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VOANDO BAIXO
Com pilotagem forte e duas vitórias em três corridas, Rafael Contatto
dominou a quarta etapa do Pé de Chumbo, em Paulínia. P. 7 a 10

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE SETEMBRO DE 2020

POSTO

SÃO VITO
35 ANOS DE
HONESTIDADE E
RESPONSABILIDADE
Rua São Gabriel, 1195 - São Vito

(19) 3468-4343

3468-4353

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

2

ESPORTE

AMERICANA, 2 DE OUTUBRO DE 2020

O JOGO | ARQUIVO | 9 DE NOVEMBRO DE 2019
DIVULGAÇÃO

CÂMARA ENTREGA
HONRARIA A ESPORTISTAS
A Câmara de Americana realizou sexta-feira (18) sessão solene para a entrega de título de Cidadão
Americanense a Fábio Henrique Cremonez e Luiz Eduardo Vota Salau, e Medalha de Mérito “Ayrton Senna”
a Danilo Binda Glasser – os três são esportistas. Durante a solenidade, os homenageados utilizaram a
palavra para agradecer. “Fico muito honrado em receber o título de Cidadão Americanense. Uma vez me
perguntaram porque Americana me faz tão bem. É um lugar que me sinto muito à vontade, tenho amigos
e dentro de mim é um desafio continuar a caminhada da natação na cidade. Quero continuar a fazer com
que as crianças e os atletas atinjam seus sonhos, é isso que me motiva”, disse Fábio Cremonez, técnico
da Natação Americana. “Receber esta homenagem é motivo de grande orgulho, pois sou defensor da
nossa cidade. Em várias oportunidades tive convites de outras cidades, mas não quis sair daqui porque é
uma honra levar o nome de Americana para todo o Brasil”, falou Dado Salau, piloto de kart e que durante
algumas temporadas foi o responsável pelo departamento de futebol do Rio Branco. “Dedico essa medalha
aos meus amigos, minha família e especialmente aos meus pais, pois se não fosse por eles terem lutado
pela minha vida, talvez eu não estaria aqui hoje. Tenho muito orgulho dessa cidade e sempre fiz questão, a
cada medalha, de falar que eu sou de Americana”, comentou Danilo Glasser (foto), ex-nadador paralímpico
e agora técnico de tênis e beach tennis, que esteve acompanhado da esposa e dos filhos. (DA REDAÇÃO)

IATE PREPARA VOLTA DO
CAMPEONATO DE MINICAMPO
Vice-presidente do Iate de Americana, José Luiz Barbudo (centro) confirmou
ao O JOGO, no início desta semana, que o clube está preparando a volta de seu
campeonato interno de minicampo, provavelmente a partir da segunda quinzena
de outubro. De acordo com Barbudo, será seguido protocolo de segurança
em razão da pandemia. "Vamos fazer menos jogos aos finais de semana e,
possivelmente, alguns durante a semana à noite para evitar aglomeração.
O uso do vestiário também será limitado", disse o dirigente. O campeonato
do Iate reúne 11 times, cada um formado por nove jogadores. O coordenador
Antonio Pereira Lopes (Nico) está mantendo contato com os sócios para saber
quais têm interesse na volta. Somente quando houver a definição quanto ao
número de jogadores é que o formato de disputa será definido. (ZARAMELO JR.)
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TINTAS MEGA PATROCINA
BRASILEIRO DE BASE
A Tintas Mega, indústria localizada em Americana, confirmou semana
passada o patrocínio para as competições nacionais sub-17 e sub-20 de
futebol, contemplando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil das
categorias. O investimento visa, além de vincular a marca com a nova geração
do futebol brasileiro, incentivar jovens atletas com melhores condições e
oportunidades por meio do esporte. “Hoje, a Tintas Mega vê no futebol
brasileiro excelente oportunidade de se aproximar do torcedor e do público
apaixonados pelo esporte. Neste caso, também pesou o fato de podermos
contribuir com a evolução das categorias de base do nosso País. Entendemos
que o esporte é uma ferramenta social muito importante, que gera
oportunidade de vida a muitos jovens e queremos fazer parte disso”, explicou
Luiz Eduardo Vota Salau, o Dado (foto), diretor da empresa. (ZARAMELO JR.)

