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O vice-líder Douglas Pitoli e
Alberth Janjon estarão na pista

A quatro etapas para o
final da temporada, Pé de
Chumbo tem mais uma
rodada tripla em Paulínia,
amanhã (19), com disputa
intensa pela liderança. P. 3

Ciclistas da Triaction Team encararam 120 km entre Santa Bárbara d'Oeste
e Descalvado; após o pedal, confraternização em dose dupla. P. 6 e 7
ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE SETEMBRO DE 2020
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SÃO VITO
35 ANOS DE
HONESTIDADE E
RESPONSABILIDADE
Rua São Gabriel, 1195 - São Vito

Calçados, bolsas
e acessórios,
com qualidade
e preço acessível,
você encontra aqui!
Lojas em Americana,
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba

(19) 3468-4343
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JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
@josehenrique.arbitro

COMO SURGIRAM OS CARTÕES AMARELOS E VERMELHOS

U

ma confusão ocorrida
na Copa do Mundo de
1966 acabou inspirando a criação dos cartões amarelo e vermelho para indicar penalidades no futebol.
Antes da mudança, os árbitros dependiam apenas do apito, gestuais e alguns gritos para controlar o jogo, indicando
faltas ou expulsões.
Essa forma veio a causar
tumulto em um jogo entre Argentina e Inglaterra, no estádio de Wembley, em 1966,
quartas de final. Enquanto a
equipe inglesa comemorava a
vitória, os argentinos reclamavam muito do árbitro alemão

REPRODUÇÃO INTERNET

Rudolf Kreitlein, que acabou
tendo a sua camisa rasgada e
precisou dos seguranças e da

pe, após o mesmo ter contestado a marcação de uma falta.
O árbitro, que não falava espanhol, expulsou o argentino
usando o indicador. No meio
da confusão, Kreitlein precisou de ajuda do responsável
pelos árbitros no torneio, o inglês Ken Aston, para convencer o atleta a deixar o campo.
Após o episódio, Aston,
analisando uma forma de como evitar esse tipo de problema, pensou em algo que pudesse facilitar a comunicação
entre árbitro e jogadores, tenpolícia para sair do campo. Os do a ideia das cores quando
argentinos não aceitaram a estava dirigindo e o semáforo
expulsão do capitão da equi- ficou vermelho. Foi aí que pen-

sou: ”amarelo, pega leve e vermelho, pare, você está fora".
O uso das cores facilitaria
a compreensão para falantes
das diversas línguas dos países que participam do mundial.
Há relatos que a ideia de utilizar cartões foi de sua esposa.
Já na Copa do México de
1970, o cartão vermelho indicaria uma expulsão e o amarelo uma falta mais grave, e
assim, foram introduzidos pela primeira vez.
A experiência dos cartões
coloridos foi considerada muito bem aceita e adotada permanentemente, sendo absorvidos por diversos esportes,

como vôlei, handebol e rugby,
com cada modalidade adaptando a idéia para suas regras.
Atualmente, é impossível
pensar em futebol sem o uso
dos cartões, que se tornou até
uma expressão linguística usada fora do jogo, quando mencionamos dar um "cartão vermelho" para alguém, virando
sinônimo em apontar uma falta grave na atitude alheia, em
linguagem coloquial.

JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
Ex-árbitro da CBF e FPF

COVID-19

PROFESSORES DA EG TESTAM NEGATIVO
DIVULGAÇÃO

segurança e assim poder retomar as atividades esportivas,
Após mais de 150 dias sem trei- lembrando que faremos isso
namentos e aulas, a Escola de apenas após a aprovação da
Goleiros Camisa 1 submeteu prefeitura”, disse o coordenaprofessores ao teste para co- dor Vander Batistela.
vid-19. Três profissionais da linha
de frente do projeto foram sub- CARDIOLOGISTA
metidos aos exames, terça-fei- No início desta semana, a Esra (15), realizados gratuitamen- cola de Goleiros e o Camisa 1
te através de parceria com hos- Futebol anunciaram parceria
pital de Americana. O resultado com o médico cardiologista
foi divulgado ontem (17) e a tes- Francisco Tadeu de Carvalho
tagem deu negativo para todos. para avaliação cardiológica
Este é um dos primeiros pro- dos alunos que não possuem
cedimentos para a volta dos convênio médico
treinamentos na EG, que tam“Entendo que participar dos
bém estuda limitar o núme- projetos Escola de Goleiros e
ro de alunos por aula, com re- Camisa1 Futebol, realizando
vezamentos durante a semana, as avaliações cardiológicas
além do uso de máscaras e de para alunos que não podem
Equipes de professores que atua nos projetos da Escola de Goleiros de Americana
álcool em gel nos ambientes de pagar, vem de encontro ao
convívio social. “Sabemos da que penso, sobre os valores dos projetos, como principal ção dos jovens”, comentou o fissional da área médica para
importância do teste para re- e pilares que estão bem pre- o incentivo aos estudos, no médico. “Fundamental ressal- termos segurança em nossa
cebermos os alunos com maior sentes nas atividades diárias qual valorizo muito na forma- tar a importância de um pro- atividade", citou Vander.
ALEX FERREIRA

BRASILEIRÃO
Sete jogos serão realizados
neste fim-de-semana pela
11ª rodada do Campeonato
Brasileiro. Para amanhã
(19) estão programados
Bragantino x Ceará e Fortaleza
x Internacional, às 19 horas, e
Atlético-GO x Atlético-MG, às
21 horas. No domingo (20)
haverá Grêmio x Palmneiras e
Coritiba x Vasco, às 16 horas,
Botafogo x Santos, às 18h15, e
Sport x Fluminense, às 20h30.
Os ponteiros na classificação
são Internacional, com 20
pontos, Atlético-MG e São
Paulo, com 18, Vasco, Flamengo
e Palmeiras, com 17. Na zona de
rebaixamento estão Botafogo
e Goiás, com 9 pontos,
Coritiba, com 8, e Bragantino,
com 7. (ZARAMELO JR.)

Rua das Palmeiras, 362 - Jd. Planalto - CEP 13.468-030 - Americana/SP
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KART

PD'CHUMBO VÊ DISPUTA
FORTE PELA LIDERANÇA
ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE AGOSTO DE 2020

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Pela terceira vez no ano - as
outras foram em fevereiro
e em agosto -, a Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de
Chumbo desembarca no Kartódromo San Marino, em Paulínia, para mais uma rodada tripla. A quarta etapa de 2020
está programada para amanhã
(19), a partir das 8 horas, com
disputa forte pela liderança.
A quatro rodadas do encerramento da temporada, fica cada vez mais intensa a luta pelas primeiras colocações.
O líder do campeonato é Giovanni Pamfílio, que soma 210
pontos. Na cola dele, 12 pontos atrás, aparece Douglas Pitoli. Théo Previsani e Rogério
Pompermayer, ambos com 193
pontos, também aparecem no
pelotão que briga de maneira
mais efetiva pelo título.
"Fui bem nas três etapas
deste ano e, não poderia ser
diferente, estou feliz com a liderança. O objetivo é seguir
focado para ver se, enfim, consigo levar o caneco de campeão. Estou há 10 anos no Pé
de Chumbo e sempre ficou entre os primeiros. Quem sabe
2020 seja meu ano", comentou
Giovanni, que historicamente
anda bem no San Marino.
"A tática, daqui até o fim do
campeonato, é chegar bem nas
três baterias. Não adianta ficar
louco para ganhar corrida. O
importante é ganhar a etapa.
E, para isso, tudo também depende do equipamento que ca-

