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Murilo Sartori retornou recentemente de 
Portugal e agora inicia preparação visando 
à seletiva dos Jogos Olímpicos. P. 3
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alto retorno no investimento
valoriza a propriedade

sua casa sustentável

A segunda do Império Endurance Brasil certamente será deletada dos 
arquivos de André Moraes Jr. Por falha mecânica no carro, o piloto de 
Americana sequer conseguiu largar na prova no Autódromo Internacional 
de Curitiba, sábado (5). "Não conseguimos nem alinhar no grid por conta 
de uma falha mecânica. A equipe trabalhou duro no carro, mas a falha 
persistiu", escreveu André Jr. em sua página no Instagram. "Fim de semana 
de aprendizagem. Tínhamos um ótimo carro, com bom rítmo", acrescentou. 
A temporada 2020 do Império Brasil tem sequência no dia 10 de outubro, 
no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, a pouco mais de 30 km 
de Porto Alegre (RS). André Jr. corre na categoria GT4. (ZARAMELO JR.)

ANDRÉ JR. NÃO LARGA
NA RODADA EM CURITIBA

Recuperado de cirurgia no joelho, o lutador 
de jiu-jitsu Leonardo Pessina está em fase de 
preparação para duas competições, ambas 
programadas para dezembro, mas que ainda 
dependem de confirmação. A primeira delas 
é o Abu Dhabi Grand Slam, marcado para os 
dias 4, 5 e 6 na Arena Carioca 1, no Parque 
Olímpico, no Rio de Janeiro. E a segunda é o 
Mundial Esportivo, de 10 a 13, no complexo do 
Ibirapuera, em São Paulo. "Os campeonatos 
estão voltando, mas ainda existem incertezas. 
O que é certo é que quando houver a 
confirmação oficial da volta, estarei muito 
bem preparado", afirmou o lutador da 
academia O/M/A de Americana. (ZARAMELO JR.)

PESSINA MIRA 
COMPETIÇÕES

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

O piloto Luiz Eduardo Vota Salau, 
o Dado, de Americana, sagrou-
se vice-campeão da categoria 
F4 Senior no Campeonato Sul-
Brasileiro de Kart, sábado (5), no 
Kartódromo Beto Carrero, em 
Penha (SC). Na bateria final, Dado 
ficou 2s851 atrás do ganhador 
Roberto Wustrack Jr. O piloto da 
equipe Sisdeli Competições largou 
em quinto lugar e chegou a ocupar 
a liderança da corrida. A taça de 
vice-campeão no Beto Carrero 
teve significado especial para 
Dado, pois foi lá, no ano passado, 
que ele sofreu um grave acidente. 
"Quis o destino que minha 
volta às competições nacionais 
fosse justamente onde sofri um 
acidente seríssimo. Será uma 
lembrança para o resto da minha 
vida", disse Dado. (ZARAMELO JR.)

DADO SALAU É VICE NO SUL-BRASILEIRO
REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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MURILO VOLTA ANIMADO E FOCADO
NATAÇÃO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Uma das grandes promessas da 
natação brasileira, o america-
nense Murilo Setin Sartori sofreu 
um "baque" com o adiamen-
to dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio. A dificuldade para manter 
o ritmo de treinamento também 
mexeu com o jovem de apenas 
18 anos. Isso tudo, porém, já são 
águas passadas, literalmente...

O astral de Murilo voltou ao 
normal e o nadador de America-
na, mais do que nunca, está de 
olho na Olímpiada de 2021. Em 
agosto, ele e seu técnico Fábio 
Cremonez passaram três sema-
nas e meia em Portugal, integra-
dos à seleção brasileira absoluta, 
para período de treinamento no 
Centro Olímpico do Rio Maior, ci-
dade do Ribatejo que pertence 
ao distrito de Santarém.

Numa competição em Loulé, 
que reuniu também nadadores 
da Espanha, Portugal, Argélia 

e Andorra, Murilo Sartori foi o 
destaque do Brasil com a con-
quista de quatro medalhas de 
ouro, sendo duas em provas in-
dividuais (200 e 400 m livre), e 
duas em revezamentos (4×100 
e 4×200 livre).

De volta a Americana, Muri-
lo está animado e focado. Cre-
monez, que acompanha o na-
dador desde as primeiras bra-
çadas, não tem dúvidas que o 
período em Portugal foi deter-
minante para seu pupilo.

"Essa felicidade por voltar a 
competir, estar neste ambien-
te, tudo isso acabou motivan-
do o Murilo a ter resultados le-
gais. A junção de várias situa-
ções, depois de sair daqui com 
o Brasil com tantas dificulda-
des, sem tantas perspectivas, 
fez um processo motivador", 
afirmou o treinador. "No caso 
do Murilo, estar com a seleção 
absoluta traz experiência mui-
to grande, alegria por estar di-
vidindo raia com atletas da eli-

De volta a Americana após o 
período de treinamento de três 
semanas e meia em Portugal, 
Murilo Sartori ganhou alguns 
dias de folga do técnico Fá-
bio Cremonez, mas o "descan-
so" foi curto e o nadador já es-
tá de volta às atividades na pis-
cina do Complexo Poliesporti-
vo Milton Fenley Azenha - Cen-
tro Cívico -, no Jardim da Colina.

De acordo com Cremonez, 
a prioridade é a preparação 
para a seletiva olímpica, pro-
gramada para abril de 2021. 

"Esse é o grande objetivo: pre-
parar o Murilo para buscar a 
vaga nos Jogos Olímpicos. Va-
mos trabalhar forte neste sen-
tido", afirmou o treinador. Para 
2020, até agora, a única com-
petição presencial confirma-
da para Murilo é o Troféu Brasil, 
válido como Campeonato Bra-
sileiro Absoluto, que será de 9 
a 12 de dezembro, no conjun-
to aquático do Vasco da Gama, 
no Rio de Janeiro.

Segundo Fábio Cremonez, 
o calendário deste ano da na-
tação foi bastante prejudicado 
em virtude da pandemia. De 
acordo com o técnico, as cate-
goria mirim e petiz, que envol-
vem atletas de 8 a 12 anos, não 
terão torneios presenciais. Nas 
categorias infantil e juvenil, pa-
ra nadadores de 13 a 16 anos, 
os campeonatos serão regio-
nalizados e com limitação no 
número de participantes. E a 
categoria junior, para atletas 
acima de 16 anos, terá Paulis-
ta e Brasileiro. As datas, no en-
tanto, só devem ser divulgadas 
no final de setembro ou início 
de outubro. (ZARAMELO JR.)