AÇÃO SOCIAL
A bola não pode subir na temporada
2020 da LBF CAIXA por conta da
pandemia de covid-19, mas a Liga
de Basquete Feminino promove em
outubro uma outra competição, fora
das quatro linhas e por uma boa causa.
Blumenau, Ituano, Sorocaba, Sampaio
Basquet, Santo André, Araraquara,
Sodiê Doces e Campinas - equipes
inscritas em 2020 -, mais Catanduva,
disputarão o prêmio LBF CAIXA Social
através da arrecadação de brinquedos e
vestimentas para o Dia das Crianças, no
próximo dia 12. O período de doações
acontece entre os dias 5 e 10. (DA REDAÇÃO)
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ALEX FERREIRA

Nascimento.
26 de junho de 2002,
em Americana.
Profissão.
Auxiliar Administrativo.
Como você é conhecido
entre amigos e familiares?
Tutti.
Time do coração.
PALMEIRAS. Desde
pequeno fui cercado
por palmeirenses,
principalmente por meu
pai, tios maternos e avôs.
Torce contra quem?
CORINTHIANS. Não gosto
de nenhum outro time do
Brasil tirando o PALMEIRAS,
mas é o nosso grande
rival. Além disso, tenho
muitos amigos e parentes
corintianos, o que aumenta
a minha torcida contra.
Ídolo.
Marcos, goleiro. Pelos
títulos e pela identificação
com o Palmeiras. É uma
pessoa simples e humilde.
Imagem inesquecível.
Título da Copa do Brasil
de 2015 do Palmeiras,
foi emocionante e
marcou o início de um
período vitorioso.
Modelo de beleza.
Alex Morgan, jogadora de
futebol dos Estados Unidos.
Entre seus amigos, quem
é fera no esporte?
Adriana Santos, ex-jogadora
de basquete e multicampeã
pela seleção brasileira.
E quem não é fera?
Amigo perna de pau é
o que mais tenho, fica
difícil citar um só.
Faz alguma
atividade física?
Nada. De vez em
quando jogo futebol
com alguns amigos.
Esporte favorito.
Futebol, com certeza.

Desde pequeno fui muito
fanático e tô sempre
assistindo um jogo,
independente de qual seja.
Para qual esporte
não leva jeito?
Basquete. Já joguei algumas
vezes, mas foi feio. É muito
mais difícil do que parece.
Quem vai se dar bem
no esporte em 2020?
Acho que se conseguir
se acertar novamente, o
Flamengo tem tudo para
conquistar mais títulos este
ano, principalmente pelo
ótimo elenco que tem.
E quem vai pagar mico?
O Cruzeiro. Tem tudo
pra permanecer na Série
B. As ações extracampo
prejudicaram muito o clube.
Programa de TV.
Linha de Passe, da ESPN.
Jornalista.
PVC e Ubiratan Leal, ambos
muito inteligentes.
Gente boa.
Marcão, Denilson e
Djokovic. Estão sempre
bem humorados.
Mala.
Rogério Ceni. Aparenta
ser chato e antipático.
Bola cheia.
LeBron James, pra mim um
dos maiores jogadores de
basquete da história. Sou fã.
Bola murcha.
Luxemburgo. Ultrapassado,
não consegue mais fazer
um bom trabalho no
futebol. Sua hora já foi.
Com qual esportista
faria selfie?
Cristiano Ronaldo, o
melhor e mais decisivo
dos últimos anos..
Com qual não faria?
Jô, do Corinthians. Algumas
de suas atitudes me
fizeram questionar a sua
índole futebolística.
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Após mais de seis meses sem
aulas presenciais, os projetos sociais Escola de Goleiros
e Camisa 1 Futebol voltaram
com sua rotina de treinamentos, semana passada.
As atividades foram retomadas respeitando os protocolos de segurança contra o
novo coronavírus, como o uso
do álcool em gel, limpeza das
bolas e dos aparelhos utilizados nos treinos, medição de
temperatura e escala de horá-

