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35 ANOS DE
HONESTIDADE E

RESPONSABILIDADE

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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Interesse pelo esporte do pedal cresceu de 
forma significativa em Americana. P. 3 a 5

Com disputa intensa pela liderança, Pé de Chumbo vive rodada tripla no 
Kartódromo San Marino, em Paulínia, a partir das 8h30 deste sábado. P. 6 e 7
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IMPRESSÃO 
Jornal O Liberal

JORNALISTA RESPONSÁVEL 
MTB 37.014

Nascimento.
22 de setembro de 
1988, em Campinas.

Profissão.
Química.

Como você é conhecida 
entre amigos e familiares?
Carol, Carolzinha e Aninha.

Time do coração.
Corinthians, só pra 
contrariar a família!

Torce contra quem?
Palmeiras sempre! A piada 

"Palmeiras sem Mundial" 
não pode acabar... rs!

Ídolo.
Com certeza, Ayrton Senna

gritando e chamando meu 
pai pra ver a cena. Apesar de 
triste e tensa, é uma imagem 
que me marcou muito.

Modelo de beleza.
Alisson, goleiro do Liverpool.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Poderia citar vários, mas 
vou falar de três amigos que 
estão comigo, me ajudando, 
incentivando e pegando no 
meu pé: meus coachs William, 
Bruno e Ricardo. Estes são 
feras demais, não preciso 
nem citar o currículo!

E quem não é fera?
Nossa, difícil... Não vejo 
ninguém que não esteja 
nesta categoria.

Faz alguma atividade física?
Corrida, bike, natação e 
fortalecimento muscular.

ARQUIVO PESSOAL

Esporte favorito.
Dos que pratico, a bike 
é o favorito, porque me 
desafia mais, estou sempre 
querendo ir uns kms mais 
longe. Já pra assistir, amo 
Fórmula 1 e futebol.

Para qual atividade 
não leva jeito?
Sem dúvidas, dança. Sou 
totalmente descordenada. 
Minha mãe até tentou na 
infância, mas abandonei 
o balé pra jogar futebol 
(e joguei por muitos anos 
futsal, meu primeiro esporte 
com treinos regulares).

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2020?
Acho que 2020 ninguém, né! 
Pra 2021, tem uma galera 
no triathlon aqui na região 
que vem forte. Destaco 
minha amiga Martha 
Benvenuto, a moça tá bruta.

E quem vai pagar mico?
O mico deixo pra miguinha 
Nathy, que tá sempre 
furando treino. (mas 
não perco a esperança 
de treinarmos juntas).

Programa de TV.
 Não acompanho 
muito. TV pra mim tem 
sido só F1 e Netflix.

Jornalista.
Neto, polêmico e corintiano!

Gente boa.
Martha. Tem minha 
admiração pela garra, 
simplicidade e toda 
uma historia de luta 
contra o preconceito 
no meio do futebol.

Mala.
Lewis Hamilton, da 
F1. O cara demonstra 
ser muito arrogante.

Bola cheia.
Ronaldo Fenômeno,  
pelas conquistas e sucesso 
no Corinthians, claro.

Bola murcha.
Alexandre Pato, pela 
expectativa e realidade 
do futebol que joga.

Com qual esportista 
faria selfie?
A triatleta Fernanda 
Keller, pela história, pela 
força e tantas barreiras 
ultrapassadas num esporte 
desconhecido nos anos 
90 (ainda mais sendo 
praticado por mulher).

Com qual não faria?
Neymar, pra mim o  

"pai tá off" seria eterno! 
O estilo de vida e rápido 
sucesso estragaram 
o seu bom futebol.

ANA CAROLINA SILVA

DE PRIMEIRA

Imagem inesquecível
A última corrida de F1 do 
Senna (acidente). Eu assistia 
as corridas junto com meu 
pai desde criancinha, mas 
neste dia  acompanhava 
sozinha. Lembro que corri 

WINNER ABRE RANKING EM SETEMBRO
BEACH TENNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O 1º Ranking Winner de Beach 
Tennis tem abertura programa-
da para setembro, com jogos 
nas quadras da Academia Win-
ner, em Santa Bárbara d'Oeste. 
A expectativa é reunir duplas 
de toda região, especialmente 
de Santa Bárbara e Americana, 

nas categorias Feminino e Mis-
tas. O encerramento está pre-
visto para dezembro.

De acordo com Simone 
Rodrigues dos Santos Sal-
vaia, que é uma das responsá-
veis pela organização do tor-
neio, as inscrições continuam 
abertas e podem ser feitas di-
retamente na Winner ou pelo 
whatsapp (19) 99344.4811. A 

taxa é de R$ 50 por mês, sen-
do que mulheres inscritas nas 
duas categorias têm desconto.

Na categoria feminina, as ro-
dadas serão realizadas às quin-
tas-feiras, enquanto as parti-
das de mistas acontecerão às 
sextas, sempre no período no-
turno. Campeões e vices se-
rão premiados com troféus, en-
quanto os demais participantes 

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE AGOSTO DE 2020

receberão medalhas. A Acade-
mia Winner fica na Avenida In-
terdistrital Comendador Emílio 
Romi, 22, no Distrito Industrial 
de Santa Bárbara, próxima à di-
visa com Americana.

Rodadas serão disputadas nas 
quadras da academia em SB
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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

BIKES TOMAM CONTA DE AMERICANA
INVASÃO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Dados da Abraciclo (Associa-
ção Brasileira dos Fabricantes 
de Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Simi-
lares) mostram que, de maio 
a julho deste ano, a produção 
de bicicletas registrou cresci-
mento de 117%. E, com certe-
za, Americana tem participa-
ção neste número expressivo.

Da metade da pandemia pa-
ra cá, tornou-se cada vez mais 
frequente a cena de bikes por 
ruas e trilhas de Americana e 
região. O movimento é intenso 
aos finais de semana, principal-
mente aos domingos, mas o nú-

mero de gente pedalando entre 
segunda e sexta-feira também 
é bastante significativo em pra-
ticamente toda cidade.

Grupos de amigos e fami-
liares, casais e crianças hoje se 
misturam com mais frequên-
cia entre aqueles que há mais 
tempo têm o hábito de peda-
lar, alguns até como prepara-
ção para competições.