SELETIVA OLÍMPICA É PRIORIDADE

Murilo e Fábio no Centro Olímpico do Rio Maior

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

te. Para mim, enquanto treina-
dor, é muito positivo estar com 
os tops do Brasil. Poder apren-
der, poder trocar ideia, agregar 
valores", salientou.

MOTIVAÇÃO
O ânimo e o foco de Murilo ficam 
evidentes em suas palavras. "Es-

se período em Portugal foi mui-
to bom. O principal de tudo foi 
voltar aos treinamentos de ma-
neira segura. Lá a gente estava 
num ambiente super controla-
do e pôde voltar à rotina de fa-
zer dois treinos por dia, além da 
academia. Coisas que não esta-
va podendo fazer aqui", citou.

"É sempre muito bom estar 
com a seleção brasileira, apren-
der com os mais experientes. 
Consegui fazer vários treinos em 
conjunto com o pessoal que es-
tá na seleção há mais tempo. Fa-
zer parte deste time cada vez 
me motiva mais e me faz  pensar 
em mais objetivos", assegurou.

SURPRESO
Murilo não escondeu a surpresa 
por seu desempenho no mee-
ting que aconteceu em Lou-
lé. "Fiquei um pouco surpreso 
sim. Pelo o que estava sentindo 
nos treinamentos, achava que os 
tempos seriam maiores. Acabei 
nadando os 200 bem próximo 
do meu melhor. Nos 400, ficou 
um pouco longe, mas mesmo 
assim foi uma boa marca", ava-
liou. Nos 200 m livre, o nadador 
de Americana cravou 1m48s03; 
nos 400 m livre, seu tempo foi 
de 3m52s53. No revezamento 
4×100 m livre, com Murilo, Breno 
Correia, Pedro Spajari e Marco 
Antonio Ferreira Júnior, a equi-
pe brasileira registrou 3m18s59. 
E no revezamento 4×200 m livre, 
a marca foi de 7m22s95 com 
Murilo, Breno, Fernando Schef-
fer e Leonardo Coelho Santos.

LUÍS FILLIPE NUNES | FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO

Murio foi o destaque
da seleção brasileira
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MTB 37.014

Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

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

Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

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

DECISÕES REVISÁVEIS DO VAR

O s árbitros tomam cen-
tenas de decisões em 
cada partida de fute-

bol, inclusive decidindo que não 
ocorreu qualquer infração. Seria 
impossível, sem alterar o futebol 
completamente, revisar cada de-
cisão. Com base no trabalho ini-
cial, algumas recomendações, 
estudos dos Painéis Consultivos 
da IFAB,  foram aprovados três 
categorias principais de decisões 
que “mudam o jogo”, assim co-
mo uma decisão ‘administrativa’ 
como as únicas que serão incluí-
das nos experimentos VAR. Por-
tanto, o experimento limita o uso 
dos VARs a essas quatro catego-
rias de decisão/incidente e o que 
é checado em cada situação:

1. GOLS
- É checado se ocorreu um im-
pedimento.

- Se ocorreu infração da equipe 
atacante nas jogadas que le-
vam ao gol.

- Caso a bola tenha saído para 
fora do campo, antes do gol.

2. PÊNALTI
- É checado se o pênalti foi 
marcado incorretamente ou se 
um pênalti não foi assinalado.

- Também é observada infração 
concedida à equipe atacante e 
se há dúvida se ocorreu dentro 
ou fora da área penal.

- Se houve infração pela equipe 
atacante nas jogadas que le-
vam ao gol.

- Se a bola saiu para fora de 
campo antes de ser marcado 
um pênalti.

3. CARTÃO VERMELHO
As revisões se limitam à infração 
de expulsão “direta” e não de 
cartão amarelo, ainda que seja a 
segunda que provoca CV:

- O árbitro suspeita que uma in-
fração punível com expulsão 
não foi vista ou não foi vista 
claramente pelos membros da 
arbitragem.

- O VAR observa uma infração 
punível com expulsão não-de-
tectada.

- O árbitro julga que um joga-
dor cometeu ofensa que po-
deria ser punível com expul-
são por clara oportunidade de 
marcar gol (DOGSO). Todavia, 
se, ao fazer a revisão, o árbitro 
decidir que não se tratou de 
DOGSO, mas de ataque pro-
missor, pode, incidentemente, 
aplicar cartão amarelo.

4. IDENTIFICAÇÃO
- Se o árbitro advertir ou expul-
sar um jogador errado (inclu-
sive da equipe errada), ou se 
não tiver certeza qual jogador 
deve ser punido, o VAR infor-
mará ao árbitro, para que o jo-
gador correto receba a puni-
ção disciplinar correspondente.

JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
Ex-árbitro da CBF e FPF

PERGUNTA: Um pênalti foi 
marcado de forma correta e na 
jogada um atleta recebeu car-
tão amarelo, pois o árbitro en-
tendeu que era uma infração 
tática (ataque promissor). Ca-
so o VAR tenha avisado o árbi-
tro de campo que houve impe-
dimento antes do pênalti, esse 
cartão pode ser retirado?
RESPOSTA: Por ser tratar de 
uma infração tática, SIM.

REPRODUÇÃO INTERNET

CHÁVARE "SOBE" PARA PROFISSIONAL NO ATLÉTICO-MG
FUTEBOL

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Diretor-geral das categorias de 
base do Atlético Mineiro desde 
o ano passado, o americanen-
se Júnior Chávare agora está 
atuando também no futebol 
profissional. Com a chegada 
do diretor-executivo Alexandre 
Mattos, Chávare passou a viver 
o dia-a-dia do time comanda-
do pelo técnico Jorge Sam-

paoli. "O Alexandre implemen-
tou esse projeto de integração 
entre os todos departamentos 
de futebol do Atlético e com is-
so, além da base, também es-
tou junto ao profissional, inclu-
sive viajo com a delegação pa-
ra todos os jogos fora de Be-
lo Horizonte", explicou Chá-
vare em contato com O JOGO.

BATISTELA
Além de Júnior Chávare, ou-

tro profissional de Ameri-
cana trabalha no Atlético-

-MG desde 2019. Juninho 
Batistela é o coordenador 
técnico das categorias de 
base e, após período lon-
ge de Belo Horizonte por 
causa da pandemia, reto-
mou as atividades de forma  
presencial em julho.

Batistela disse que as cate-
gorias sub-20 e sub-17 estão 
em fase de preparação para 

o Campeonato Brasileiro. "O 
sub-20 começa agora em se-
tembro e o sub-17 em outubro. 
Estamos trabalhando com to-
dos os protocolos de seguran-
ça e higiene", afirmou.