Batistela
disse que as
aulas seguem
os protocolos
de segurança
rios com número reduzido de
alunos por turma.
Além destes cuidados, três
professores da linha de frente
foram testados para o covid-19
- os resultados foram todos negativos para o vírus. A retomada foi autorizada pela comissão Covid-19 da Prefeitura de
Americana, em reunião no dia
17 de setembro.
Na Escola de Goleiros, que
fica no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, no Machadinho, as aulas voltaram no
dia 21. Neste dia, além dos
treinamentos, os alunos plantaram mudas de pequenas
árvores na entrada do espaço esportivo para comemorar
o Dia da Árvore.
No dia 22, o Camisa 1 Futebol, com base no Campo do
Laranja, no Jardim São Paulo,
no mesmo esquema de escala de horários, também recebeu seus alunos. A novidade
ficou por conta da entrega dos
uniformes oferecidos gratuitamente para cada participante.
“Foram dois dias especiais.
A alegria nossa e dos alunos
de poder viver a rotina de treinos presenciais novamente foi
espetacular. Muitos deles comentaram que não aguentavam mais ficar em casa, tanto que a presença foi massiva
nesta volta com todos os cuidados necessários”, comentou o idealizador dos projetos,
Vander Batistella.
Mesmo com a interrupção
das aulas, os alunos puderam
acompanhar conteúdo online
com diversos tipos de treinos
oferecidos através das redes sociais dos projetos. No total, foram mais de 100 videoaulas produzidas para os dois programas.

Treinos do Camisa 1 Futebol acontecem no campo do Jardim São Paulo
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COPA ESPALHADA DEFINE FINALISTAS

TUP ENTREGA
PRODUTOS
A ENTIDADES

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

Com jogos que começaram
ontem (1) e se estendem
até a próxima terça-feira
(6), a 1ª Copa Espalhada
de Raquetinha está
definindo os finalistas das
10 categorias em disputa.
Uma delas já conhece as
duplas que jogarão pelo
título: Fabrício Bataglia e
Kauê Gabriel enfrentam
Fernando Pinheiro e
Rodney Silva na decisão
da Masculino C. As demais
categorias do torneio são
Masculino B, Masculino
D, Iniciante, Feminino B,
Feminino C, Feminino D,
Mista B, Mista C e Mista
D. As rodadas são nas
quadras de saibro da ATC
(Americana Tennis Center)
e Winner Academia. No
total, a Copa Espalhada teve
168 jogadores inscritos, entre eles, Giovanna Zabeo (foto), que forma dupla com Leonardo Matsui na Mista C.
Até o próximo dia 13, quando acontece o encerramento, serão 77 jogos. Haverá premiação em troféus às duplas
finalistas de todas as categorias. "O nome do torneio remete à necessidade da realização de jogos em datas,
horários e locais pulverizados para evitar aglomeração", explicou o organizador Joel Olla Júnior. (ZARAMELO JR.)

O Núcleo Feminino da TUP
(Torcida Uniformizada do
Palmeiras) de Americana fez
a entrega, dia 19 de setembro,
dos produtos de higiene e
limpeza, como álcool em gel,
desinfetante, água sanitária e
papel higiênico, entre outros,
arrecadados durante ação
social. Duas instituições foram
beneficiadas: Associação
de Assistência ao Menor de
Americana (AAMA) e Lar dos
Velhinhos de Santa Bárbara
d'Oeste. Na AAMA, também
foram entregues brinquedos
às crianças. (ZARAMELO JR.)