3
NA LIGHT, 3 PILOTOS
SÃO OS DESTAQUES
Separados por apenas 11 pontos, Paulo Rosa, Ivan Dantas e
Carlos Barbosa são os destaques na categoria Light da Copa Sópneus Goodyear de Kart
Pé de Chumbo e polarizam neste momento a briga pelo título da temporada. Paulo é o primeiro colocado com 145 pontos,
enquanto Ivan aparece em segundo lugar com 137 e Barbosa
está em terceiro com 134.
Após a retomada do campeonato, em julho, Paulo e
Ivan venceram as etapas de
suas categorias e, de que-

bra, andaram entre os pilotos da Pró - Paulo, por sinal,
ganhou uma bateria, na rodada anterior, aproveitando-se de confusão que envolveu
os quatro que estavam à sua
frente. Já Barbosa vem mantendo a regularidade.
Além dos ponteiros, outros três pilotos aparecem
com pontuação de três dígitos
na Light: Ederson Rodrigues,
quarto colocado com 120 pontos; Mayckon Mota, quinto com
113; e Fábio Santarosa, sexto
com 104. (ZARAMELO JR.)
ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE AGOSTO DE 2020

Théo, Rogério e Giovanni estão na briga pelas primeiras colocações do PD'Chumbo
da piloto pega", citou Pitoli, que
também busca o primeiro título.
Théo e Rogério, que já foram campeões do Pé de
Chumbo, têm a mesma opinião sobre a disputa. Os dois
entendem que, como cada rodada agora tem três corridas,
ainda é prematuro qualquer
avaliação sobre título.
Pelo regulamento, ao final
da etapa de outubro, marcada
para o dia 17, em Limeira, cada
piloto terá de descartar a pontuação de duas corridas, o que
pode alterar algumas posições.
De acordo com o presidente Marcelo Marusso, a programação de amanhã em Paulínia
começa às 7h45 com o briefing
- ao ar livre e distanciamento entre os pilotos. A tomada de tempo para definição do grid será às 8h20. A primeira corrida
tem largada às 8h35; a segunda, às 9h50; e a terceira, às 11h25.

CLASSIFICAÇÃO
PILOTOS

1º Giovanni Pamfílio
2º Douglas Pitoli
3º Théo Trevisani
4º Rogério Pompermayer
5º Carlinhos Carrion
6º Candido Neto
7º Fernando S. André
8º Marcelo Marusso
9º Alberth Janjon
10º Rafael Contatto
11º Paulo Rosa
12º André Gonçalves
13º William Saura
14º Ivan Dantas
15º Carlos Barbosa
16º Patrik Neves
17º Ederson Rodrigues
18º Mayckon Mota
19º Fábio Santarosa
20º Oswaldo Nogueira
21º Marcelo Contatto
22º Alexandre Bassora
23º Pedro Marusso
24º Rodrigo Pestana
25º Givago Nunes
26º Fernando Rodovalho
27º Wilisson Filho
28º Bruno Rodrigues

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

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

PONTOS

210
198
193
193
178
167
158
157
150
146
145
141
138
137
134
129
120
113
104
95
84
62
55
47
46
34
14
8

Ivan, Mayckon e Barbosa aparecem no Top 5
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KART

ARRUDA E MONZILLO VENCEM NA SANREMO
DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR.

DIVULGAÇÃO

TOP 10

@zaramelojr

Marcelo Arruda, na Pró, e Rodrigo Monzillo, na Light, ambos
com 59 pontos, foram os vencedores da sétima etapa da Copa
Sanremo, sábado (12), no Kartódromo San Marino, em Paulínia. No geral, Arruda ganhou
as duas corridas do dia, enquanto Monzillo, com o sétimo lugar na primeira bateria e
o quinto na segunda, foi o melhor de sua categoria. Após sete rodadas na temporada, Rafael Pastorelo ocupa a liderança
da Pró com 277 pontos, seguido
por Kaio Dias, que tem 245. Na
Light, o primeiro lugar é de Fábio Bussamara com 287 pontos,
com Ricardo Lazinho, que soma
280, no vácuo. O campeonato
tem sequência no dia 3 de outubro, novamente em Paulínia.
CORRIDAS

Na primeira corrida no
San Marino, Marcelo Arruda

PRÓ
PILOTOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Rafael Pastorelo
Kaio Dias
Cauã Mendes
Léo Lino
Paulo Salles
Marcelo Arruda
Dado Salau
Rafael Caputti
Thiago Mazzon
André Lebl

PONTOS

277
245
179
166
162
151
135
108
104
96

LIGHT
PILOTOS

Pódio da Pró: Salles, Kaio, Arruda, Pastorelo e Lino

Arruda venceu
as duas corridas
realizadas no
traçado do
San Marino

fechou as 16 voltas em
12m55s221, vantagem de
0s221 para Kaio Dias, que foi
o segundo colocado, e de
2s504 para Rafael Pastorelo, que foi o terceiro. Arruda
ainda cravou a volta mais rápida, com 47s933 na quarta
passagem. O piloto #80 tam-

Light: Sachetto, Gonçalves, Monzillo, Chiquie e Lazinho
bém dominou a segunda corrida, completando as 14 voltas
em 11m25s266. Mais uma vez
ele foi seguido por Kaio (vantagem de 2s068) e Pastoreli
(3s870). A melhor volta foi de
Kaio, com 48s492 na 13ª.
O Top 5 da Pro teve Marcelo
Arruda em primeiro lugar com
59 pontos; Kaio Dias em segundo com 54; Rafael Pasto-

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Fábio Bussamara
Ricardo Lazinho
Rodrigo Monzillo
João Gabriel
Cléber Sachetto
Thiago Gonçalves
André Cortado
Giocondo Ribeiro
Marco Chiquie
Evilásio Rodrigues

PONTOS

287
280
223
204
202
170
142
80
74
72

relli em terceiro com 50; Paulo
Salles em quarto com 24 e Léo
Lino em quinto com 22.
Na Light, o pódio teve Rodrigo Monzillo na primeira poNa Copa Sanremo, orgasição com 59 pontos; Tiago nizada pelo preparador Ivan
Gonçalves na segunda com 54; Milani, as duas categorias vão
Marco Chiquie na terceira com juntas à pista, no entanto, a
50; Cléber Sachetto na quarta pontuação é distinta para cacom 42; e Ricardo Lazinho na da uma delas. O campeonaquinta também com 42.
to reúne pilotos de toda região.