As bikes são as mais varia-
das possíveis, desde as mais 

Pedalar agora 
virou rotina 
até para quem 
não gostava 
de esportes

Diretor da American Bike-
shop, uma das principais lo-
jas do segmento na região, 
Gilson Xavier Martins disse 
que as vendas de bikes tripli-
caram neste período de pan-
demia. Para ele, dois fatores 
foram determinantes para 
isso: fechamento de acade-
mias e espaços esportivos, e 
busca por mais saúde.

"Recebi, aqui na loja, 
gente que jogava futebol, 
raquetinha, tênis, fazia ka-
ratê, entre outros tantos. 
Esse pessoal, com o fecha-
mento dos lugares onde fa-
ziam esporte, veio atrás da 
bike para seguir com a ati-
vidade", comentou.

"E tem também a ques-
tão da saúde, da qualidade 
de vida. A pandemia preo-
cupou e preocupa até ho-
je e as pessoas sabem que 
com aqueles que têm saú-
de melhor, o vírus perde 
a força. Então, o pessoal 
passou a se cuidar mais", 
acrescentou o empresário.

Segundo Gilson, a maior 
procura é por bicicletas "de 
entrada", que são voltadas 
aos iniciantes. "Como eles 
não sabem se vão gostar de 
pedalar, se vão permanecer 
nesta prática, preferem o in-
vestimento menor no início", 
explicou o diretor da Ameri-
can Bikeshop. (ZARAMELO JR.)

VENDAS TRIPLICAM
DURANTE PANDEMIA

Gilson: "Pessoas estão cuidando mais da saúde"

ZARAMELO JR. | O JOGO | 26 DE AGOSTO DE 2020

simples até as mais modernas. 
E os preços, evidentemente, 
também têm muita variação. 
Acreditem: existe bicicleta que 
custa o mesmo que um carro 
de médio porte!

O Bike Hotel Sports, no 
Jardim Terra América, é re-
ferência e ponto de encontro 
para centenas e centenas de 
ciclistas, não apenas de Ame-
ricana, mas também de ci-
dades como Santa Bárbara 

d'Oeste, Sumaré, Hortolândia, 
Limeira e Campinas. Dali, o 
acesso é fácil para trechos ur-
banos, estradas e trilhas com 
cenários encantadores.

Denise Calente Guidolin, só-
cia-proprietária do Bike Hotel, 
acredita que o interesse pelas 
bikes aumentou com o fecha-
mento de academias e centros 
de treinamentos em razão da 
pandemia. "Pessoal que gosta 
de esporte buscou outra alter-

nativa e pedalar chamou a aten-
ção por ser ao ar livre", citou.

"Hoje vemos muitos grupos 
e famílias pedalando, inclu-
sive crianças e pessoas com 
mais idade", disse. "A loca-
ção de bikes aqui com a gen-
te cresceu pelo menos três ve-
zes", acrescentou a diretoria 
do Bike Hotel. Certo é que ho-
je o esporte e a recreação de 
Americana também são vivi-
dos sobre duas rodas...

Cena comum: ciclistas em ruas de Americana; Denise (destaque) cita aumento na locação

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE AGOSTO DE 2020
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JOSÉ LUIZ MAZIERO
52 anos, comerciante

Há quanto tempo pedala?
Com mais assiduidade, há quatro meses. Ainda sou juvenil.

O que mais atrai?
Sensação de liberdade, transpiração, queima de 
calorias, ar puro, bonitas paisagens. Prefiro um pedal na 
terra, menos trânsito, ar mais puro, novos caminhos.

Por que houve crescimento do interesse pelo pedal?
Acredito que a paralisação momentânea dos clubes, do 
futebol, das academias, dos espaços públicos destinados às 
práticas esportivas. Isso fez com que muitos que gostam ou 
necessitam praticar esporte partissem para o ciclismo e, assim 
como eu, pegasse gosto pela bike. A modalidade é viciante, a 
cada passeio surge a vontade de na próxima ir um pouco mais 
adiante ou conhecer novos lugares. Outra particularidade que 
percebi é que todos os ciclistas que encontramos, por mais 
cansados que estejam, sempre estão de bom humor. Até 
sugiro que quem precisa tirar o estresse do dia a dia faça um 
pedal. Tenho certeza que vai voltar cansado, mas mais leve.

ANSLEY FABIANO VIEIRA
45 anos, técnico contábil

Há quanto tempo pedala?
Comecei há quatro anos.

O que mais atrai?
Além de considerar prazeroso,  
o esforço físico me faz esquecer 
do estresse do dia a dia. Ajuda 
a refletir sobre vários pontos da 
nossa vida. Recomendo a todos.

Por que houve crescimento 
do interesse pelo pedal?
A modalidade já vinha numa crescente 
constante, mas com a pandemia, 
em que as pessoas deixaram de 
frequentar as academias, escolas 
e também aquele esporte mais 
coletivo, encontraram na bike o 
jeito mais seguro de se exercitar.

GISLENE RAGAZI 
BATAGLIA
41 anos, empresária

Há quanto tempo pedala?
Comecei a pedalar esse ano.

O que mais atrai?
É um esporte que 
proporciona bem estar físico 
e mental, além de estar em 
contato com a natureza, 
conhecendo novos  lugares.

Por que houve crescimento 
do interesse pelo pedal?
Acredito que foi por causa 
da pandemia. Como o pedal 
é praticado  ao ar livre e 
sem contato físico, não 
houve nenhuma restrição 
como outros esportes.

CLEBER GUIDI
48 anos, dentista

Há quanto tempo pedala?
Pedalo há quatro meses.

O que mais atrai?
No meu caso, que gosto 

do mountain bike, são os 
desafios dos caminhos, 

a questão da saúde, 
pois acabo fazendo 

exercício, e os lugares 
que conheço e que não 
conseguiria ir de carro.

Por que houve crescimento 
do interesse pelo pedal?
Na pandemia, os clubes 

fecharam, não teve 
futebol e outros esportes; 

as academias também 
fecharam. A bike tornou-
se opção e muita gente 
começou a procurar. É 
um esporte ao ar livre, 

com pouco contato 
físico entre as pessoas.

O QUE DIZEM 
OS BIKERS...
O JOGO entrou no mundo das duas rodadas e 
ouviu bikers, alguns mais experientes, outros 
ainda iniciantes no pedal, sobre essa onda que 
tomou conta de Americana e região. Confira!
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Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP

contato@grupoclarian.com.br

19 3604.8010

Contrate

está aqui!!

plano de saúde

MÔNICA ROSA  
BINOTTO ZARAMELO
55 anos, administradora de empresas

Há quanto tempo pedala?
Há dois meses.

O que mais atrai?
É uma atividade individual que 
pode ser feita a qualquer hora.