As demais categorias de 
base do Atlético, algumas 
que contam com jogadores 
residentes em Americana, só 
voltarão aos treinamentos 
em 2021, quando houver va-
cina para covid-19. Chávare e Matos com taça de campeão mineiro de 2020

DIVULGAÇÃO



 5AMERICANA, 11 DE SETEMBRO DE 2020

RACEMAN VIVE ETAPA CRUCIAL EM NO
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Ao chegar à metade da tem-
porada, a Copa Raceman de 
Kart vive etapa crucial neste 
sábado (12), a partir das 8h30, 
em Nova Odessa. Será a quin-
ta rodada de um total de 11 e 
a tendência é que o resultado 
aponte os pilotos que seguirão 
na briga direta pelo título de 
2020 nas duas categorias.

Na Graduados A, principal 
divisão do campeonato, a lide-
rança é de Ricardo Domingos, 
o Kelé, que tem 143 pontos. O 
mais próximo dele é o bicam-
peão Gustavo Valente, o Gur-
ga, com 128 pontos. Marcel Se-
ga, com 118 pontos; Rood Mark 

Gurga, Marcel, 
Rood e Zafalon 
tentam reduzir 
vantagem do 
líder Kelé

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

A diretoria da Copa Raceman 
de Kart definiu o calendário pa-
ra o complemento da tempora-
da. Como o campeonato ficou 
paralisado alguns meses em 
virtude da pandemia, a pro-
gramação foi readequada para 
que todas as rodadas previstas 
no início do ano sejam realiza-
das. "Fizemos alguns ajustes e 
teremos sete etapas até o final 
do ano. Teremos programação 
dupla em setembro, outubro e 
novembro, com o encerramen-
to em dezembro", disse o presi-
dente Ricardo Aziz.

Agora em setembro, depois 
da rodada de amanhã (12) em 
Nova Odessa, haverá prova 
em Limeira, no dia 26. As roda-

DIRETORIA DEFINE CALENDÁRIO

das de outubro serão em Nova 
Odessa, no dia 17, e em Piraci-
caba (ECPA), no dia 31. As cor-
ridas de novembro estão mar-

cadas para Nova Odessa, nos 
dias 14 e 11. E a final também 
será em Nova Odessa, no dia 
12 de dezembro. (ZARAMELO JR.)

Gustinelli, com 102, e Henrique 
Zafalon, com 100, fecham o 
Top 5 da categoria.

Enquanto Kelé vai à pista do 
kartódromo de Nova Odessa 
para defender a condição de lí-
der, Gurga, Marcel, Rood e Za-
falon tentam diminuir a dife-
rença de pontos e encostar de 
vez no ponteiro. Com 98 pon-
tos, Marcelo Assiz e Douglas Sil-

va esperam entrar neste seleto 
grupo. Na Graduados B, cate-
goria de acesso da Raceman, a 
situação é mais tranquila para o 
líder. Ricardo Romi vem de se-
quência de vitórias e é o primei-
ro colocado com 167 pontos, 57 
a mais que Caio Pionotti, que 
aparece na segunda posição, e 
64 a mais que Matheus Ferreira, 
que ocupa o terceiro lugar.

Ricardo Aziz (e) é o presidente da Copa Raceman

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

Enquanto Ricardo quer 
manter o rítmo das últimas cor-
ridas, Caio e Matheus planejam 
buscar a maior pontuação pos-
sível na etapa de amanhã, além 
de torcer para que o líder não 
consiga repetir a performan-

ce das etapas anteriores. Os 
três despontam como princi-
pais favoritos ao troféu de cam-
peão. Os mais próximos deles, 
completando o Top 5, são Ale-
xandre Bissi, com 97 pontos, e 
Douglas Campos, com 93.

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

Marcel Sega é um dos pilotos 
no Top 5 da Graduados A
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Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo
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DR. RAFAEL DE BARROS

EMPRESÁRIO PEDALA 280 KM PARA PAGAR PROMESSA
PEREGRINAÇÃO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Na noite de 30 de julho de 
1993, dois dias depois de ter 
completado 18 anos, Adilson 
Castilho Soares sofreu um gra-
ve acidente de moto na Aveni-
da Santa Bárbara. Ao ver o de-
sespero de seu pai ao saber da 
notícia e que havia pouca es-
perança de vida para o irmão, 
o empresário Jânio Souza Cas-
tilho Soares, hoje com 43 anos, 
fez uma promessa: ir de bici-
cleta até Aparecida do Norte 
caso o irmão sobrevivesse.

"Cheguei de bicicleta na ca-
sa do meu pai e vi o desespe-
ro que tomou conta dele com 
a notícia do acidente. Naque-
le momento, fiz a promessa. 
Se Deus preservasse a vida 
do meu irmão, um dia eu iria 
com aquela bicicleta barra for-
te, sem marcha, para Apare-
cida. O Adilson passou vários 
dias na UTI, se recuperou e ho-
je está bem e tem a sua famí-
lia", contou Jânio.

De acordo com o empresá-
rio, ele manteve a promessa 
em segredo durante 27 anos e 
só a revelou há três meses du-
rante jantar com alguns ami-
gos. "Quando contei a história, 
na hora eles disseram que me 
acompanhariam. Começamos 
a fazer alguns treinos. Na se-
mana passada, cumpri a pro-
messa com eles", disse.

Jânio lembrou que, alguns 
anos depois do acidente, tanto o 
pai como o irmão foram embora 
de Americana e levaram sua bi-
cicleta. Depois da morte do pai, 
numa visita à casa onde ele mo-
rava, o empresário viu a bicicle-

ta jogada no celeiro. Ele a trouxe 
de volta e a restaurou para rea-
lizar aquilo que havia prometido.

Na quinta-feira (3), Jânio e 
os amigos Gustavo Henrique 
Teroço e Elias Gomes da Silva 
partiram rumo a Aparecida do 
Norte. Saíram por volta das 10 
horas do km 125 da Via Anhan-
guera. Passando pelas rodovias 
D.Pedro e Dutra, pedalaram até 
as 23h30. Dormiram em São 
José dos Campos e, na sexta-

-feira (4), saíram logo pela ma-
nhã e chegaram na Basílica por 
volta das 11h30. Foram 280 km 
e 12h40 de pedal - é o tempo 
que ficaram em cima das bikes.

Na chegada em Aparecida 
do Norte, Jânio viveu uma das 
grandes emoções de sua vida. 
Sem que ele soubesse, lá es-
tavam o irmão Adilson, a irmã 
Fany e a mãe Mercedes. Impos-
sível conter as lágrimas. "Foi um 
momento ímpar", descreveu.

"Além do Gustavo e do Elias, 
que fizeram o pedal comigo, 
também tenho que agrade-
cer os amigos Fabiano Trevi-
san, Rosivaldo Gomes da Silva, 
Waldemar Castanharo e César 
Isler, que ajudaram no cum-
primento da promessa. E, cla-
ro, também minha esposa Ana 
Paula e minha filha Ana Júlia", 
salientou o empresário.