COPA SUDESTE PROSSEGUE EM NO
ZARAMELO JR.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE MARÇO DE 2020

@zaramelojr

A temporada 2020 da Copa Sudeste de Kart prossegue neste
sábado (19), em Nova Odessa, com a realização da sétima
etapa. A programação tem início a partir das 8 horas e se estende até por volta das 15h30,
com treinos, corridas e premiação. Pilotos de diversas cidades
são aguardados nas categorias
Light, Mirim/Cadete, 125 Senior/
Graduado, F4 Senior/Graduados, Força Livre e Indoor.
No segundo turno, com uma
etapa realizada, os líderes são
Daniel Lucena é o destaque da Cadete da Copa Sudeste
Daniel Lucena, com 32 pontos
na Cadete; Leonardo Ferraz Fa- no foram Daniel Lucena, com 125 Graduados; Omarzinho Nacotre, com 30 na Mirim; Rodri- 88 pontos na Cadete; Leonar- jar, com 28 na F4 Senior; Enzo
go Vieira, com 16 na Força Livre; do Factore, com 90 na Mirim; Najar, com 26 na F4 Graduae Serginho, com 16 na Indoor. Helton, com 60 na 125 Senior; dos; e Pedro Benaventi, com
Os campeões do primeiro tur- Eduardo Werneck, com 16 na 34 noa Força Livre.
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DE PRIMEIRA

CÂMARA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

THOMAZ FERNANDES
ARQUIVO PESSOAL

Nascimento
22 de maio de 1989,
em Ilhéus (BA)

Como você é conhecido
entre amigos e familiares?
Na Bahia, Thom; aqui, Baiano... rs

Torce contra quem?
Fluminense, por não pagar o
que deve (duas segundonas),
e Sport, por fingir ser campeão
brasileiro de 87... rs
Ídolo
Romário, o primeiro ídolo por
conta do tetra e do período em
que jogou no Fla, com certeza!
Imagem inesquecível.
A mais antiga é o gol de falta
do Pet em cima do nosso maior
rival, no Carioca de 2001 aos
43 do segundo tempo. Além
disso, o gol do Gabigol na final
da Libertadores em 2019 e a
torcida rubro-negra em Lima.
Modelo de beleza?
Joana Maranhão.
Entre seus amigos, quem
é fera no esporte?
O goleiro Pedro Peol. É o
gordinho mais ágil que conheço.
E quem não é?
Meu amigo Vinícius Ghizini, que
nunca participa das peladas
Poder Público x Imprensa.
Faz alguma atividade física?
Academia.
Esporte favorito.
Futebol é uma paixão. Vai além
do esporte e nos transporta
para o imaginário da infância.
Para qual esporte
não leva jeito?
Handebol é um desastre.

Quem vai se dar bem no
esporte em 2020?
Lewis Hamilton, com certeza.
Além de enfileirar títulos
e vitórias, carrega uma
bandeira importantíssima
nos dias de hoje.

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Programa de tv
Redação SporTV.

Gente boa
Zico, consegue se manter
ídolo e ser pé no chão.
Mala
Mano Menezes. Reclama
de tudo e quando perde é
porque foi roubado. Não tenho
paciência para o Mano.
Bola cheia
LeBron James, hoje lidera
um movimento importante
em uma das maiores ligas
esportivas do mundo.
Bola murcha
Thiago Neves, deixou o
futebol de lado para virar
comentarista de tudo e de
todos, e hoje paga a língua.
Com qual esportista
faria selfie?
Tyson Fury, boxeador que
recuperou a graça do esporte.
Com qual não faria?
Alexandre Pato. Maior
desperdício de talento
da história do futebol.

FELIPE TROCA HANNOVER PELO BOLUSPOR
O zagueiro americanense Felipe Trevizan, 33 anos,
anunciou esta semana sua saída do Hannover
96, da Alemanha, onde estava desde junho
de 2012. Ele se apresentou a seu novo clube,
o Boluspor, da cidade de Bolu, na Turquia.
O jogador iniciou a carreira profissional no Coritiba.
"Tal como qualquer relacionamento apaixonado,
houve altos e baixos. Mas superar dificuldades
também é faceta de amor! Quero agradecer
aos que trabalharam comigo no Hannover 96,
ao presidente, a todos treinadores, jogadores
e funcionários por compartilhar meu sonho",
escreveu Felipe nas redes sociais. (ZARAMELO JR.)

E quem vai pagar mico?
Jorge Jesus, que saiu do
Flamengo para passar
raiva em Portugal.

Jornalista
PVC.

REPIADO É HOMENAGEADO
POR VEREADORES NA CÂMARA
Cláudio de Oliveira Pinto, o Repiado, técnico das categorias de base
do Unidos da Cordenonsi, foi homenageado esta semana na Câmara
de Americana. Em sessão solene na noite de terça-feira (15), por
iniciativa do vereador Juninho Dias, ele recebeu o título de Cidadão
Emérito. “Agradeço a Deus por este momento abençoado na minha
vida. Depois de 27 anos de trabalho, estou sendo homenageado. E ser
reconhecido em vida é ainda mais gratificante”, disse Repiado, de 53
anos. Na infância, Repiado tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas
precisou deixar a bola de lado para trabalhar. Em 1990, foi convidado
para ser massagista do São Vito. Quatro anos depois, assumiu a
função de técnico do Unidos, onde está até hoje. Vários jogadores
profissionais iniciaram a carreira sob sua orientação. (ZARAMELO JR.)

Profissão
Jornalista.

Time do coração
Flamengo. Aprendi a falar
falando "Flamengo". Sou filho
de vascaíno, pois na Bahia os
times do Rio são fortes, mas me
identifiquei com a característica
de time de massa, de todos.

5

LUTO
Técnico do Rio Branco
em duas oportunidades
- 1989, na extinta Divisão
Intermediária, e 2013, na
Série A2 -, Luiz Carlos
Ferreira faleceu domingo
(13), em Leme, vítima de
câncer na cabeça. Ele tinha
71 anos e estava afastado
do futebol desde 2018,
quando iniciou tratamento
médico. Foi sepultado na
segunda-feira (14), em
Leme, onde residia. No Rio
Branco, Ferreirão, como
era chamado, fez boa
campanha em 1989, mas
foi eliminado da briga pelo
acesso pela Ponte Preta,
em jogo no Estádio Décio
Vitta. Ele queria permanecer
para a temporada seguinte,
mas a diretoria optou por
Afrânio Riul, que levou o
time à 1ª divisão - Afrânio
faleceu em 1996, em
acidente de carro. Em 2003,
na Série A2, Ferreirão foi
demitido após conquistar
apenas 2 pontos em cinco
rodadas. (ZARAMELO JR.)
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PAPO COM O ZARA
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Twitter @zaramelojr Instagram @zaramelojr
Facebook Zara Zaramelo Jr.