Por que houve crescimento 
do interesse pelo pedal?
Com a pandemia, o ciclismo tornou-se 
opção mais segura de exercitar-se sem 
se expor tanto aos riscos de aglomeração 
e contaminação pela covid-19.

FERNANDO PARO
59 anos, empresário

Há quanto tempo pedala?
Adquiri minha primeira bike em 1992: uma Trek Antelope, 
hoje uma relíquia guardada em perfeito estado. Pedalei 
por pouco tempo. Naquela época, íamos pra Tatu comer 
paçoca e tomar Tubaína. Após convites de amigos, 
voltei ao pedal há quatro meses. Fui de curioso e após 
várias trilhas com bike emprestada do Fábio BN, fiquei 
convencido pelo esporte. Investi em equipamento, fiz o 
bike fit e tenho treinamentos específicos de MTB com o 
professor Betão Carrapicho, o rei da trilha perdida... rsrs

O que mais atrai?
A liberdade, o vento no rosto, a quantidade de trilhas pela 
mata e canaviais, os locais fora do mapa, os riachos, as 
paisagens que não conhecia e até pinta uma adrenalina. 
As novas amizades e atividade esportiva na natureza.

Por que houve crescimento do interesse pelo pedal?
A pandemia causou o despertar da população em 
procurar atividades ao ar livre, em locais fora do 
convencional e do ambiente fechado das academias. 
Redescoberta de novos desafios e a busca por 
momentos de lazer e esportes junto a natureza.

OSMAR LOPES RIBEIRO
58 anos, auxiliar administrativo

Há quanto tempo pedala?
Faz uns quatro meses.

O que mais atrai?
A liberdade aliada ao prazer de pedalar, 
os amigos que encontrarmos e fazemos!

Por que houve crescimento 
do interesse pelo pedal?
Acho que as pessoas estão 
procurando qualidade de vida! E o 
pedal traz benefício enorme pra 
saúde mental e física. Fora que 
é muito liberdador pedalar!

ROOD MARK GUSTINELLI
45 anos, publicitário

Há quanto tempo pedala?
Desde sempre, mas de 2009 pra cá a bike passou a fazer parte da minha rotina.

O que mais atrai?
A bike é a conexão que equilibra o corpo e a mente.  
É a integração com a natureza e os amigos.

Por que houve crescimento do interesse pelo pedal?
A bicicleta é o primeiro símbolo de liberdade para a maioria das crianças 
e, com o tempo, esse símbolo vai sendo substituído por outros enquanto 
crescemos. Essa relação com a bike na infância fica para sempre nas nossas 
memórias. Penso que esse período de distanciamento social e academias 
fechadas trouxe de volta alguns valores e a bike é um deles por ser um 
hábito afetivo, saudável e, principalmente, um esporte democrático.
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DR. RAFAEL DE BARROS

PÉ DE CHUMBO PROMETE RODADA ACIRRADA NO SAN MARINO
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Em sua 15ª temporada, o Cam-
peonato de Kart Pé de Chum-
bo - Copa Sópneus Goodyear 
2020 - vive neste sábado (29) 
a terceira etapa do ano. A ro-
dada tripla, programada para 
o Kartódromo San Marino, em 
Paulínia, promete ser acirrada, 
principalmente entre os pon-
teiros da Pró, que é a catego-
ria de elite. A programação co-

meça a partir das 8h30. Rafael 
Contatto, líder com 146 pontos; 
Giovanni Pamfílio, segundo co-
locado com 143; e Douglas Pito-
li, terceiro com 136, vão à pista 
dispostos a manter-se à frente 
do pelotão, que ainda tem ou-
tros três pilotos com pontuação 
na casa dos três dígitos: Théo 
Trevisani, em quarto lugar com 
128; Carlinhos Carrion, em quin-
to com 118 e Rogério Pomper-
mayer, em sexto com 117.

"Ainda é muito cedo pa-
ra falarmos em disputa de tí-
tulo, em favoritismo. Das 20 
corridas do ano, tivemos ape-
nas cinco até agora e tem mui-
ta coisa pela frente. Com roda-
das triplas, é fundamental ter-

minar todas da melhor manei-
ra e pontuar o máximo possí-
vel", avaliou Rafael.

Os ponteiros, porém, não 
terão vida fácil, principalmente 
porque os demais pilotos têm 
consciência que precisam di-
minuir o quanto antes a distân-
cia na classificação para tam-
bém entrarem no grupo que 
brigará pelo título.

LIGHT
Na categoria Light do Pé de 
Chumbo, o destaque da tem-
porada até agora é Ivan Dan-
tas, líder com 99 pontos, 13 
a mais que o segundo colo-
cado Carlos Barbosa. Na ro-
dada de julho, em Barue-
ri, ele andou entre os pilo-
tos da Pró e pretende manter  
o ritmo em Paulínia.

A programação de sába-
do começa com o briefing, às 
8h30. Na sequência, haverá a 
tomada oficial de tempos pa-
ra definição do grid de larga-
da. A primeira bateria está 
marcada para as 9h30, a se-
gunda para as 11 horas e a ter-
ceira para as 12 horas.

Rafael, 
Giovanni e 
Pitoli são 
ponteiros da 
temporada

PROTOCOLO SERÁ
SEGUIDO AMANHÃ
A volta da Copa Sópneus Goo-
dyear de Kart Pé de Chumbo, 
no dia 30 de julho, no Kartódro-
mo Aldeia da Serra, em Barueri, 
seguiu todo protocolo de segu-
rança estabelecido por autori-
dades governamentais, sanitá-
rias e esportivas, além das nor-
mas elaboradas pela diretoria 
da associação responsável pe-
la organização do campeonato.

Piloto e presidente do Pé de 
Chumbo, Marcelo Marusso dis-
se que o protocolo será rigoro-
samente mantido para a roda-
da de amanhã (29), no Kartó-

dromo San Marino, em Paulí-
nia. "Não vamos mudar abso-
lutamente nada. Continuare-
mos com todas as normas de 
segurança e higiene", afirmou.

Além de espaço privativo pa-
ra pilotos e staff, haverá tótem 
personalizado do PDC e frascos 
de álcool em gel para higieniza-
ção das mãos, utilização de fa-
ce shield (protetores de acrílico) 
e máscaras de proteção facial, 
briefing ao ar livre e com distan-
cimento entre pilotos e diretores 
de prova, premiação e entrevis-
tas individuais. (ZARAMELO JR.)