Jânio Soares conversou 
com O JOGO e contou sobre o 

"Pedal da Fé". Confira:

Qual sentimento por 
cumprir a promessa?
JÂNIO SOARES Sentimento de 
dever cumprido mesmo após 
27 anos de espera, sem nun-
ca ter revelado isso a ninguém  
Apenas foi comentado o as-

sunto da promessa há uns três 
meses, quando achava que es-
tava tudo pronto para realizar 
a peregrinação.

Se fosse escolher 
um momento para 
simbolizar, qual seria?
JÂNIO O momento da partida. 
Quando fizemos uma oração, 
fui agradecer aos meus ami-
gos que me acompanharam, o 
Gustavo e o Elias. E agradecer 
pelo apoio de nossas famílias. 
As palavras já não saiam, so-
mente lágrimas e sentimento 
de gratidão a todos eles. Na-
quele momento, percebi o 
quanto o envolvimento da ami-
zade  sincera te leva mais lon-
ge e te faz mais forte. Cito este 
momento, pois foi o primeiro 
passo em direção a algo que 
eu sempre me questionei so-
bre a capacidade de realizar.

Qual a maior dificuldade 
que vocês enfrentaram?
JÂNIO Foi preparar a bicicleta 
no formato original para man-
ter o prometido de pagar a pro-

Naquele momento, 
percebi o quanto 
o envolvimento da 
amizade sincera te 
leva mais longe e te 
faz mais forte”

Diante da imagem de 
Nossa Senhora Aparecida, 
Jânio e o irmão Adilson
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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

EMPRESÁRIO PEDALA 280 KM PARA PAGAR PROMESSA
messa indo com a mesma (bici-
cleta) que tenho desde 1988. E 
também conseguir ter resistên-
cia para pedalar com todo o pe-
so que estava embarcado ne-
la. Atá um dia antes, a bicicleta 
ainda dava sinais de problemas, 
pedindo ajustes e correções da 
montagem pós-restauro.

Chegou a pensar em 
desistir durante o trajeto?
JÂNIO Após a saída, em ne-
nhum momento me passou pe-
la cabeça em desistir. Porém, 
uma semana antes, tive von-
tade de abortar a missão da-
do o longo tempo de percurso, 
a exposição que teria e a dúvi-
da em conseguir fazer. O tem-
po estimado pedalando era al-
to, o que passou a me preo-
cupar, mas comecei a pensar 
que eu só deveria ter paciência 
pra fazer o trajeto e que pres-
sa não ajudaria  em nada. Os fa-
tores que me motivaram a não 
abandonar, apesar do pouco 
tempo de treino, foram todos 
meus amigos envolvidos dire-
ta e indiretamente, que me de-
ram muita força, e minha fa-
mília, que sempre me apoiou.

Qual primeiro pensamento 
que veio à mente quando 
completou o percurso?
JÂNIO A única coisa que me 
veio na cabeça foi "Deus é muito 
bom!". Por isso, seja paciente em 
sua espera. Deus sempre vai co-
locar em sua vida pessoas que 

fazem o melhor. Ele permite que 
cada um vença seus desafios 
por mais difíceis que possam 
parecer. O sentimento de gra-
tidão foi algo que eu jamais ha-
via experimentado de tal forma.

Faria tudo de novo?
JÂNIO Faria tudo novamente 
do modo como foi, sem mudar 
nada! Até mesmo o cansaço, 
que apareceu somente no dia 
seguinte, valeu a pena

Adilson, Jânio, Elias e 
Gustavo na Basílica

Os irmãos Jânio e Adilson 
e a Caloi barra forte 1988

Família reunida: Adilson, Mercedes, Jânio e Fany
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LOIRA DO 
BANHEIRO
Ai ai ai... E uma lulu beem 
conhecida e badalada da 
society que tem chocado 
as phynas de plantão?! 
A fuefa, de uns tempos pra 
cá, adora ser flagrada no 
toilette feminino usando 
cueca box. Às vezes 
coloca até enchimento. 
As phynas andam com 
muito medo da lulu, já 
apelidada de 'Loira do 
Banheiro'. Se manca, Marilú!

Com a chegada do inverno, Campos do Jordão, que é a cida-
de mais fria do Estado de São Paulo - e amada por milhões de 
turistas por conta das baixas temperaturas, atrai ainda mais 
visitantes. Pessoas de todas as regiões do Brasil, e mesmo 
de outros países, fazem pit stop na europeia Campos do Jor-
dão. A temporada das baixas temperaturas está quase no fim, 
mas festeiros, badalados e apaixonados curtem cada segun-
do da estadia com estilo e animação. Em clima de feriadão  
prolongado, uma coluna especial da curtição do friozinho em 
parques, morros, restaurantes, cervejarias e na natureza.

Cesar Miletta e Aninha Barufaldi

Juliane Borges

Silvana Rosineli

Dilcilini Brandão com Edna, 
Maria Cristiane e Claudia

Laine Sampaio e 
Gilmar Evangelista

Bruno Pacheco: bike e 
camping em Campos Micheli Cerchiari

Estela Silveira

Marcia Comelato e Yara Biolo

Thalita Nascimento Dupas 
Bergamin e Daniel Bergamin

Solange Martins Dosanjos e Lindomar Moreira

Gladys Giordano e Moacyr dos Santos
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SETEMBRO AMARELO
Setembro é o mês mundial de prevenção do 
suicídio, chamado também de Setembro Amarelo. 
O assunto, que já foi um tabu muito maior, ainda 
enfrenta grandes dificuldades na identificação de 
sinais e falta de informação. Americana conta com 
o Grupo AMATU, que é formado por psicólogas 
e estudantes de Psicologia sempre engajadas na 
prevenção e posvenção do suicídio. No click, Laura 
Muller, Mônica Moreno, Carla Rocha, Alessandra 
Arevalo, Nágila Ribeiro e Ariadini Pereira.

ANIVERSÁRIOS
Assoprando velinhas nessa sexta: 
Tita Prates Grillo Grillo, Tina 
Amarante (foto), Lucas Brancati e 
Vanderlei Barufaldi. No sábado é a 
vez de Giuliana Girardi, Mariele Biela 
e Daniel Orlando comemorarem 
idade nova. E no domingo, Monah 
David, Miriam J. Chama Baldin, Leny 
Boer e Maria Elisa Leme Martinelle 
são aniversariantes do dia. Parabéns!