SANDERSON BARBARINI | FOCO NO ESPORTE | 25 DE AGOSTO DE 2020
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ÉVERTON DIAS SOBE
COM O SÃO CAETANO
O meio-campista Éverton Dias, 30 anos, de Americana,
conquistou o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista como
titular do São Caetano. Na quarta-feira (30), em casa, o time
do ABC derrotou o XV de Piracicaba por 2 a 1, de virada, pelas
semifinais da Série A2, e garantiu sua volta à elite. O São Caetano,
agora, vai decidir o título contra o São Bento, que eliminou o
São Bernardo e também estará no Paulistão de 2021. Éverton
dias passou por times como Mogi Mirim, Oeste de Itápolis,
Capivariano e Bragantino. Este ano, antes de ser contratado
pelo São Caetano, estava no Sampaio Corrêa. Além de jogador
de futebol, ele também é karateca, assim como seus pais Paulo
e Isabel e seu irmão, o vereador Juninho Dias. (ZARAMELO JR.)

BORA LÁ PROMOVE DESAFIO
VIRTUAL NO OUTUBRO ROSA
A Bora Lá Assessoria Esportiva, pelo terceiro ano consecutivo, envolverá seus
alunos e atletas na campanha Outubro Rosa, que trata da conscientização e
prevenção do câncer de mama. Ao contrário das edições anteriores, quando havia
aula de ginástica, seguida de caminhada, agora, em virtude da pandemia, está
programado um desafio virtual. Serão 3 km de caminhada ou 5 km de corrida
- cada participante escolhe a distância. O desafio tem que ser realizada entre
os dias 10 e 20 deste mês. As inscrições podem ser feitas até domingo (3).
A taxa é de R$ 45, com direito a camiseta e medalha personalizada da campanha.
Neste sábado (3), a Bora Lá comemora aniversário de três anos de fundação.
Haverá drive-thru festivo na sede da assessoria (rua Ibitinga, 817, no Parque Novo
Mundo), seguindo todos os protocolos de segurança e higiene. (ZARAMELO JR.)
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PEDRINHO ENCARA
JORNADA TRIPLA
EM INTERLAGOS
O piloto Pedrinho Aguiar encara jornada tripla no
Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com a realização
da etapa Sprint da Porsche Carrera Cup. A primeira corrida
na pista de 4309 metros de extensão será hoje (2), às 17
horas, enquanto a segunda e a terceira estão marcadas
para amanhã (3), às 11 e às 15 horas, respectivamente.
Cada uma terá duração de 25 minutos mais uma volta.
"Estou bem empolgado. Temos aumentado o ritmo e
estamos com pilotagem forte", disse o representante de
Americana, que divide com Pedro Boesel o sétimo lugar
na classificação geral da categoria Carrera 4.0 - cada
um soma 32 pontos. O líder do campeonato, com 76
pontos, é Miguel Paludo. Ontem (1), Pedrinho participou
dos primeiros treinos para a etapa. (ZARAMELO JR.)