Tótem personalizado fica à disposição de pilotos e staff

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JULHO DE 2020

Rafael Contatto aparece na liderança do PD'Chumbo após duas etapas

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE JULHO DE 2020
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PÉ DE CHUMBO PROMETE RODADA ACIRRADA NO SAN MARINO
CLASSIFICAÇÃO

PILOTOS PONTOS
1º) Rafael Contatto 146
2º) Giovanni Pamfílio 143
3º) Douglas Pitoli 136
4º) Théo Trevisani 128
5º) Carlinhos Carrion 118
6º) Rogério Pompermayer 117
7º) Ivan Dantas 99
8º) Fernando S. André 95
9º) Candido Neto 94
10º) André Gonçalves 92
11º) Alberth Janjon 88
12º) Carlos Barbosa 86
13º) Marcelo Marusso 82
14º) Pedrinho Aguiar 77
15º) William Saura 76
16º) Paulo Rosa 72
17º) Fábio Santarosa 67
18º) Mayckon Mota 66
19º) Oswaldinho Nogueira 64
20º) Alexandre Bassora 62
21º) Ederson Rodrigues 59
22º) Patrik Neves 53
23º) Givago Nunes 46
24º) Marcelo Contatto 41
25º) Fernando Rodovalho 34
26º) Rodrigo Pestana 17
27º) Pedro Marusso 16
28º) Wilisson Ribeiro Fº 14
29º) Bruno Rodrigues 0

MARCELO CONTATTO 
ESTÁ NO PÉ DE 

CHUMBO DESDE 2010 
E É UM DOS PILOTOS 

MAIS ANTIGOS DO GRID. 
EM 11 EDIÇÕES, FOI 

QUINTO COLOCADO NA 
CLASSIFICAÇÃO GERAL 
EM DUAS TEMPORADAS. 

ALÉM DE PILOTAR O 
KART 18, CONTATTO 

TAMBÉM É 
VICE-PRESIDENTE 
DA ASSOCIAÇÃO 

RESPONSÁVEL PELA 
ORGANIZAÇÃO DO 

CAMPEONATO.
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DROGARIA TOTAL 
É NOVA PARCEIRA
A Drogaria Total, unidade da 
Avenida Paschoal Ardito, no 
São Vito, é a nova parceira da 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo. A "estreia" 
no time de patrocinadores do 
campeonato aconteceu na eta-
pa no Kartódromo Aldeia da 
Serra, em Barueri, no dia 30 de 
julho. "Quem me apresentou o 
Pé de Chumbo foi o Neto (Can-
dido, piloto). Tenho outros ami-
gos que disputam o campeo-
nato, como o Ederson (Rodri-
gues)", disse Rodrigo Henrique 
Delcol, diretor da Drogaria Total.

"A visibilidade que a Droga-
ria Total da Paschoal Ardito vai 
ter através do Pé de Chum-
bo foi determinante para es-
ta parceria. Estamos com tra-

balho bastante forte para nos 
tornarmos cada vez mais co-
nhecidos em Americana. Vi-
mos neste acordo excelente 
oportunidade, sem contar a fi-
delidade dos pilotos e a vinda 
de novos clientes para a far-
mácia", salientou Rodrigo.

"Apesar do pouco tempo 
que estamos juntos, temos ti-
do ótimos resultados. Os con-
tatos com os pilotos, com as 
demais empresas envolvidas 
no campeonato, isso é impor-
tante. O retorno é bastante sa-
tisfatório. Acredito que será 
uma parceria para muito tem-
po. Estamos plantando e já 
neste início estamos colhendo 
frutos. E vamos colher ainda 
mais", finalizou. (ZARAMELO JR.) Rodrigo Delcol é diretor da Drogaria Total

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE AGOSTO DE 2020
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1. Tito Trochmann e Oswaldo Bachin Jr, da Confraria Há Bares que Vêm para o Bem , no click com Roberto  
Cullen Delapiazza, presidente da Apae Americana 2. Leny Melo Lopes e Quelis Zaccardi 3. Robson Borsatto,  

diretor social da Apae 4. Eliana Vitalis e Domingos Coelho com as filhas Elisa e Ísis 5. Juliana Gobbo e Wolmer Bicalho 
6. O radialista Jairo Silva 7. Audrey Rosa 8. Carlos Camargo e Luisa 9. Luís Henrique Pascon,  

Di Bettin, Daniel San e Thiago Mendieta 10. Olegário Napoleão Jr, presidente do Rotary Club Ação

Gastronomia, cultura e muita amiza-
de. A Confraria Há Bares que Vêm pa-
ra o Bem é resultado da união de um 
grupo de amigos dedicados às ativi-
dades filantrópicas. Ações que se in-
tensificaram ainda mais no período da 
quarentena com a realização do pro-
jeto 'Marmita do Bem' em prol de vá-
rias entidades assistenciais. O gru-
po, que nasceu na vizinha Santa Bár-
bara d'Oeste, ultrapassou fronteiras 
com a realização de uma edição para 
a Apae Americana. O evento realiza-

do em pleno domingo teve no cardá-
pio suculenta paella caipira, acompa-
nhada de torresminho crocante e doce 
de abóbora caseiro como sobremesa. 
O evento também contou com apoio 
do Rotary e Rotaract Americana-A-
ção. Um data especial e com aniversa-
riante ilustre. Oswaldo Bachin J.r feste-
jou o niver da maneira que mais gosta: 
se dedicando em fazer o bem. No total, 
mais de 1.100 marmitas com retirada 
no sistema drive thru seguindo todos 
os protocolos de higiene e segurança.
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SURPRESA E ANIMAÇÃO
A empresária Adriana Silva foi 
surpreendida com uma come-
moração especial realizada pe-
las amigas da Top Decor. No 
momento, a anfitriã recepciona-

va amigos ilustres: a atriz e ma-
drinha da Escola de Samba Dra-
gões da Real, Simone Sampaio, 
e o designer de interiores dos fa-
mosos, Junior Pacheco. As ami-

gas chegaram com espumante, 
bolo e balões para festejar o ani-
versário de Adriana, que asso-
prou velinhas recentemente. A 
tarde, se transformou em festa!

ALIANÇAS
A nutricionista 
Stephanie Bordon 
e o engenheiro civil 
Breno Trevizam 
haviam, após oito anos 
de namoro, sonhado 
e planejado um 
casamento com muito 
carinho e rico em 
detalhes. O momento 
de pandemia deixou 
tudo nebuloso, mas o 
jovem casal não abriu 
mão do sonho e do 
amor. O casamento no 
civil com a presença 
apenas da família 
foi lindo, marcante 
e emocionante.