MOSTRA PRIMAVERA 2020
Referência no mercado de decoração, o 
designer de interiores Newton Lima, co-
lunista da revista Casa Vogue, palestran-
te e apresentador do programa "Cultura 
& Design" da TV Cultura, esteve em Ame-
ricana fazendo tour por todas as lojas do 
Grupo Fyne. Newton foi recepcionado pe-
lo casal anfitrião, Sandra Diniz e Alfredo 
Rosa Viana. Café da manhã com delícias 
e muita troca de experiências. O designer 
de interiores disse que entender o modo 
de vida das pessoas é como dialogar na 
formação dos conceitos em torno do esti-
lo e conforto de cada uma delas. De que-
bra, conferiu a mostra "Primavera 2020" 
com móveis e peças assinados por desig-
ners brasileiros. O evento acontece duran-
te todo o mês de setembro nas lojas Fyne. 

Valdevir Pires e Mariluce Costa

Shirlei Ribeiro e Bruno Machado

O apresentador e colunista da revista Casa 
Vogue, Newton Lima, no click com os anfitriões 
Sandra Diniz e Alfredo Rosa Viana

Mostra "Primavera 2020" com móveis e 
peças assinados por designers brasileiros

Juliana Maniezzo
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Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br

PLANETA BOLA RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com

> Em meio a pandemia 
que assola o futebol 
mundial, nos campos 
tupiniquins vemos dois 
grandes destaques 
técnicos, que têm 
alavancado e feito 
o delírio de seus 
torcedores, e que 
merecem ser analisados 
na coluna da semana.

> Na baixada santista, o 
atacante Marinho tem 
deitado e rolado pela 
ponta-direita do time de 
Cuca, com habilidade, 
agressividade e um tiro 
na perna canhota.

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

temido do futebol brasileiro, 
sem sombra de dúvidas.

> Apenas não consigo eleger 
Marinho como o craque 
do futebol nacional até o 
momento porque o que 
Everton Ribeiro tem feito pelo 
Flamengo é uma enormidade 
de bola. O baixinho canhoto 
está barbarizado pelos quatro 
cantos do território nacional.

> Everton alia tudo que se 
precisa de um bom meia: 
passes precisos e ofensivos, 
trânsito livre por toda faixa 
central, proatividade e 
conectividade com os  

outros jogadores, habilidade 
e muito controle de bola.  
O baixinho é fantástico.

> O que Everton fez com o 
goleiro do Fortaleza foi algo 
sobrenatural, porém, para 
quem acompanha o meia 
mais de perto tem claro 
que o jogador faz coisas 
de outro planeta rodada 

sim outra também, dando 
dinamismo e comandando 
à meia do rubro-negro, 
como diria Gabriel, o 
Pensador, “como quem 
joga sinuca com os pés”.

> Desde o ano passado, com 
a dupla Bruno Henrique 
e Gabigol deitando nos 
títulos de Jorge Jesus, 
sempre destaquei aos 
amigos a enormidade que 
o pequeno Everton jogava. 
É, disparadamente, o cara 
mais regular e no mais alto 
nível no futebol nacional, 
é, há muito, jogador de 
seleção brasileira.

> Dá pra imaginar a 
barbaridade que poderia ser a 
seleção nacional com Everton 
armando para Neymar, 
Gabriel Jesus, Firmino, 
Cebolinha e companhia 
ilimitada? Será que caberia 
uma “boquinha” para Marinho 
também integrar essa turma? 
Aqueles que não sabem 
reconhecer, é preciso um olhar 
mais atento, afinal, apesar de 
todos os 7x1 diários, o Brasil 
ainda tem talento... E MUITO!

Fraternal amplexo.

Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa

REPRODUÇÃO INTERNET

> É muito simplista e 
equivocado resumirmos 
Marinho aos “memes” que 
são gerados em suas 
entrevistas. Fosse ele um 
cara menos engraçado, seria 
jogador de seleção brasileira 
vez que alia velocidade, 
verticalidade e um poder 
de decisão enorme.

> Marinho tem alavancado o 
futebol santista, quando se 
esperava que os destaques 
seriam os gringos Soteldo 
e Carlos Sanchez que, 
honestamente, estão 
decepcionado. O atacante 
é hoje o jogador mais 

AGENTE OFERECE O "BIKE TOUR"
 TURISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A Agente Viagens, agência 
de turismo de Americana, es-
tá oferecendo a clientes o "bi-
ke tour" por países da Europa, 
como Itália e Alemanha. Se-
gundo o empresário Maurí-
cio Fioretti, diretor da Agen-
te, as atividades turísticas  
envolvendo bikes têm apre-
sentado acentuado cresci-
mento nos últimos anos.

"Engana-se quem acredita 
que esse prazer é exclusividade 
dos atletas da modalidade, pois 
alguns pacotes turísticos trazem 
opções com a possibilidade até 
de aluguel de bicicletas híbridas 
(com motor), o que favorece a 
participação de pessoas de to-
das faixas etárias, contemplan-
do o lazer para família e grupo 
de amigos", explicou.

De acordo com Maurício, os 
pacotes oferecem serviços di-
versos, desde carro de apoio 

durante o percurso, mecânicos 
para bikes, guias, até espaços 
para paradas e produtos e ali-
mentos para hidratação. O em-
presário citou que "caso o tu-

rista queira levar sua própria 
bicicleta, as companhias aé-
reas proporcionam a opção de 
despacho e os hotéis disponi-
bilizam espaços nos quartos 
para alojar o equipamento."

"Americana é uma cidade 
que tem muita gente pedalan-
do e, com certeza, podemos 
formar grupos familiares e de 
amigos para realizar esse tour", 
acrescentou Maurício. A Agen-
te Turismo está na Rua Sete de 
Setembro, 188, no Centro.

Países como 
Alemanha e 
Itália têm 
organização 
de tours

Maurício Fioretti é o diretor da Agente Viagens

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

Expectativa é 
que a maioria 
dos jogadores 
se apresente 
para testagem

O Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão, com início 
em 18 de outubro e encerra-
mento em 16 de dezembro, 
terá a participação de 35 ti-
mes. Divididos em sete gru-
pos, se enfrentarão em turno 
e returno na 1ª fase,  com os 
dois primeiros de cada chave 
e os dois melhores terceiros 
colocados seguindo adiante. 
No total, serão cinco fases. O 
campeão e o vice conquista-
rão acesso à Série A3 de 2021.