ESPORTE
RANKING
DA ALOHA
SEGUE
INTENSO
O ritmo de disputa do
ranking de beach tennis
da Aloha Sports segue
bastante intenso e a
expectativa das duplas
participantes é que o grau
de dificuldade cresça ainda
mais nos últimos três meses
da temporada. Neste
momento, a liderança é da
dupla formada pelo casal
Karina e Danilo Glasser,
que soma 243 pontos. Na
segunda colocação está
a parceria Karen Ballan
Sega/Caio Gazoli, com 197
pontos. Paula Bonvechio
e Eduardo Assis, com 176
pontos, estão na terceira
posição, enquanto Bruna
Doria e Ruy Campos
ocupam o quarto lugar
com 174. Fechando o Top
5 está o casal Priscila e
Neto Andreghetto (foto).
No final do ano, as
melhores duplas serão
premiadas com troféus,
raquetes, raqueteiras,
camisetas e bolas, além de
outros brindes. A academia
Aloha Beach Sports fica no
Jardim Tripoli. (ZARAMELO JR.)
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LEANDRINHO É
REFORÇO DO AVAÍ
Revelado na escolinha de futebol do
Camisa 10 de Americana e com família
e residência em Nova Odessa, o meiocampista Leandrinho Lima foi anunciado
esta semana como reforço do Avaí
de Florianópilis (SC) para a sequência
do Campeonato Brasileiro da Série B.
Campeão paulista em 2015 e 2016, e
da Recopa Sul-Americana em 2012
pelo Santos, Leandrinho estava em
Portugal desde o segundo semestre de
2016. Lá, jogou por Rio Ave e Vitória de
Setubal. Ele tem 27 anos. (ZARAMELO JR.)

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

CIRCUITO
AINDA PODE
TER ETAPAS
EM 2020

BETÃO E HUGO OCUPAM A
LIDERANÇA DO AMIGOS ATC
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Retomado há duas semanas,
após quase cinco meses de paralisação pela pandemia, o 20º
Torneio Amigos ATC de Raquetinha tem Betão Soultelo e Hugo Santiago como líderes. O
campeonato conta com a participação de 16 jogadores, divididos em duas chaves, e os jogos
acontecem toda quarta-feira
no complexo de saibro da academia Americana Tennis Center.
Com oito rodadas realizadas de um total de 15, Betão é
o primeiro colocado na Chave
A com 20 pontos, vantagem de
5 pontos para Franco Sardelli, que está em segundo lugar, e
de 6 para Rogério Armond, que
ocupa a terceira posição.
Mesmo à frente de sua chave, Betão Soutelo deve sair do
campeonato em razão de contusão nas costas e ser substituído por Gabriel Campana (Bibi).
Hugo aparece na liderança da Chave B com 18 pontos,
quatro a mais que Marcelo Marusso e Robson Ferro (Robão),

ZARAMELO JR.
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CLASSIFICAÇÃO
CHAVE A
JOGADORES

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Betão Soultelo
Franco Sardelli
Rogério Armond
Henrique Demarchi
Rafael Lima
Fred Carvalho
Fernando Pires
Fábio Pires

PONTOS

20
15
14
13
12
10
7
4

CHAVE B
JOGADORES

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

Hugo Santiago
Marcelo Marusso
Robson Ferro
Ricardo Sayão
Maurício Zebu
Fernando Bilibio
Sérgio Pivete
César Dei Santi

PONTOS

18
14
14
13
10
9
9
7

segundo e terceiro colocados,
respectivamente.
Três jogos aconteceram esta semana. Rafael Lima e Franco Sardelli derrotaram Fred
Carvalho e Henrique Demarchi por 2 a 1, parciais de 7/5,
6/2 e 10/8 (tie break), enquanto Bibi Campana e Rogério Armond aplicaram 2 a 0 sobre os

Líder, Betão Soultelo
está contundido e
deve sair do torneio

irmãos Fábio e Fernando Pires
(Pirão), parciais de 6/1 e 6/2.
Hugo Santiago e Sérgio Lião
(Pivete) passaram por Ricardo
Sayão e César Dei Santi por 2 a
0, parciais de 6/2 e 6/1. A partida Fernando Bilibio/Maurício Ferreira (Zebu) x Marcelo
Marusso/Robson Ferro não foi
realizada pela ausência de um
jogador (Bilibio). Com isso, pelo
regulamento Marusso e Robão
somaram 2 pontos cada, enquanto Zebu ficou com 1 ponto.
Bilíbio zerou na rodada.
A programação da próxima quarta-feira (7) é a seguinte: Fred/Pivete x Betão ou Bibi/Marusso, Hugo/Fábio x Robão/Rogério, Rafael/Zebu x
Pirão/César e Bilíbio/Franco x
Sayão/Demarchi.
O encerramento desta edição do Amigos ATC está previsto para o dia 25 de novembro.