SE A MODA PEGA...
Ai ai ai... E uma lulu empresária beeeem 
conhecida e badalada, que em tempos de 
pandemia anda toda sorrisos?! A fuefa 
tem feito simpatia de colocar arruda na 
calcinha pra Dirce não pegar quebranto 
das desafetas invejosas. Tô confuso só 
com a combinação: arruda com bacalhau?! 
Valei-me, minha espada de São Jorge!

BODAS DE VIDRO
Vera e Wladimir Otero, que formam 
um dos casais mais tradicionais da city, 
acabam de completar invejáveis 58 
anos de casamento feliz. Parabéns!

É PIC!
Josi Garcia comemorou 
o aniversário com 
festa intimista junto da 
família. No click, com o 
maridão Álvaro Garcia.

VELINHAS
Comemorando idade nova nessa sexta 
Gabi Emboaba, Ana Paula Matos, 
Sérgio Lowchinovscy e Carolina Mecatti. 
No sábado é a vez de Maria Jose Lousada 
Villafanha, Lé Missura, Salete Candido 
e Maria Julieta Martins assoprarem 
velinhas. Já no domingo, o pastor Ailton 
Gonçalves Dias Filho (foto) e Mariceuli 
Suzigan são aniversariantes do dia.

Adriana Silva foi surpreendida com comemoração do niver organizado pelas 
amigas Roseli Zwing, Lívia Alves, Fernanda Sarra de Campos e Karina Rezende

Simone Sampaio, madrinha da Escola de Samba Dragões da 
Real, e o designer de interiores dos famosos, Junior Pacheco

Carlos Silva, marido 
da aniversariante
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• Circuito fechado de tv  • Alarmes monitorados 
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

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

DUNAMIS COMEMORA 3 ANOS E PLANEJA CRESCER
ASSESSORIA ESPORTIVA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Fundada em 31 de julho de 2017 
pela profissional de Educação 
Física Adriana Boldrini dos San-
tos, a Drica, a Assessoria Esporti-
va Dunamis planeja crescimento 
para os próximos meses, princi-
palmente agora que teve a aber-
tura do centro de treinamento 
próprio. Feliz com os três anos 
de atividades, Drica Boldrini está 
confiante com o futuro da asses-
soria, que tem as atividades vol-
tadas às corridas de rua e funcio-
nal. No início do mês, a fundado-
ra e professora da Dunamis rea-
lizou evento intimista para fes-
tejar a data especial e traçar pla-
nos para esta fase em que os es-
portes começam a ser retoma-
dos. Em entrevista exclusiva ao O 
JOGO, Drica Boldrini contou um 
pouco da história da Dunamis, 
de sua emoção por participar 
no dia-a-dia das pessoas e das 
atividades em época de pande-
mia, entre outros pontos. Confira!

De onde vem e o que significa 
o nome "Dunamis"?
DRICA BOLDRINI O significa de 

"Dunamis" em grego é “poder”, 
“força”. Tem o sentido de energia 
constante. É a raiz das palavras 

“dinâmica”, “dinamite” e “dínamo”. 
Essa é nossa principal identida-
de. Somos uma assessoria que 
tem por objetivo fazer com que 
as pessoas não desistam de seus 
objetivos, mantenham-se focadas, 
que cansem, mas descansem.

cana, Santa Bárbara e um de 
Campinas, através de consul-
toria online, que é o ultramara-
tonista Rodrigo Penteado.

Qual estrutura de aulas, 
treinos e competições 
é oferecida a eles?
DRICA Trabalhamos com trei-
nos em grupo. Temos turmas 
às segundas, quartas e sextas-

-feiras, às 19 horas, e às terças 
e quintas às 5 e meia da ma-
nhã. Fazemos treinos de base 
para corridas de rua e funcio-
nal. Temos também trabalho-
sos para outros objetivos, co-
mo preparação física, melho-
ra do condicionamento. Tenho 
um aluno que é árbitro de fu-
tebol, o Michel Camargo. Abri 
um centro de treinamento há 
pouco mais de um mês e com 
esse espaço há treinamentos 
personalizados.

Como você se sente 
participando da vida 
de tantas pessoas?
DRICA Me sinto muito respon-
savel. Tenho a responsabilida-
de de cuidar da saúde de quem 
confiou no meu trabalho. E a ale-
gria de fazer parte da vida delas.

No momento mais crítico 
da pandemia, o que vocês 
fizeram e o que têm 
feito agora para seguir 
com aulas e treinos?

Quais foram os principais 
motivos que levaram à 
fundação da assessoria?
DRICA Via que as pessoas de-
sistiam muito fácil dos exercí-
cios, dos cuidados com a pró-
pria saúde. Resolvi, de algu-
ma forma, impactá-las através 
da atividade física, levando-as 
a acreditar que conseguiriam, 
seja correr ou fazer qualquer 
outro tipo de desafio.

Quem mais a incentivou 
neste projeto?
DRICA Meu esposo Gerson 
Galdêncio e meu amigo Wag-
ner Marques. Praticamente fo-
ram os dois. E como sou cristã, 
acredito em Deus, creio que 
esse é um propósito Dele para 
a minha vida.

Qual o perfil dos alunos 
da assessoria?
DRICA Nesta pandemia, tive-
mos a redução de quase 60% 
no número de alunos, mas gra-
ças a Deus estamos voltando a 
crescer com força total. A faixa 
predominante é dos 25 aos 35, 
40 anos. É muito dividido entre 
homens e mulheres, mas hoje 
o time feminino está ganhan-
do. Temos alunos de Ameri-

Mais do que nunca, acreditei que 
daria certo. Tive uma visão de 
que esse trabalho será o mais 
procurado a partir deste momento. 

Já estava nos meus planos e dei o start."

Drica Boldrini e o marido 
Gerson Galdêncio Santos
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A Assessoria Esportiva Dunamis 
retornou às competições em ju-
lho,  poucos dias antes de com-
pletar três anos de atividades. 
Foi no dia 26, em Sousas, distrito 
de Campinas, no Desafio Cross 
Country do Floresta Park, even-
to organizado por Rogério Luiz 
Esteves, da Amatrilha Trekking. 
Na prova dos 5 km, a equipe de 
Americana teve dois represen-
tantes: Peter Ribeiro, que com-
pletou o percurso em 35m46, e 
Carmelita Ciani, que fechou em 
42m28. Nos 10 km, a Dunamis 
teve três atletas em ação: Cláu-
dio Jacinyo, que cravou 58m08; 
Edival Guedes (Edinho), que 
marcou 1h09m15; e Adriana Bol-
drini, que registrou o tempo de 
1h09m16. O Desafio teve a par-
ticipação de mais de 200 atle-
tas de todo Estado nas catgo-
rias Masculino, Feminino e Du-
plas, tanto no masculimo como 
no feminino. (ZARAMELO JR.)