O Rio Branco está no 
Grupo 4 ao lado de União 
Barbarense, Atlética Itara-
ré (Itararé), Elosport (Capão 
Bonito) e Independente (Li-
meira). Para o time de Ame-
ricana serão oito jogos entre 
os dias 21 de outubro e 18 de 
novembro. Os demais gru-
pos estão assim formados:

GRUPO 1 América (Rio 
Preto), Andradina, Araçatuba, 
Bandeirante (Birigui) e Tanabi.
GRUPO 2 Assisense (Assis), 
Grêmio Prudente (Presidente 
Prudente), Osvaldo Cruz, 
Tupã e Vocem (Assis).
GRUPO 3 Francana, 
Internacional (Bebedouro), 
XV de Jaú, Sãocarlense 
e Matonense.
GRUPO 5 Amparo, 
Flamengo (Guarulhos), 
Guarulhos, Brasilis (Águas de 
Lindóia) e Itapirense (Itapira).
GRUPO 6 Manthiqueira 
(Guaratinguetá), Mogi das 
Cruzes, São José (São José 
dos Campos), União (Mogi 
das Cruzes) e Suzano.
GRUPO 7 Barcelona (São 
Paulo), Ska Brasil (Osasco), 
Mauaense (Mauá), Jabaquara 
(Santos) e Mauá (Mauá).

OS JOGOS DO TIGRE
1º TURNO

21/10 15H AMERICANA
Rio Branco x Independente

25/10 15H CAPÃO BONITO
Elosport x Rio Branco
28/10 15H AMERICANA
Rio Branco x Itararé

1/11 15H SANTA B. D'OESTE
União x Rio Branco

2º TURNO
8/11 15H LIMEIRA

Independente x Rio Branco
11/11 15H AMERICANA
Rio Branco x Elosport

14/11 15H ITARARÉ
Itararé x Rio Branco

18/11 15H AMERICANA
Rio Branco x União

RB INICIA PREPARAÇÃO COM TESTES
2ª DIVISÃO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A preparação do Rio Branco 
para o Campeonato Paulis-
ta da Segunda Divisão come-
ça nesta sexta-feira (11), com 
jogadores e comissão técni-
ca realizando testes para co-
vid-19. Com custos bancados 
pela FPF (Federação Paulista 
de Futebol), a testagem acon-
tece no Estádio Décio Vitta.

Os profissionais serão sub-
metidos ao exame de biolo-
gia molecular, o PCR, que é 
considerado “padrão-ouro” 
para diagnóstico. A previsão 
é que os resultados sejam di-
vulgados até o início da pró-
xima semana.

De acordo com o vice-pre-
sidente de Futebol do Rio 
Branco, Éder Duarte, os trei-
namentos serão realizados 
a partir do dia 15, conforme 
protocolo estabelecido pe-
la FPF. O dirigente confirmou 
que o técnico Parraga dará 
sequência ao trabalho inicia-

CAMPEONATO TERÁ
35 TIMES EM AÇÃO

do antes da pandemia. Quan-
to aos jogadores, a expectati-
va é que a maioria que estava 
no clube se apresente para a 
testagem de hoje.

O vice-presidente de Mar-
keting Thiago Barreto divul-
gou que, semana passada, a 

FPF realizou vistoria no Está-
dio Décio Vitta e que todas as 
instalações foram aprovadas 
pela entidade.

"Todo trabalho feito no es-
tádio durante a quarente-
na fez com que as mudanças 
exigidas fossem rapidamen-
te concluídas", afirmou o vice-

-presidente Administrativo Vi-
nicius Carreon.

Eder acredita na manutenção da maioria dos jogadores

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE SETEMBRO DE 2020
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RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO   (19) 3471-4515

• Circuito fechado de tv  • Alarmes monitorados 
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

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

Nascimento.
13 de dezembro de 
2004, em Americana.

Profissão.
Nadador e estudante.

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares?
Vi, Vitão e Nadador.

Time do coração.
São Paulo. Minha família 
inteira torce para o São 

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

200 m borboleta nos 
Jogos Olímpicos do Rio, 
em 2016, com 31 anos.

Modelo de beleza.
Yulia Efimova, nadadora 
da seleção russa.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Murilo Sartori. Sempre foi e 
continua sendo o melhor do 
Brasil. Segue em sua categoria 
e brigando pela vaga olímpica.

Além da natação, 
pratica alguma outra 
atividade física?
Só natação mesmo.

Sem ser a natação, 
curte qual esporte?
Gosto da maioria dos esportes, 
mas curto muito futebol, 
futebol americano e basquete.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2020?
Tá difícil, mas acho 
que o São Paulo.

E quem vai pagar mico?
Corintians... kkk.

Programa de tv.
Gosto da programação 
da ESPN e do Sportv.

Jornalista.
Rômulo Mendonça.

Gente boa.
Luiz Gabriel Sacilotto, o 
Pituco, meu primo.

Mala.
Vanderlei Luxemburgo.

Bola cheia.
Lebron James, fera da NBA.

Com qual esportista faria selfie?
O norte-americano Caeleb 
Dressel, melhor nadador do 
mundo na atualidade.

Com qual não faria?
Com pessoas que não me 
agradam, sem caráter e 
que não são íntegras.

VITOR BALLAN SEGA

DE PRIMEIRA

Paulo, então não tinha 
como não torcer.

Torce contra quem?
Só contra o Corinthians... kkk.

Ídolo.
Michael Phelps. Pra 
mim, o maior nadador de 
todos os tempos e que 
serve de inspiração.

Imagem inesquecível.
A vitória do Phelps nos 

R2 SPORTS IMPLANTA
PROJETO PARA ALUNOS

NATAÇÃO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A retomada das atividades na 
R2 Sports de Americana está 
sendo diferente para os alu-
nos. A diretoria da academia 
implantou o projeto "Movi-
mente-se", que, além das au-
las de natação, musculação e 
treino personalizado, oferece 
serviços nas áreas de psicolo-
gia, nutrição e estética.

"Foram cinco meses de 
pressão psicológica, de falta 
de atividade física, de alimen-
tação errada, incerteza, me-
do, ansiedade, enfim, uma sé-
rie de situações provocadas 
pela pandemia. Para rever-

ter esse cenário na volta às 
atividades, pensamos e co-
locamos em prática um pro-
jeto inovador, que é o "Movi-
mente-se´", disse Ricardo Zu-
lian, um dos diretores da R2. 

"Para proporcionar o resgate 
da qualidade de vida e bem-

-estar dos nossos alunos, es-
tamos oferecendo essa pres-
tação de serviços, disponibi-

 LUTO
Considerado um dos principais 
nomes do triathlon brasileiro, 
o catarinense Felipe Manente 
faleceu terça-feira (8), em 
Florianópolis (SC). Ele tinha 
31 anos e sofreu mal súbito 
durante treino de natação 
no Clube Doze de Agosto. 
Manente sofreu parada 
cardíaca enquanto nadava, e 
chegou a ser retirado da piscina 
e reanimado. Pouco tempo 
depois, teve outra parada e 
não resistiu. (DA REDAÇÃO)

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Com parceiros, 
academia agora 
oferece mais 
atividades a 
seus alunos

Natação é a principal atividade da R2 Sports

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

lizando psicólogos, nutricio-
nistas e esteticistas, além dos 
nossos professores e técni-
cos", explicou Zulian.