Gestor de plataforma esportiva e responsável pelo Circuito
Aberto de Raquetinha, Joel Olla Júnior disse ao O JOGO, esta
semana, que a competição ainda pode ter etapas em 2020.
Ele está aguardando o governo do Estado anunciar, no próximo dia 9, em qual fase a região estará na próxima reclassificação do Plano São Paulo. O governador João Dória
acenou com a possibilidade de
avança à Fase Verde.
De acordo com Joel, caso
se confirme o avanço, ao menos duas etapas devem ser realizadas até o final da temporada, uma na Winner Academia, em Santa Bárbara d'Oeste, e outra na ATC (Americana Tennis Center), em Americana. "Tudo depende desta mudança de fase no Plano
São Paulo", reforçou o dirigente.
Por causa da pandemia, o
Circuito teve apenas duas etapas este ano. A primeira foi em
Bragança Paulista, em fevereiro, e a segunda em Ribeirão
Preto, em março.

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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PÉ DE CHUMBO

RAFAEL DOMINA E VAI
AO TOPO NO SAN MARINO
ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE SETEMBRO DE 2020

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Rafael Contatto foi o nome da
quarta etapa da Copa Sópneus
Goodyear de Kart Pé de Chumbo, realizada no Kartódromo
San Marino, em Paulínia, na manhã do dia 19 de setembro, dominou a rodada, que teve três
baterias de 15 voltas cada, vencendo as duas primeiras corridas e ficando em terceiro lugar
na terceira, desempenho que
valeu o topo do pódio para o
piloto #19. Na corrida que abriu
a programação, Rogério Pompermayer manteve-se à frente
durante 12 voltas, sempre com
Rafael no vácuo. Na 13ª passagem, Rafael superou Rogério
e fechou a bateria em 13m26s,
cravando a volta mais rápida
na 15ª com 50s082.
A segunda corrida do dia
foi a mais movimentada. Carlinhos Carrion largou na pole, mas ainda na primeira volta
foi ultrapassado por Giovanni

Piloto #19
venceu duas
baterias e
totalizou
90 pontos
Pamfílio, que ficou à frente do
pelotão até a quinta passagem,
quando Douglas Pitoli assumiu
a dianteira. Três voltas depois,
o líder era Théo Trevisani. No
entanto, Rafael Contatto novamente foi o destaque. Com grid
invertido, largou na quarta fila, ganhou posições e chegou
à liderança na 12ª volta, completando a bateria em 12m44s.
A volta mais rápida foi de Rogério Pompermayer, que cravou 49s855 na 14ª, melhor marca do dia que deu o ponto de
bonificação para o piloto #23.
Por fim, na terceira corrida,
Giovanni foi o líder até a sétima volta, quando Rogério pulou para a ponta e ali permaneceu até fechar em 12m42s. Rafael mais uma vez registrou a
melhor volta: 50s067 na 11ª.
Na somatória das três baterias, Rafael Contatto foi o campeão da etapa com 90 pontos,
seguido por Rogério Pompermayer, segundo com 88; Théo
Trevisani, terceiro com 83; Douglas Pitoli, quarto com 82; e Marcelo Marusso, quinto com 79.

CLASSIFICAÇÃO
PILOTOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º

4ª ETAPA

Rafael Contatto
Rogério Pompermayer
Théo Trevisani
Douglas Pitoli
Marcelo Marusso
Giovanni Pamfílio
Alberth Janjon
Carlinhos Carrion
Fernando S. André
Candido Neto
William Saura
Oswaldo Nogueira
Carlos Barbosa
Paulo Rosa
Ivan Dantas
Fernando Rodovalho
Ederson Rodrigues
Fábio Santarosa
Mayckon Mota
Rodrigo Pestana
Bruno Rodrigues
Alexandre Bassora