DESAFIO MARCA RETORNO ÀS COMPETIÇÕES
DIVULGAÇÃO

Carmelita, Drica,  Peter, Claudio e Edinho competiram em Sousas

DRICA Num primeiro momen-
to, ficamos parados. Foi aque-
le susto, aquela insegurança. 
Já estavamos programando as 
férias e então antecipamos. E 
neste período, montei o centro 
de treinamento. Mais do que 
nunca, acreditei que daria cer-
to. Tive uma visão de que esse 
trabalho será o mais procura-
do a partir deste momento. Já 

estava nos meus planos e dei 
o start. Agora voltamos com 
os treinos ao ar livre e com 
todos os cuidados sanitários, 
sem aglomerações, com uso 
de máscara e de álcool em gel, 
entre os cuidados que sempre 
temos que estar reforçando.

Na sua opinião, como 
profissional de Educação 

Física, as pessoas hoje 
buscam corpo sarado ou 
saúde física e mental nas 
atividades esportivas?
DRICA Pude perceber que as 
pessoas estavam ficando mais 
doentes por permanecer den-
tro de suas casas. Hoje, dian-
te dessa situação que estamos 
vivendo, as pessoas têm bus-
cado muito mais a saúde físi-

ca e mental. Não podemos es-
quecer da saúde mental. Nes-
te caos, as pessoas têm sido 
atingidas, muitas estão em de-
pressão, se sentindo sozinhas. 
Me vejo responsável por não 
ser guiada por frentes midiáti-
cas que parecem querer matar 
as pessoas e gerar tanto pâni-
co para que todos fiquem re-
féns delas. Eu, como profes-
sora, sei que influencio e te-
nho inflenciado meus alunos a 
continuarem cuidando da saú-
de, pois os treinos não são la-
zer, são essenciais.

Meu esposo Gerson e meu amigo Wagner foram maiores 
incentivadores. E como sou cristã, acredito em Deus, 
creio que esse é um propósito Dele para a minha vida."

Drica e os parceiros Ariane e 
Danilo Vecchiato, da Fagueiro Salgados

Drica e o árbitro de futebol Michel Camargo
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

ARTIGO UM ANIVERSARIANTE DIFERENTE

T odos que fizeram aniver-
sário neste período de 
pandemia falaram algo 

relacionado ao fato de ter sido 
uma comemoração “diferente 
de todos os outros anos”. Ame-
ricana completou 145 anos de 
fundação neste dia 27 de agos-
to e podemos afirmar que es-
tamos diante de um momen-
to completamente diferente 
do que vivemos em outros ani-

versários dessa nossa querida 
terra mãe. A pandemia trou-
xe um cenário de desafios pa-
ra este ano e os reflexos virão 
em 2021, não tenho dúvida ne-
nhuma. Agora o momento é 
de olhar para frente, com pla-
nejamento e responsabilidade. 
Nossa cidade precisa e mere-
ce se desenvolver, se moder-
nizar e voltar a ser a referên-
cia que já foi em diversas áreas.

Americana precisa pensar 
efetivamente no desenvolvimen-
to econômico, pois é uma cidade 
com foco industrial e com um co-
mércio bastante forte. A necessi-
dade de gerar mais empregos 
é bastante urgente, no entanto, 
não passa apenas na conquis-
ta de mais empresas. Precisa-
mos valorizar as empresas que já 
atuam em nosso município e que 
geram renda para esse povo tra-

balhador que temos aqui. O for-
talecimento do comércio e da in-
dústria exige um trabalho parcei-
ro da prefeitura, dando as mãos 
e proporcionando o apoio e a va-
lorização do pequeno, médio e 
grande empresário americanen-
se e, consequentemente, promo-
vendo mais qualidade de vida a 
toda a população que depende 
desse desenvolvimento local. O 
grande protagonista neste mo-

mento pós-pandemia será cada 
um de nós, americanenses, que 
enfrentamos essa crise de cabe-
ça erguida, buscando soluções e 
reinventando a maneira de viver 
todos os dias. Nesta data espe-
cial, meus parabéns vai para es-
se povo forte e que faz a diferen-
ça na construção de uma Ame-
ricana que tem a sabedoria dos 
145 anos e a força de quem está 
renascendo hoje, mais uma vez.

CHICO SARDELLI
Empresário e presidente 
do PV em Americana

CHICO SARDELLI
sardelli.pv@gmail.com

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Murilo Setin Sartori, 18 anos, te-
ve participação extremamen-
te positiva no meeting de Lou-
lé, em Portugal, disputado en-
tre os dias 14 e 16 deste mês. O 
nadador de Americana ganhou 
quatro medalhas de ouro, sen-
do duas em provas individuais 
(200 e 400 m livre), e duas em 
revezamentos (4×100 e 4×200 
livre). Além disso, ficou em sex-
to lugar nos 100 m livre.

Nos 200 m livre, Murilo cra-
vou 1m48s03; nos 400 m li-
vre, seu tempo foi de 3m52s53. 
No revezamento 4×100 m li-
vre, com Murilo, Breno Correia, 
Pedro Spajari e Marco Antonio 
Ferreira Júnior, a equipe bra-
sileira registrou 3m18s59. E no 
revezamento 4×200 m livre, a 
marca foi de 7m22s95 com Mu-
rilo, Breno, Fernando Scheffer e 
Leonardo Coelho Santos.

MURILO CONQUISTA
4 MEDALHAS DE OURO

NATAÇÃO

“O Murilo conseguiu compe-
tir, o que não estava conseguin-
do no Brasil. Ele ficou pratica-
mente cinco meses sem compe-
tir e mesmo assim comportou-

-se muito bem, o que dá mais 
confiança para continuar o tra-
balho”, comentou o técnico Fá-
bio Cremonez, que está acom-

panhando o nadador em Por-
tugal. A competição em Loulé 
teve a Espanha como campeã 
com 1626 pontos. Portugal, com 
954 pontos, ficou na segunda 
colocação, enquanto o Brasil, 
com 473, fechou em terceiro lu-
gar. Também competiram nada-
dores da Argélia e de Andorra.