ZARAMELO JR.
zaramelojr@uol.com.br

DESAFIO E CONFRATERNIZAÇÃO DA TRIACTION TEAM

S

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE SETEMBRO DE 2020

ob comando do coach William Barbosa,
grupo de 15 ciclistas da Triaction Team
encarou desafio de 120 km entre Santa
Bárbara d'Oeste e Descalvado, sábado (12). Eles
saíram logo no início da manhã, em frente à prefeitura, e pedalaram durante cinco horas pelas
rodovias Bandeirantes e Anhanguera. A chegada, cinco horas depois, foi na Fazenda do Mestre,
houve houve confraternização. "O objetivo foi
oferecer um treinamento com mais de 100 km,
num percurso diferente daqueles que estamos
acostumados a realizar nossas atividades", explicou Barbosa. Amanhã (19), haverá novo desafio,
desta vez de 200 km entre Americana e Caconde, com expectativa de duração entre 9 e 10 horas. No sábado à noite, já com a presença de familiares dos ciclistas e amigos da equipe, houve
pizzada ao som de dupla sertaneja. No domingo
(13), a confraternização prosseguiu durante o dia
todo, em clima de muita descontração. Confira!
FOTOS: TRIACTION TEAM | DIVULGAÇÃO

Grupo de ciclistas da Triaction no km 164 da Rodovia Anhanguera, em Leme

Karina Duarte e Rogério Almeida

Aline Bueno, Thaís Azenha e Marina Carvalho

O coach William Barbosa

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

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

3408-5792
99147-0465
Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana
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Val e Thiago Cia

Rudney Rosa e Laís Rosa

Kátia e Fábio Dundes com os filhos Cecília e Henrique

Demétrio Orfali e Aline Vicentini

Giane e Nando Trevelatto

Giovana Mendes, Bruna Oliveira e o pequeno Théo Marconi

Rosemary Cia com a neta Rafaela

Marcela Ghizi e Marcelo Feola

7

Tamiris Santana e Marília Dinov

Aislan Salatti e Doni Bolt Cia

Eber Viotto e Daniela Reis

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
FOTO: FREEPIK

SOC

8
/Wagnersanches
@Wagnersanches
19 99608.4775
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Fogo, sabores, aconchego e sofis- Buenos Aires da década de 40,
ticação em novo endereço. O La auge do tango e das casas noturBoca Parrilla chega com uma pro- nas. As arquitetas Valeria Pazinatposta inovadora, mas mantendo to e Karina Castellani apostaram
a mesma qualidade e o carinho numa ambientação mais "pesada"
pela gastronomia. O novo ende- típica das casas noturnas, prostíreço no bairro Werner Plaas (Rua bulos e cafés, onde se dançavam
Pernambuco, 971) é imponente. tango no período. A área exterO ambiente interno é acolhedor, na foi inspirada nos restaurantes
intimista e preparado para rece- das bodegas de Mendoza, um esber apreciadores de bons vinhos paço ideal para apreciar bons vie gastronomia. A inspiração foi a nhos e passar horas batendo pa-

po e se deliciando com pratos e
sabores. As carnes e seus cortes especiais continuam sendo o carro chefe da casa, preparadas de forma rústica, na lenha,
carvão e fogo pelo chef-parrillero Hugo Otero. E nas boas vindas
ao público, a simpatia da anfitriã
Vanessa Otero atenta a cada detalhe. Cozinha rústica que é uma
verdadeira arte. Um convite a viver uma experiência inesquecível.
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ÍNTIMO &
ANIMADO!
Ela é unanimidade!
Querida, elegante, feliz
e coleciona amizades.
A empresária da moda
Patrícia Covolan estava
distante das amigas
desde março, quando se
iniciou a pandemia. Ela
comemorou o aniversário
de 43 anos com uma
recepção bem intimista
com apenas 20 mulheres.
entre familiares e
amigas. para brindar à
vida. Parabéns, Paty!
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1. Os anfitriões do La Boca
Parrilla. Vanessa com o
marido, o chef-parrillero
argentino Hugo Otero

VELINHAS
Comemorando idade nova
nessa sexta, Luciana Cristina
Romano e Silmara Zappia
Affonso Ferreira. No sábado
é a vez do DJ Jonacyr
Washington Carvalho
(foto), Silvana Marinho,
Mauricio Schiavoni, Rosana
Seccomandi, Fábio B. Natali e
Lucas Amarante Constancio
assoprarem velinhas. E no
domingo, Thuany Sandrin,
Julião Biágio, Suzi Mary
C. Barbudo, Ricardo Dollo,
Aline Coelho, Giovanna
Moda Margutti e Caroline
Pelicano são aniversariantes
do dia. Felicidades!

2. Mariana e Luiz Carlos Matos
ficaram fascinados pelo espaço
3. Fernanda e Jorge

Zanini Ribeiro
4. Viviane Tonon e Luigi Colella

prestigiando o novo espaço
5. O querido casal Valéria

e Carlos Guilhermino

4

5
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6. No click especial,

Rogéria e Denis Pecchio
7. Milton Sehn
8. No clima romântico,

Luana e Roberto Daher
9. Rosangela e Thiago Nunes

com os filhos, Otávio e Betânia
10. Todo o astral de Fernanda
Bosi e Ricardo Porto
11. Na ala jovem, Henrique
Hefliger e Raphaela Matos
12. Nathalia Cabral

e Matheus Dias
13. Mirian e Melque Silva
14. Dispensando

9

apresentações, Sandra e
Josemar Estigaribia
15. Casal dos mais badalados,

Alcidía e Breno De La Rue

CHICOTEIA ELE!
Ai ai ai... Um figurão, amigo da coluna,
anda viciado no game 'Free Fire'. O fuefo
controlando – ou controlado – por um
console, tem voltado a ser adolescente e
passa horas e horas jogando. A mulher com
corpo escultural anda uma pilha de nervos: o
motivo é que o marido prefere jogar ao invés
de 'comparecer na intimidade', se é que vocês
me entendem. A lulu já deu um ultimato: ou
o fuefo abandona o jogo e cumpre com as
obrigações, ou fim de relacionamento e nunca
mais entra em campo. Acorda, Adamastor!

BODAS
DE ZIRCÃO
Super queridos, Erika
Stivanin e Edevaldo
Duarte, experts na arte
do bem receber, estão
completando 21 anos de
casamento feliz. Data que
merece comemoração
em alto estilo. Parabéns!

ESPORTE
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PLANETA BOLA

RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com
Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa

> O futebol europeu vai

retornando, muito embora
mal tenha de fato terminado,
e com ele os ótimos jogos
voltam às televisões
brasileiras, em especial
àquelas que possuem os
direitos de transmissão – que
para os amantes do esporte,
atentem-se, são muitas!

> No sábado (12), o campeão
inglês, Liverpool, enfrentou
o campeão da segunda
divisão, Leeds United, em

jogo absolutamente fantástico,
com placar exuberante de 4x3.

> Mais do que o placar, a equipe
de Klopp e o time de Marcelo
Bielsa mostraram identidade,
vontade, bom treinamento e,
acima de tudo, ideia de futebol
voltada a buscar os 3 pontos.

> O Liverpool teve a vantagem do
placar durante boa parte do jogo
e, ainda assim, buscava ampliar
e garantir a vitória de vez contra
o corajoso Leeds, que marcava

alto, verticalizava muito e
mostrava que assimilou,
integralmente, a ideia do
seu “El Loco” treinador.

