Um
espetáculo, intitulado
“Água Doce”, será exibido
nesta sexta-feira (14), às
17 horas, na página do
Facebook da Secretaria
de Cultura e Turismo e
terá também um bate
papo com a direção
da iniciativa. Além de
ações voltadas à população, o grupo trará uma série de oficinas
artísticas para fazedores de cultura da cidade no dia 31 deste mês
em quatro horários – 10, 13, 15 e 17 horas. A peça discute a questão
da água e da poluição dos nossos rios através do conto da Iara.
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