Murilo foi destaque na competição em Portugal

 LUÍS FILLIPE NUNES | FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO
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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

CONTABILIDADE COMERCIAL,
INDUSTRIAL & ASSESSORIA

Rua Quintino Bocaiuva, 929
Fone/Fax 3408-8270

KELÉ AMPLIA VANTAGEM NA RACEMAN
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A quarta etapa da Copa Race-
man de Kart, realizada em No-
va Odessa, na manhã de sába-
do (22), teve vitória de Ricardo 
Domingos, o Kelé, na Gradua-
dos A. Na somatória das duas 
corridas, o piloto #99 fez 41 
pontos na rodada, um a mais 

que Marcel Sega, que foi o se-
gundo colocado.

Com isso, Kelé chegou aos 
143 pontos na classificação 
geral, manteve-se na lideran-
ça e ampliou a vantagem para 
o vice-líder Gustavo Valente, 
o Gurga. A distância, que era 
de 10 pontos, agora subiu pa-
ra 15: 143 a 128.

O pelotão de frente da prin-
cipal categoria tem outros três 
pilotos com pontuação de três 
dígitos: Marcel Sega, na tercei-
ra posição com 118; Rood Mark, 
na quarta com 102 e Henrique 
Zafalon, na quinta com 100.

CORRIDAS
Na corrida que abriu a pro-
gramação no kartódromo de 
Nova Odessa, Ricardo Kelé 
foi o ganhador, fechando as 
31 voltas no traçado Fangio 
em 20m47s879, diferença de 
4s223 para Marcel Sega. A 
volta mais rápida foi de Gurga 
Valente, que cravou 39s275 na 
sétima passagem.

O ritmo forte levou Gur-
ga à vitória na segunda cor-
rida do dia, com tempo de 
20m41s909 para 31 voltas. 
Ele voltou a registrar a melhor 
volta: 39s296 na 23ª.

Ricardo Romi Zanatta foi o 
destaque na Graduados B na 
quarta etapa da Copa Race-
man. Ele garantiu o topo do 
pódio da categoria vencen-
do as duas baterias do dia, 
totalizando 51 pontos. Além 
disso, disparou na liderança 
com vantagem de 57 pontos 
para Caio Pinotti, que saltou  
para o segundo lugar.

Romi completou as 31 
voltas da primeira bateria 
em 20m44s354, 32s848 
à frente de Pinotti. Na se-

gunda, com o mesmo nú-
mero de voltas, ele fechou 
em 20m44s029, novamen-
te com Pinotti na segunda 
colocação. Nas duas corri-
das, as voltas mais rápidas 
foram de Matheus Ferreira, 
com 39s455 na primeira e 
37s303 na segunda.

O pódio da Graduados 
B em Nova Odessa foi for-
mado por Ricardo Romi (51 
pontos), Caio Pinotti (44), 
Felipe Brutos (40), Caio Pe-
lisson (36) e Edinei Sato (32).

ROMI É DESTAQUE 
NA GRADUADOS B

Ricardo Romi venceu as duas baterias

ZARAMELO JR. | O JOGO | 22 DE AGOSTO DE 2020

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A

PILOTOS PONTOS
1º) Ricardo Kelé 143
2º) Gustavo Valente 128
3º) Marcel Sega 118
4º) Rood Mark 102
5º) Henrique Zafalon 100
6º) Marcelo Assiz 98
7º) Douglas Silva 98
8º) Ricardo Aziz 90
9º) Rafael Zara 82
10º) Adriano Rinalti 75
11º) Cristiano Aro 64
12º) Alfredo Viana 48
13º) Gustavo Pires 42
14º) Eduardo Rizzo 32

GRADUADOS B
PILOTOS PONTOS
1º) Ricardo Romi 167
2º) Caio Pinotti 110
3º) Matheus Ferreira 103
4º) Alexandre Bissi 97
5º) Douglas Campos 93
6º) Luiz Paloni 92
7º) Fernando Ongaro 90
8º) Caio Pelisson 72
9º) Edinei Sato 62
10º) Felipe Brutos 60
11º) Ricardo Paloni 52
12º) Daniel Macena 48
13º) João Bonelli 22

O pódio da Graduados A 
teve Ricardo Kelé (41 pontos), 
Marcel Sega (40), Gurga Valen-
te (36), Douglas Silva (32) e Ra-
fael Zara (30). A próxima eta-
pa da temporada 2020 da Co-
pa Raceman está programada 
para o dia 12 de setembro, no-
vamente em Nova Odessa.

Kelé, durante corrida em Nova Odessa, abriu 15 pontos na liderança

ZARAMELO JR. | O JOGO | 22 DE AGOSTO DE 2020
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Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

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

Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

MARIA GIOVANA FALA EM
RETOMADA ECONÔMICA

PRÉ-CANDIDATA

DA REDAÇÃO

Vereadora e pré-candidata a 
prefeita de Americana pelo PDT, 
Maria Giovana planeja a retoma-
da do crescimento econômico 
da cidade e, consequentemen-
te, a retomada do emprego. Se-
gundo a parlamentar, a cidade 
está estagnada no incentivo à 
geração de empregos e preci-
sa, além de atrair novas empre-
sas, manter as que já possuem o 
DNA de Americana.

“Temos muitos exemplos de 
empresas construídas por ame-
ricanenses, com DNA de Ame-
ricana, e que hoje investem em 
Santa Bárbara e Nova Odes-
sa. Isso é inadmissível. Preci-

samos garantir o emprego do 
nosso povo atraindo e manten-
do as empresas em nossa cida-
de”, afirmou a vereadora.

A pré-candidata diz que uma 
empresa plástica está construin-
do uma planta em Santa Bárba-
ra e, além dela, um CD (Centro 
de Distribuição) de uma rede de 
supermercados também já está 
no município vizinho.

“Somando as duas empre-
sas, são 850 empregos dire-
tos, sem falar da renda milio-
nária que ambas geram anual-
mente ao município. São opor-
tunidades que Americana está 
perdendo”, analisou.

Segundo Maria Giovana, um 
grupo de estudos econômicos 
está realizando diagnóstico do 
setor, o qual será incluído em 
seu plano de governo. “Temos 
um projeto de cidade e não 
um projeto de poder. Vamos 
debater as melhores saídas 
para a questão da geração de 
empregos no pós-pandemia”, 
disse a pré-candidata.