> O resultado serviu para

confirmar a força do atual
campeão, que, mesmo sem
grandes reforços, possui base
consolidada e segue contando
com a iluminada fase de Salah;
e também deixou claro que
o conjunto que enverga a
pesada camisa do Leeds vem
incomodar, especialmente

guiados pelo magistral
volante que é Kalvin Phillips.

> Em jogo de busca incessante

ao ataque, o mais interessante é
que todos os que estavam dentro
das quatro linhas entendiam,
perfeitamente, a ideia de futebol
que os seus treinadores passam.

> O Liverpool de Klopp fazia o
perde-pressiona, verticalizava
do meio para a ponta no
famoso “facão” e contava
com os inspirados e velozes

laterais; o Leeds de Bielsa
marcava com a linha alta, dava
liberdade para seus atletas
flutuarem em outras posições
e no momento ofensivo
criava das alas para dentro.

> É impressionante a

consciência tática e a adaptação
dos jogadores à ideia de
jogo, o que torna as duas
equipes para além de muito
competitivas e obedientes,
extremamente interessantes
de se assistir, travando

duelos francos e, sempre,
incomodando o adversário.

> Prevaleceu o time que

hoje é muito melhor, era o
esperado, mas o embate
pode ensinar demais aos
amantes do futebol, afinal, a
primeira batalha entre os atuais
campeões foi lindo de se ver!
Fraternal amplexo.

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

LUTA POR ACESSO

"CARA DE BEZINHA" É APOSTA DO RB
petição com o Independente
de Limeira em 2011. No elenco,
nada menos do que 11 jogadores têm experiência nesta divisão: o goleiro Felipe; os laterais
Gabriel, Patrik e Leandro GuiZARAMELO JR.
zi; os zagueiros Eduardo Brito,
@zaramelojr
Crepaldi e Guilherme Machado; os volantes Esaul e GustaO Rio Branco vai apostar num vo Gomes; e os atacantes Higor
time com "cara de Bezinha" na Baratinha e Lucas Soares.
luta pelo acesso à Série A3 do
A preparação para o campróximo ano. A formatação do peonato teve início esta semagrupo para o Campeonato da na, com treinos no Estádio Décio
Segunda Divisão deixa essa Vitta. Na tarde de terça-feira (15),
questão bem explícita. A come- diretoria e comissão técnica falaçar pelo técnico Jorge Parraga, ram sobre os planos para a temque conquistou o título da com- porada 2020 e reforçaram o de-

WADO PELLIZONI | WP FILMES | 15 DE SETEMBRO DE 2020

sejo de buscar o retorno à Série
A3 do Campeonato Paulista.
Participaram do encontro
com jornalistas, no setor de cativas do estádio, o presidente
Gilson Bonaldo, os vices Cláudio Bonaldo (Jurídico) e Vinicius
Carreon (Administrativo), os diretores de Futebol Thiago Bernardi e Luís Guilherme Gallo, o
diretor de Marketing Thiago Barreto, o gerente de Futebol Tony
Ferreira, o técnico Parraga, o supervisor Benedito Fusco (XoroDirigentes e comissão técnica do Rio Branco, terça-feira, no Estádio Décio Vitta
ró) e o investidor Aquiles Kilaris, que estava acompanhado do
O Rio Branco faz parte do jogos de turno e returno, serão dente. O time estreia no dia 21
cantor Rodrigo José, que atua Grupo 4 da Segunda Divisão e União Barbarense, Atlética Ita- de outubro contra o Indepenno marketing de sua empresa.
seus adversários na 1ª fase, em raré, Capão Bonito e Indepen- dente, em Americana.

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana
3461-6182 • 3461-8652
advocacia@castilhoeandreetta.com.br
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KART

GURGA BRILHA E É NOVO
LÍDER DA COPA RACEMAN
ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE SETEMBRO DE 2020

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A Copa Raceman de Kart tem
novo líder: Gustavo Valente, o
Gurga, dominou a quinta etapa,
sábado (12), em Nova Odessa, e
assumiu a ponta na classificação
geral. Bicampeão do campeonato, o piloto #22 chegou aos
180 pontos e superou Ricardo
Domingos, o Kelé, que não teve jornada das melhores e caiu
para o terceiro lugar com 161.
Quem também subiu foi Marcel
Sega, que agora ocupa a vice-liderança com 163 pontos.
A primeira corrida do dia foi
marcada pelo duelo entre Marcel
e Guga. Mais rápido na tomada
de tempos, Marcel largou na pole e manteve-se à frente durante 26 das 30 voltas, sempre com
Gurga literalmente no vácuo.
Na 27ª passagem, o piloto
#22 assumiu a ponta e ali permaneceu até receber a bandeira quadriculada da vitória, fechando a bateria em 39m517.
O piloto #3 cruzou logo atrás,

Bicampeão
venceu duas
corridas e
fez as voltas
mais rápidas

plano de saúde
está aqui!!
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MATHEUS VENCE E
ENCOSTA EM ROMI
Matheus Ferreira foi o destaque da Graduados B na quinta etapa da Copa Raceman.
Com o oitavo lugar na primeira
corrida e o segundo na segunda, ele totalizou 50 ponto, foi
o vencedor da categoria e encostou no líder Ricardo Romi,
que, com penalização e quebra, não pontuou na rodada.
A distância entre eles, que
era de 64 pontos, caiu para 14
(167 a 153), o que torna a disputa mais intensa e interessan-

te. Quem também se deu bem
foi Luís Fernando Paloni. Vice-campeão da etapa, saltou
do sexto para o terceiro lugar.
Caio Pinotti, que era vice-líder,
caiu para a quinta posição, enquanto Alexandre Bissi manteve-se na quarta colocação.
O pódio da Graduados B
nesta rodada foi formado por
Matheus Ferreira (50 pontos),
Luís Paloni (47), Alexandre Bissi (36), Caio Pelisson (32) e Daniel Macena (32). (ZARAMELO JR.)

PÓDIOS 5ª ETAPA
FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE SETEMBRO DE 2020