Para a implantação do 
programa, a R2 Sports fe-
chou parceria com Nexo Ins-
tituto de Psicologia Aplica-
da, Dona Helô Beauty Profes-
sionals e Lígia Vieira Carlos  
(nutricionista).

O projeto, de acordo com 
Zulian, é voltado a alunos de 
todas as faixas etárias, desde 
crianças até adultos. "Quem 
ainda não é aluno da R2, pode 
nos procurar para saber como 
participar", frisou o diretor. A 
academia fica na Avenida Bra-
sil, 1660, no Frezzarin.

WWW.JORNALOJOGO.COM.BR
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CONTABILIDADE COMERCIAL,
INDUSTRIAL & ASSESSORIA

Rua Quintino Bocaiuva, 929
Fone/Fax 3408-8270

PROFISSIONAIS RECEBEM
HOMENAGEM NA CÂMARA

EDUCAÇÃO FÍSICA

MAURÍCIO VARGAS

A Câmara de Americana reali-
zou terça-feira (8) sessão sole-
ne para a entrega da medalha 
de mérito “Profissional de Edu-
cação Física”. No total, 13 pro-
fissionais que se destacaram 
no exercício de suas atividades 
foram homenageados.

A homenagem é motivada 
por projeto de decreto legis-
lativo de autoria do vereador 
Juninho Dias (MDB) e aconte-
ce anualmente em setembro, 
quando é comemorado o Dia 
Nacional do Profissional de 

Educação Física. “Fico muito 
feliz em homenagear todos os 
profissionais desta área. Sou 
formado em educação física 
e sei da importância do traba-
lho de vocês pela melhora da 
qualidade de vida e saúde de 
crianças, adultos e pessoas da 
melhor idade. Parabéns a to-
dos”, disse Juninho.

Presidente da Câmara, Luiz 
da Rodaben destacou a im-
portância do educador físico 
para a sociedade. “Vocês co-
mo profissionais fazem com 
que as pessoas tenham mais 
saúde, mais educação e for-
mam o ser humano, evitando 

Educadores 
receberam a 
honraria em 
sessão solene 
na 3ª feira

ADRIANA APARECIDA FATORETTO RICETO
ANABEL MOREIRA

BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA
CARLOS BENEDITO CARLINI
CRISTIANE BRITO TRINDADE

FLAVIO NG
GABRIELA BENASSI

JONATHAN GONÇALVES TEODORO
JOSÉ GERALDO RECHINELLI (ZITO)

LUANA MEDEIROS
MÁRCIO BROGGIO

VALKÍRIA DE SOUZA TAKAHASHI
VIVIANE BRANCATTI LOPES

HOMENAGEADOS

Thiago Brochi homenageou Cristiane Brito

que uma criança entre para os 
vícios das drogas e do álcool", 
afirmou o parlamentar.

A indicação dos profissio-
nais para receber a honraria 
partiu dos vereadores. Maria 
Giovana indicou e fez a entre-
ga do certificado a José Ge-
raldo Rechinelli, o Zito, que 
desde a década de 1970 atua 
no vôlei de Americana - atual-
mente trabalha com grupos 
da Terceira Idade.

“O trabalho desenvolvido 
com todo carinho e profis-
sionalismo pelo professor Zi-
to merece nosso reconheci-
mento, pois é um ato de amor 

compreender a realidade da 
população da Terceira Idade, 
além de ser uma atividade es-
sencial para a saúde física e 
mental que tem como resulta-
do qualidade de vida”, comen-
tou Maria Giovana.

Viviane Brancatti Lopes, 
uma das homenageadas, fa-
lou em nome dos agraciados. 

“Chegamos a sofrer preconcei-
to quando decidimos seguir a 
carreira da educação física, e 
hoje vemos que nosso ramo 
vem crescendo a cada ano, fo-
cando especialmente na área 
da saúde e gerando qualidade 
de vida muito melhor", citou.

Maria Giovana fez a indicação de Zito Rechinelli, referência no vôlei de Americana
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 AUSÊNCIA
Durante seu discurso na 
solenidade de terça-feira (8), o 
vereador Juninho Dias criticou 
a ausência do secretário de 
Esporte, Lazer e Juventude, 
Eudaldo dos Santos, o Paraná. 

"Sei que o Ricardo (Hetzl, diretor) 
está representando a Secretaria 
de Esportes, mas é uma grande 
falta de responsabilidade o 
secretário não estar presente 
esta noite. Temos que empurrar 
com a barriga o fato dele não 
ser formado em educação física 
para estar à frente da secretaria. 
E num momento especial, ele 
teria que estar presente", disse o 
parlamentar. Ao O JOGO, Paraná 
explicou que "sou hipertenso e 
tive pico muito alto de pressão 
arterial quase no horário da 
solenidade. Por isso, pedi 
para o Ricardo representar a 
secretaria. Não teria nenhum 
motivo para não comparecer, até 
porque vários homenageados 
são professores que trabalham 
comigo." (ZARAMELO JR.)
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Você sabia que o BIKE HOTEL 
é especialista em guardar bikes?

Unidades em Americana, 
Piracicaba e Joaquim Egídio

E, em breve, em Santa Bárbara d’Oeste

CASTOR SOCIETY FESTEJA 11 ANOS
FUNDAÇÃO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O Castor Society festejou 11 
anos de fundação na última 
segunda-feira, dia 7 de setem-
bro. Dirigido pelos sócios e co-
cunhados Emerson Daniel e 
Francisco Silva (Chico), o espa-
ço na rua Fortunato Faraone 
tornou-se referência em Ame-
ricana para a prática do fute-
bol em grama sintética.

Com dois campos (Maracanã 
e Pacaembu), o Castor Society 
trabalha com locações em três 
períodos e mantem escolinha 
para crianças e adolescentes 
em dois períodos. A área conta 
também com lanchonete, chur-
rasqueiras e vestiários.

Durante o período mais crí-
tico da pandemia, o Castor 
manteve-se fechado e somen-
te quando Americana passou 
para a fase Amarela do Plano 
São Paulo é que as atividades 
foram retomadas. "Estamos 
tomando todos os cuidados 
determinados pelas autorida-
des", assegurou Emerson.