Pré-candidata 
fala em atrair 
e manter as 
empresas em 
Americana

Na quarta-feira (26) foram fixados dois outdoors para 
lembrar a população americanense da expressividade em 
número de votos que Jair Messias Bolsonaro alcançou na 
cidade. Um dos cartazes encontra-se na Avenida Cillos, 
ao lado do colégio Maggi, o outro na Avenida Brasil, 
próximo ao parque zoológico. Essa ação foi idealizada 
e coordenada pelo empresário Ricardo Molina, que 
há muito tempo tem demonstrado seu alinhamento 
aos ideais de Bolsonaro e pelo comerciante  Antônio 
Jardas, responsável  pela campanha do presidente em 
Americana, no ano de 2018. Ontem (27), em suas redes 
sociais, Molina postou foto e reclamou que o outdoor 
da Avenida Cillos foi alvo de vandalismo. (DA REDAÇÃO)

OUTDOORS DO 
PRESIDENTE

DIVULGAÇÃO

PANDEMIA

BOTÂNICO REABRE COM RESTRIÇÕES

Maria Giovana: "Temos exemplos de empresas "

DIVULGAÇÃO

O Jardim Botânico Prefeito 
Carroll Meneghel, em Ameri-
cana, reabriu terça-feira (25), 
mas com restrições em virtu-
de da pandemia. Neste perío-
do, o local fica à disposição 
da população das 6 às 14 ho-
ras. De acordo com comunica-

do da prefeitura, foram adota-
das as seguintes medidas: uso 
obrigatório de máscaras e de 
álcool em gel; distância de 1m5 
entre as pessoas; atividades fí-
sicas em grupo estão proibi-
das; sanitários, bebedouros, 
playground e aparelhos de gi-

násticas ficam fechados e sem 
acesso; caminhada e corrida 
obrigatoriamente em sentido 
único; e capacidade de visitan-
tes fixada em 40%.

O Jardim Botânico sem-
pre foi um dos locais da cida-
de mais procurados por adep-

tos de atividades físicas e es-
portivas, tanto individuais co-
mo em grupos. Agora, no en-
tanto, há limitações relacio-
nadas aos exercícios e a obe-
diência às normas está sendo 
fiscalizada por funcionários. 
 (DA REDAÇÃO) Reabertura do Botânico aconteceu terça-feira
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alto retorno no investimento
valoriza a propriedade

sua casa sustentável

Avenida Gioconda Cibin,
Jardim Terramérica

CAUÊ GARANTE VERBA DE R$ 1 MILHÃO
RECAPEAMENTO

DA REDAÇÃO

O presidente da Assembleia 
Legislativa de São Paulo, de-
putado Cauê Macris, garan-
tiu R$ 1 milhão do orçamento 
estadual deste ano para reca-
peamento asfáltico de Ameri-
cana. A obra deverá ser execu-
tada pela prefeitura, por meio 
de convênio a ser assinado até 
dezembro com a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Regional. A publicação foi fei-
ta no Diário Oficial do Estado 
neste mês. Com isso, o recurso 
fica empenhado para ser des-
tinado às obras no município. 
Outras prefeituras também ti-

veram seus pedidos atendi-
dos. As áreas mais contempla-
das foram infraestrutura urba-
na, reformas de prédios públi-
cos, aquisição de equipamen-
tos e veículos e máquinas.

“Esse é mais um investimento 
que conquistamos para Ameri-
cana. O recapeamento asfálti-
co, além de atender a uma de-
manda da população, dá mais 
segurança para a circulação de 
veículos e pedestres, e contri-
bui para a organização urbana. 
Estamos felizes em contribuir 
com mais essa conquista para 
a nossa cidade”, disse Cauê.

Em 2020, o parlamentar 
conquistou, até agora, qua-

se R$ 3 milhões em investi-
mentos para Americana. Para 
a área da saúde, foram R$ 1,4 
milhão para compra de ambu-
lâncias e vans para transpor-
te de pacientes em tratamen-
to, e também para a reforma 
das UBSs (unidades básicas 
de saúde) do Jardim Ipiranga 
e Mathiensen.

Deputado 
já destinou 
R$ 3 milhões 
a Americana 
neste ano

DA REDAÇÃO

Os vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Americana aprova-
ram por unanimidade, durante 
sessão extraordinária realiza-
da terça-feira (25) no Plenário 
Dr. Antônio Álvares Lobo, pro-
jeto de lei de autoria do Poder 
Executivo, que altera lei auto-
rizando a contratação de em-

préstimo com a Caixa Econô-
mica Federal (CEF), como par-
te do Programa Finisa (Finan-
ciamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento), no valor de até 
R$ 10 milhões.

A alteração resulta da reclas-
sificação obtida pelo município 
junto ao Tesouro Nacional. Se-
gundo o diretor geral do Depar-
tamento de Água e Esgoto de 

Americana, Carlos César Zappia, 
que compareceu à sessão para 
explicar o projeto aos vereado-
res, Americana teve sua capaci-
dade de pagamento elevada pa-
ra a categoria “B”, o que repre-
senta a possibilidade de melho-
ria das garantias do empréstimo.

“Com a elevação da capacida-
de de pagamento, o município 
poderá contemplar a possibili-

dade de contratação da opera-
ção de crédito com garantia da 
União e melhorar as condições 
de obtenção do financiamento, 
por haver menos municípios na 
mesma categoria disputando as 
verbas. Além disso, haverá uma 
pequena redução dos juros co-
brados”, explicou Zappia.

O valor será utilizado na exe-
cução de obras do Departamen-

SANEAMENTO

CÂMARA APROVA ALTERAÇÃO EM LEI

Sessão foi realizada no início desta semana

CÂMARA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

to de Água e Esgoto de Ameri-
cana (DAE) para adequação da 
elevatória de esgoto do Balneá-
rio Salto Grande e substituição 

de redes e ramais de água exis-
tentes no Bairro São Vito. O pra-
zo total para a quitação do em-
préstimo é de dez anos.

Para a segurança pública, 
foram destinados R$ 500 mil 
para a Gama (Guarda Munici-
pal de Americana). O valor se-
rá investido na construção de 
uma nova sala do COI (Centro 
de Operações Integradas) e na 
compra de motocicletas e equi-
pamentos. “São investimentos 
fundamentais, que vão garan-
tir mais qualidade de vida para 
a nossa população”, disse Cauê.

DIVULGAÇÃO

Cauê destacou importância 
da verba para Americana
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