Gurga e Marcel travaram disputa intensa
com diferença de apenas 0s215.
CLASSIFICAÇÃO GERAL
Gurga registrou a volta mais rápida: 39s517 na 14ª.
GRADUADOS A
GRADUADOS B
PILOTOS
PONTOS
PILOTOS
PONTOS
Com inversão de grid entre
1º Gurga Valente
180
1º Ricardo Romi
167
os 10 primeiros, quem largou na
163
2º Matheus Ferreira
153
pole na segunda corrida foi Cris- 2º Marcel Sega
3º Ricardo Kelé
161
3º Luís F. Paloni
139
tiano Aro, que segurou a posi- 4º Henrique Zafalon
140
4º Alexandre Bissi
133
ção durante várias voltas mes- 5º Marcelo Assiz
130
5º Caio Pinotti
128
mo pressionado por Daniel Ma- 6º Douglas Silva
130
6º Douglas Campos
123
7º Rood Mark
107
7º Caio Pelisson
104
cena. Pouco antes da metade da
106
8º Fernando Ongaro
90
bateria, porém, Aro foi ultrapas- 8º Ricardo Aziz
9º Rafael Zara
102
9º Edinei Sato
80
sado por Matheus Ferreira.
10º Adriano Rinalti
93
10º Daniel Macena
80
No entanto, mais uma vez
11º Cristiano Aro
76
11º Felipe Brutos
78
o destaque foi Gurga Valente. 12º Alfredo Viana
56
12º Ricardo Paloni
64
Ele saiu em 10º, na quinta fi- 13º Gustavo Pires
42
13º João Bonelli
22
la, e foi superando volta a vol- 14º Eduardo Rizzo
32
ta quem estava à sua frente a maioria das ultrapassagens theus e de 2s428 para Cristiano. com 45; Henrique Zafalon, terfoi no mesmo ponto, ao final Foi do piloto #22, de novo, a vol- ceiro com 40; Douglas Silva,
da reta principal.
ta mais rápida: 39s740 na 13ª.
quarto com 32; e Marcelo Assiz,
Na 24ª volta do total de 29,
Gurga Valente totalizou 52 quinto também com 32.
Gurga chegou à ponta e com- pontos e garantiu o topo do
A sexta etapa da Copa Rapletou a prova em 20m50s941, pódio da Graduados A, segui- ceman está programada para o
vantagem de 2s179 para Ma- do por Marcel Sega, segundo próximo dia 26.

Contrate
19 3604.8010
contato@grupoclarian.com.br

Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP

GRADUADOS A
DOUGLAS SILVA, MARCEL SEGA, GURGA VALENTE,
HENRIQUE ZAFALON E MARCELO ASSIZ

GRADUADOS B
CAIO PELISSON, LUÍS PALONI, MATHEUS FERREIRA,
ALEXANDRE BISSI E DANIEL MACENA

ESPORTE
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Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.
rocket_raquetinha

A Nova Geração Em Raquetinha!
RAQUETINHA

COPA ESPALHADA MOVIMENTA 120
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Começou esta semana e se estende até o dia 11 de outubro, a
1ª Copa Espalhada de Raquetinha, primeiro torneio da modalidade organizado na região pela Raquetinha.com desde o início da pandemia. No total, 120
jogadores de Americana, Santa
Bárbara d'Oeste, Capivari, Piracicaba, Campinas e São Paulo
estão envolvidos na disputa.
"Fizemos uma enquete pelas
redes sociais e mais de 90% do
pessoal que joga raquetinha
afirmaram estar prontos para
voltar às quadras. Como ainda não podemos reunir todos
num único final de semana, já

Organização
fracionou a
disputa para
período de
4 semanas

que toda estrutura que envolve os torneios acaba atraindo
muita gente, usamos a criatividade, aliada às normas de segurança e higiene, e fracionamos a Copa em quatro semanas", explicou o gestor de plataforma esportiva Joel Olla Júnior. Tradicionalmente, os torneios acontecem entre quinta-feira e domingo, o que ficou
inviável pelo momento.
De acordo com Joel, neste
novo formato, a organização
lança as chaves na plataforma
Lptennis e as próprias duplas
ajustam entre si data, horário e
local para realização dos jogos.
Duas academias estão envolvidas no torneio e recebem as rodadas em seus complexos de
saibro: ATC (Americana Tennis
Center), em Americana, e Winner, em Santa Bárbara d'Oeste.
As categorias da Copa Espalhada são Masculino, Feminino e Mista, todas B, C e D, e
Iniciante. Haverá premiação
em troféus às duplas campeãs
e vices de cada categoria.

O JOGO | ARQUIVO | 20 DE JULHO DE 2019
DIVULGAÇÃO

Hugo Santiago é um dos participantes do torneio

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

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

Um dos principais professores do Brasil e jogador
profissional, José Luiz Santos Silva, o Zé Luiz, veio a
Americana, sábado (12), para clínica de beach tennis
na Aloha Sports. Durante 10 horas, ele transmitiu
conhecimento, experiência e dicas para alunos e
jogadores da academia e convidados. "Foi muito
bacana. Houve muita diversidade de nível entre as
turmas e o Zé Luiz é um dos poucos que consegue
somar muito para o jogo de todos", comentou Danilo
Glasser, professor e diretor da Aloha. (ZARAMELO JR.)
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EM CAMPINAS

PAGUE MENOS INAUGURA 29ª LOJA
FOTOS: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

A Rede de Supermercado Pague Menos inaugurou esta semana a sua 29ª loja, que fica
no bairro Cidade Satélite Íris,
em Campinas. No evento, terça-feira (15), estiveram presentes os sócios e proprietários da rede, Laerte Santichio
e Antônio Santichio; o presidente Jefferson George; os investidores do empreendimento e representantes da Furlan
Participações, Zulmiro Furlan
e seu filho Alessandro Mantovi Furlan; e também o prefeito
Jonas Donizette.
"É uma alegria ver a abertura de mais um supermercado Pague Menos em Campinas, agora na região do Campo Grande, pois representa mais oportunidade de trabalho e de desenvolvimento",
disse o prefeito.
Na implantação da nova loja, foram contratados 132 colaboradores, que se uniram a
outros 70 profissionais, que foram transferidos de outros supermercados da rede. "Valorizamos nossos colaboradores,
pois o nosso sucesso é construído por meio do desempenho de todo o time de profis-

Observado pela diretoria do Pague Menos, Jonas Donizette discursa na inauguração
sionais. Somente desta forma, Cicconato, gerente de Marke- bém um mall com 20 lojas de
conseguimos oferecer aos nos- ting e Inteligência de Mercado. diferentes segmentos.
sos clientes bom atendimento,
Com área de vendas cons"Como sempre fazemos, esqualidade, comodidade, varie- truída de 3.200 metros qua- tamos com ofertas de inaugudade, grandes promoções e drados, em layout moderno e ração — que terão validade esótimos preços", afirmou Diego ambiente climatizado, a nova tendida — com produtos limiloja conta com 24 check outs, tados por CPF. Essa medida visendo 14 caixas para compra sa garantir o estoque e tamSolenidade de
rápida e 10 para despesas.
bém tranquilizar os clientes,
inauguração
Além da grande variedade para que possam se prograde produtos, os clientes con- mar e aproveitar as promoções
teve presença
tam com estacionamentos in- não apenas no primeiro dia de
do prefeito
ternos no subsolo, para 129 funcionamento, mas também
veículos, e externo para mais durante a vigência das oferJonas Donizette
148, tendo à disposição tam- tas", salientou Cicconato.

Jefferson George é o presidente da rede de supermercado
PLANOS

Segundo ele, a rede se torna cada vez mais referência na RMC
(Região Metropolitana de Campinas) — que possui mais de três
milhões de habitantes, abriga
inúmeras indústrias de segmentos diversos e está em constante expansão, o que proporciona
o crescimento do setor e, consequentemente, da rede de Supermercados Pague Menos. "Só
em Campinas, contamos com
quatro lojas atualmente e, para os próximos anos, prevemos

a inauguração de mais quatro
lojas na cidade e outras em demais cidades da região", detalhou o gerente. Com 31 anos, a
Rede de Supermercado Pague
Menos iniciou recentemente parte da operação do novo Centro
de Distribuição, em Santa Bárbara d’Oeste, em complexo que
conta com área de 200 mil metros quadrados. Nos próximos
meses, a Sede Administrativa
— que atualmente fica em Nova
Odessa — também será transferida para o novo complexo.