HISTÓRIA
No início de 2009, Emerson 
estava desempregado e Chi-
co havia acabado de retornar 
de um período de seis anos 
morando nos Estados Unidos. 
Os dois, que já haviam sido só-
cios em outro empreendimen-
to, começaram a avaliar a pos-
sibilidade de um novo negó-
cio juntos. "Pensamos em abrir 

um society ou uma transpor-
tadora de entrega rápida. Aca-
bamos optando pelo society. 
Primeiro fomos ver um terre-
no no São Vito, mas lá só dava 
para fazer um campo", contou 
Emerson. "Meu irmão Lemão 
(Luiz Carlos) um dia passou 
pela Fortunato, viu que o ter-
reno onde era o minicampo do 
Clube do Bosque estava para 
alugar e nos avisou. Fomos até 
a imobiliária, negociamos e fe-
chamos contrato", citou.

De acordo com Chico, as 
obras tiveram início em maio 
daquele ano e, num primeiro 
momento, foi construído ape-
nas um campo. A inauguração 

aconteceu no dia 7 de setem-
bro. Em novembro, começa-
ram as aulas da escolinha com 
o ex-jogador Aritana, que até 
hoje trabalha no Castor. E em 
2010, veio o segundo campo.

A denominação "Castor" 
surgiu num dia em que os só-
cios estavam na limpeza do ter-
reno. "No vestiário que o pes-
soal usava para o minicampo 
do Bosque, tinha o desenho 
de um esquilo (símbolo do clu-
be) em uma parede. Ai veio a 

Diretores 
ressaltam 
o ambiente 
familiar no 
espaço

> Os primeiros locatários foram Fabiano 
Camargo Neves (que até hoje joga), 
Marcos Ravaneda e Paulinho Nippon.

> Além de Aritana e Luiz Carlos, atuais 
professores da escolinha, outros dois ex-
jogadores deram aulas no Castor: Fio e Clebson.

> As duas primeiras edições da Copa 
Terceirão, que movimenta estudantes da 
região, foram realizadas no Castor.

> Durante a pandemia, o Castor Society 
realizou campanhas de arrecadação de 
alimentos para famílias carentes.

> O cantor brega Rodrigo José é assíduo 
frequentador. Toda terça-feira ele joga com amigos.

> Quem também batia uma bolinha por lá 
era o sertanejo Zé Rico, falecido em 2015.

> Numa das festas da escolinha do Castor, cinco ex-
jogadores profissionais marcaram presença: André 
Cruz, Macedo, Bernardo, Jamelli e Alexandre 79.

CURIOSIDADES

ideia de usarmos o nome de al-
gum bichinho e como na região 
que o Chico morou nos Esta-
dos Unidos tinha muito esquilo 
e castor, fizemos a escolha pe-
lo castor", revelou Emerson. "O 
que muito nos orgulha é que o 
Castor Society é um local com 
ambiente totalmente familiar. 
Nossas esposas estão sempre 
com a gente, vemos pais, avós, 
tios acompanhando os jogos e 
as aulas. Isso é motivo de or-
gulho", finalizou Emerson.

Chico e Emerson são os fundadores do Castor Society
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

PAGUE MENOS PREMIA 31 CLIENTES
CAMPANHA

DA REDAÇÃO

Em comemoração ao mês de 
aniversário - julho -, a Rede de 
Supermercados Pague Menos 
distribuiu premiação de mais 
de R$ 1 milhão, numa cam-
panha promocional, para os 
clientes cadastrados no Clu-
be Leve Mais. O sorteio acon-
teceu no dia 27 de agosto e o 
nome dos 31 ganhadores, que 
levaram carros 0 km para casa, 
foi divulgado no dia 28.

Os sorteados adquiriram 
seus cupons por meio das com-
pras com valor a partir de R$ 
50,00 e quem fez o pagamen-
to por meio do cartão de crédi-
to Leve Mais recebeu um cupom 
em dobro, que proporcionou 
mais chances para concorrer.

A campanha promocional 
aconteceu em todas as regiões 
onde o Pague Menos atua, 
sendo sorteado um carro por 

Campanha 
de 31 anos 
distribuiu 
premiação 
de R$ 1 mi

Segundo Diego Cicconato, os 
31 anos da Rede de Supermer-
cados Pague Menos, comple-
tados no dia 13 de julho, me-
receu ser comemorado, pois 
a empresa está em plena ex-
pansão e atualmente conta 
com 28 lojas em funcionamen-
to, em 16 cidades no interior 
do Estado de São Paulo: Ame-
ricana, Araras, Artur Nogueira, 
Boituva, Campinas, Hortolân-
dia, Indaiatuba, Limeira, Nova 
Odessa, Paulínia, Piracicaba, 
Santa Bárbara d'Oeste, Salto, 
São Pedro, Sumaré e Tietê.

“As conquistas foram inúme-
ras ao longo dos anos, e, recen-
temente, iniciamos parte da 
operação do novo Centro de 
Distribuição, em Santa Bárbara 
d'Oeste, e, nos próximos meses, 
a sede administrativa — que 
atualmente fica em Nova Odes-
sa — também será transferida 
para o novo complexo. Den-
tro de alguns dias, inaugurare-
mos nossa 29ª loja em Campi-
nas (rua Benedita Iny de Ávila, 
47 – Cidade Satélite Iris", salien-
tou. "Além disso, estamos ama-

loja, totalizando 28 automó-
veis, e mais três que foram sor-
teados entre todas as lojas da 
rede. Além dos prêmios - du-
rante o período de 53 dias de 
promoção -, os clientes con-
taram com ofertas, cujos pre-
ços estavam bastante compe-
titivos em comparação aos de-
mais varejistas da região.

Os ganhadores podem op-
tar pelo prêmio físico, rece-

bendo o veículo sem qualquer 
ônus (como documentação 
e demais encargos), ou rece-
ber o prêmio em dinheiro, por 
meio de cartão pré-pago, que 
pode ser utilizado em qualquer 
estabelecimento, desde que 
aceite a bandeira e modalida-
de do mesmo.

“A promoção foi um su-
cesso - mais de 3 milhões de 
cupons impressos no período 

-, alcançamos nosso objetivo 
de presentear os clientes nes-
te momento que muitos pas-
sam por dificuldades e não se 
sentem otimistas com o fu-
turo. Foi uma maneira de de-
monstrar gratidão, reforçando 
nossa parceria e preocupação 
com nossos clientes”, expli-
cou Diego Cicconato, gerente 
de Marketing e Inteligência de 
Mercado da rede.

CICCONATO CITA 
EXPANSÃO DA REDE

>> Cicconato é gerente
de Marketing do PM

durecendo e profissionalizando 
cada vez mais a nossa empre-
sa, por isso implementamos re-
centemente o sistema de ges-
tão empresarial SAP e, em ju-
lho, implementamos o portal 
LG, que facilitará a gestão de 
pessoas”, concluiu o gerente.

Sorteio da campanha do Pague Menos aconteceu no dia 27 de agosto
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