CONTABILIDADE COMERCIAL,
INDUSTRIAL & ASSESSORIA
Rua Quintino Bocaiuva, 929
Fone/Fax 3408-8270
Atividades aquáticas para todas as idades.
Sala de treinamento personalizado
(funcional + musculação).

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

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO

(19) 3471-4515

alto retorno no investimento
valoriza a propriedade
sua casa sustentável

Avenida Brasil, 1660
www.r2sports.com.br
(19) 3461.3917

SOLICITE ORÇAMENTO
19 98234-4132
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ELEIÇÃO 2020

RAFAEL DEFENDE SÉRIE DE AÇÕES
DA REDAÇÃO

Escolhido como candidato a
prefeito, Rafael Macris (PSDB)
defendeu uma série de ações
para fortalecer o serviço público, geração de empregos e
tornar Americana grande de
novo. Em convenções na manhã de sábado (12), 10 partidos ratificaram o nome de Rafael de Ricardo Molina (Republicanos) como seu vice.
Em isolamento por causa do covid-19, Rafael acompanhou o ato de casa. Seu
pronunciamento foi transmitido por meio de telão, em
tempo real, no comitê. Segundo o candidato, as pessoas estão cansadas de discursos e agora a missão do
grupo é convencê-las de que
as mudanças que defendem
são possíveis. “A gente pre-

DIVULGAÇÃO

cisa convencer essas pessoas de que dá pra melhorar,
e não é melhorar pouco, não,
é melhorar muito, o serviço
público”, afirmou.
“A gente tem que mostrar
que fazer Americana grande de novo é resolver esse problema de falta de vaga em creche na nossa cidade. São 750 crianças que não
têm sua vaga. Como a gente vai fazer isso? Fortalecendo a parceria com creches filantrópicas. Dá pra fazer. Fazer Americana grande de novo não é esperar tanto tempo por consulta. É a gente
ampliar o programa Saúde
Rafael Macris, que estava com covid-19, participou da convenção do PSDB pelo telão
Já. É não aceitar que 20 milhões de litros de água se- DIÁLOGO
prefeito que tenha bom diá- do Estado, com o governo fe- tacou a qualidade das pessoas
jam desperdiçados todos os O presidente da Alesp (As- logo com o Estado e a União, deral, que não brigue com pre- envolvidas no projeto. “Sem tidias debaixo dos nossos pés”, sembleia Legislativa de São exatamente o caso de Rafael. sidente da República, com o me, não se ganha jogo, e é por
afirmou o candidato, que Paulo), Cauê Macris, defendeu “Precisamos de um prefeito que governador", citou. Candida- isso que nós estamos aqui, soatualmente é vereador.
que Americana precisa de um faça essa ponte com governo to a vice, Ricardo Molina des- mando a esse time.”

DIVULGAÇÃO

REQUERIMENTO
DA REDAÇÃO

Odir e Chico destacam alinhamento do grupo

Levar saúde, emprego, esporte e lazer para os bairros. Com
essa proposta de descentralização e maior proximidade
com a população, Chico Sardelli foi confirmado quarta-feira (16) como candidato a prefeito pela coligação “Experiência para Americana avançar”,
formada por PV, PL, PSB e Cidadania. Também foi definido
o nome de Odir Demarchi como candidato a vice-prefeito, confirmando o alinhamento do grupo e o foco nos avanços necessários para a cidade.

"É um grupo focado em buscar os avanços necessários para Americana. A descentralização da saúde 24 horas, levando
esse serviço essencial mais próximo do cidadão, além do fortalecimento das Unidades de
Saúde nos bairros, com médicos e a estrutura de atendimento adequada, é mais do que
uma proposta, é nosso compromisso”, destacou Chico.
Ele afirmou que quer replicar o modelo do PA do bairro Antonio Zanaga em outros
bairros de Americana, com
unidades de atendimento 24
horas e oferta de serviços de

saúde como pediatria, ginecologia e clínica geral.
O candidato destacou ainda que a proposta de descentralização vai além da saúde.
“Temos que proporcionar mais
qualidade de vida para a população nos bairros. Saúde
em primeiro lugar, mas precisamos também do esporte sendo valorizado e levado
principalmente para nossas
crianças. As escolinhas esportivas precisam ser ampliadas,
termos opções de atividades
perto da casa dos nossos jovens é um dos nossos principais projetos”, comentou.

O vereador Juninho Dias
protocolou, esta semana,
requerimento questionando
a prefeitura de Americana
sobre a possibilidade de
retomada das atividades
do ramo de eventos a partir
dos próximos avanços de
fases no Plano São Paulo.
O parlamentar quer saber
quanto ao planejamento
e os prazos, os protocolos
sanitários e a quantidade de
funcionários para realizar
boa fiscalização assim que
a atividade for liberada.
Juninho também indaga
quanto ao reaquecimento
do setor. (DA REDAÇÃO)

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br
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NUTRIÇÃO NO CICLISMO

C

om a chegada da pandemia, o ciclismo
foi uma atividade que cresceu em média
120%. Esse esporte exige preparação alimentar adequada tanto para o desempenho físico como para a recuperação pós atividade. Há
ainda quem busca o emagrecimento em cima da
bike e isso se torna uma tarefa desafiadora para
nós nutricionistas. É importante conhecer a intensidade e a duração da pedalada! Fatores como altimetria, vento e calor devem ser levados em consideração também. Tudo isso determinará o que
e o quanto comer antes dessa atividade.
O CARBOIDRATO é o principal nutriente
quando falamos de ciclismo. A quantidade pode variar de 6 a 12g por kilo de peso por dia. Antes do treinamento, garantirá glicogênio e energia. Durante, irá manter a glicose sanguínea para poupar estoques de glicogênio e, após, atuará na recuperação muscular.
A HIDRATAÇÃO antes, durante e após a atividade na bike também é de extrema importância, visto que a desidratação pode comprometer

- Evite alimentos gordurosos
- Refeição de 1,5g/kg de carboidrato imediata- Ingerir cerca de 600ml de água 2h antes do mente após. Pode ser suplemento já de imediatreino
to e uma refeição completa após 2 horas.
- 60 minutos antes da atividade, consumir cerca
Não importa se você é ciclista profissional,
de 1g/kg de peso de carboidrato. .
amador ou até mesmo um sedentário que planeja pedalar…. Há uma dieta para você! Toda e qualquer estratégia nutricional deve ser avaliada, peDURANTE O TREINO
- Ingerir em torno de 1L/h de água
riodizada e individualizada. Não existem alimen- Treinos com +60 minutos, ingerir repositor hi- tos milagrosos ou protocolos revolucionários. Nedroeletrolítico (150ml a cada 15 min) ou alimen- nhum alimento engorda ou emagrece! Cada inditos/suplementos ricos em carboidratos de alta víduo é único e precisa ser avaliado segundo as
a atividade, trazer risco de vida e ainda prejudi- carga glicêmica (30-60g/h).
suas individualidades bioquímicas, suas demancar a recuperação muscular pós treino.
- Caso o treino dure +120 minutos, ofereça uma das e saúde celular. Consulte um nutricionista.
Algumas orientações práticas de alimenta- pequena fração de proteína também.
ção no ciclismo:
- Se você não optar por repositor hidroeletrolíti- CIÇA FARIA
co, é importante consumir algum alimento sal- Chef e nutricionista
gado após 120 minutos, para garantir a reposiANTES DO TREINO
- Ingerir uma refeição contendo cerca de 100g ção de sódio.
de carboidrato (arroz, batata, mandioca, tapioca, pão) cerca de 3 a 4 horas antes da atividade. APÓS O TREINO
Se vc for pedalar de manhãzinha, essa refeição - Ingestão de 1,5L de líquido com sódio+água padeverá ser o seu jantar da noite anterior.
ra cada kg de peso perdido.

HOSPITAL MUNICIPAL

BANCO DE SANGUE PRECISA DE DOAÇÕES
DA REDAÇÃO

O banco de sangue do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” está precisando com urgência de doação, principalmente dos tipos sanguíneos A
e O (positivo e negativo). Os estoques, de acordo com informações da prefeitura de Americana, estão em níveis críticos
devido à redução nas doações,
em torno de 40%, em grande
parte devido à pandemia do
novo coronavírus.
Para evitar aglomerações,
a instituição esclarece que os

doadores podem agendar a
coleta por meio do aplicativo
“Sangue Amigo”, que pode ser
baixado tanto no sistema IOS
como no Android. O agendamento também pode ser feito
diretamente pelo telefone do
setor, que é o 3468-1739.
É muito importante que os
doadores compareçam no dia
e horário agendados, uma vez
que não é possível substituí-los
por outros. Se não for possível
comparecer no horário agendado, o setor pede para ligar com
antecedência e solicitar o cancelamento, pois dessa forma se-

rá possível oferecer o horário na
agenda a outros doadores.
Para ser um doador é preciso ter entre 18 e 65 anos, pesar
mais que 50 kg e estar em plena condição de saúde. Para fazer a doação não é preciso estar em jejum, porém o doador
não poderá ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12
horas que antecedem a doação; não fumar nas duas horas
antecedentes e também não
poderá ter passado por cirurgias nos últimos meses.
Caso o doador tenha sido
submetido à aplicação de ta-

REPRODUÇÃO INTERNET

Hospital Municipal está
precisando de doadores
tuagem ou piercing, deverá
aguardar por 12 meses, a contar da data da aplicação, para
poder realizar a doação.
Para quem faz uso de algum medicamento, é fundamental ligar antes e informar o
setor. No momento da doação
é preciso levar um documento
original com foto. O banco de
sangue está localizado na Avenida da Saúde, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.








FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

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

3645-1618
3407-7474
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DIVULGAÇÃO

ELEIÇÕES 2020

MARIA GIOVANA
TERÁ WELINGTON
COMO VICE
DA REDAÇÃO

Em convenção realizada sábado (12), o PDT (Partido Trabalhista Democrático) e o Patriota
anunciaram o nome do vereador
Welington Rezende como vice-prefeito na chapa encabeçada
por Maria Giovana como candidata a prefeita. Segundo eles, a
união aconteceu pela forte amizade entre ambos, além da proximidade em relação aos projetos para Americana.
Maria Giovana ressaltou que
ela e Welington sempre estiveram juntos nos momentos mais
importantes da Câmara Municipal. “Nós fomos contra a insta-

lação do aterro sanitário no Pós-Anhanguera, votamos todas as
vezes contra os aumentos abusivos de IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) e, o mais importante, estávamos lado a lado
na investigação da saúde que
desmantelou um esquema de
corrupção no Hospital Municipal”, diz Maria Giovana.
Welington Rezende destaca
que a postura de ambos sempre foi contra a corrupção e a
favor da população. “Decidimos vir como pré-candidato a
vice-prefeito na chapa da Maria
Giovana porque é preciso olhar
para Americana com humanidade e sensibilidade, especial-

mente na saúde e na geração
de empregos. Para isso vamos
lutar contra a velha política instalada há anos na cidade e decidimos unir forças”, afirmou
Welington Rezende.
Além de PDT e Patriota, o
Rede Sustentabilidade também compõe a coligação cujo
nome escolhido foi “Você tem
Opção”. Somando os três partidos serão 77 candidatos e
candidatas a vereador. “Estamos muito felizes e empolgados com tudo o que aconteceu.
Vamos tirar Americana dessa
crise com saúde de qualidade
e geração de empregos”, ressalta Welington Rezende.

Maria Giovana e Welington Rezende se unem na busca pela prefeitura

TALITHA ESCOLHE EX-SECRETÁRIO DE DIEGO
DA REDAÇÃO

A fisioterapeuta Talitha De Nadai (PSD), candidata a prefeita de Americana na eleição de
2020, escolheu Douglas Trindade para ser seu vice na chapa "Quero Americana feliz agora!". O nome de Trindade foi
confirmado quarta-feira (16),
um dia depois da oficialização
da candidatura de Talitha.

Trindade foi secretário de
Governo na gestão de Diego
De Nadai, irmão de Talitha. Ele
também ocupou o cargo de
diretor do Núcleo de Convênios da prefeitura.
"Estou muito feliz pelo
Douglas ter aceito nosso convite. Ele tem muita experiência na busca de verbas, tanto no governo estadual como
no federal. Isso vai nos ajudar

muito nos projetos que precisam voltar a funcionar na
nossa cidade", afirmou Talitha, em nota oficial.
"Me sinto muito honrado
em tomar parte nesse projeto ao lado da Talitha. Uma mulher preparada e que tem como principal característica a
capacidade de ouvir e cuidar
as pessoas", comentou Douglas, que, além da prefeitura de Americana, também
teve atuação na as sessoria
de gabinete de deputados >> Talitha De Nadai é
estaduais e federais.
candidata a prefeita

KIM É CANDIDATO
DIVULGAÇÃO

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

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO

(19) 3471-4515

DIVULGAÇÃO

O partido Solidariedade
confirmou, sábado (11), durante
convenção, o nome de
candidato a prefeito: Marco
Antonio Alves Jorge, o Kim.
A novidade do dia foi o anúncio
da vice-prefeita, a pedagoga
e advogada Kelly França.
Com a chapa única, ‘Gente
que faz’, o Solidariedade
apresentou, ainda, seus 19 candidatos a vereadores.
Com o objetivo de seguir todos os protocolos e normas da
OMS (Organização Mundial da Saúde), o encontro aconteceu
online. Segundo Kim, os fatores que o motivaram a aceitar
o desafio foram o momento de dificuldade com a saúde
agravada pelo coronavírus, o desemprego e “outras mazelas
que trazem dor e sofrimento para a nossa gente.” (DA REDAÇÃO)