Rafael (19) ultrapassou Rogério (23) nas
últimas voltas da primeira corrida

PONTOS

90
88
83
82
79
79
74
69
66
64
57
56
51
50
49
46
44
40
37
36
21
11

OSWALDINHO É O
MELHOR DA LIGHT
Na categoria Light da Copa
Sópneus Goodyear de Kart
Pé de Chumbo, o vencedor
da rodada de setembro em
Paulínia foi Oswaldinho Nogueira. Ele foi o melhor da divisão de acesso na primeira
e na terceira baterias e ficou
em terceiro na segunda. No
geral da etapa, já que Pro e
Light correm juntas, Oswaldi-

nho cruzou em 11º na primeira corrida, em 15º na segunda e em 12º na terceira. O piloto #24 totalizou 56 pontos.
O pódio da categoria ainda
teve Carlos Barbosa, segundo colocado com 51 pontos;
Paulo Rosa, terceiro com 50;
Ivan Dantas, quarto com 49;
e Fernando Rodovalho, quinto com 46. (ZARAMELO JR.)

7

8
GIOVANNI VÊ CONCORRENTES ENCOSTAR
Sexto colocado na quarta etapa
da Copa Sópneus Goodyear de
Kart Pé de Chumbo, no San Marino, em Paulínia, Giovanni Pamfílio segue como líder da temporada, mas agora vê os concorrentes encostarem de vez na
briga pelo título.
Antes da rodada do último
dia 17, Giovanni tinha 12 pontos
de vantagem para Douglas Pitoli, que estava em segundo lugar,
e 17 pontos para Théo Trevisani
e Rogério Pompermayer, terceiro e quartos colocados, respectivamente. A diferença diminuiu.
Agora, Giovanni está 7 pontos à
frente de Rogério, que é o novo vice-líder; 9 à frente de Pitoli, que caiu para terceiro; e 13
à frente de Théo, que também
desceu uma posição.
Basicamente, neste momento, os quatro são os que brigam diretamente pelo título de

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE SETEMBRO DE 2020

Giovanni mantem liderança, mas diferença diminui
derança, mas a situação não é
tão confortável. Ele tem vantagem de 9 pontos para Ivan Dantas, que é o segundo colocado,
e de 10 pontos para Carlos Barbosa, o terceiro. O trio abriu boa
LIGHT
Na divisão de acesso do Pé de vantagem e polariza a briga peChumbo, Paulo Rosa ocupa a li- lo título até aqui. (ZARAMELO JR.)

2020. O mais próximo do grupo
é Carlinhos Carrion, que ocupa
a quinta colocação, 42 pontos
atrás de Giovanni.

CLASSIFICAÇÃO
GERAL
PILOTOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º

Giovanni Pamfílio
Rogério Pompermayer
Douglas Pitoli
Théo Trevisani
Carlinhos Carrion
Rafael Contatto
Marcelo Marusso
Candido Neto
Alberth Janjon
Fernando S. André
William Saura
Paulo Rosa
Ivan Dantas
Carlos Barbosa
Ederson Rodrigues
Oswaldo Nogueira
Mayckon Mota
Fábio Santarosa
André Gonçalves
Patrik Neves
Marcelo Contatto
Rodrigo Pestana
Fernando Rodovalho
Alexandre Bassora
Pedro Marusso
Givago Nunes
Bruno Rodrigues
Wilisson Ribeiro

PONTOS

289
282
280
276
247
236
236
231
224
224
195
195
186
185
164
151
150
144
141
129
84
83
80
73
55
46
29
14

A PRIMEIRA VEZ DE RODOVALHO...
Estreante na temporada 2020 da
Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé
de Chumbo, Fernando Rodovalho
foi pela primeira vez ao pódio da
Light. Com 46 pontos, ele foi o 16º
colocado no geral e o quinto em sua
categoria na rodada em Paulínia, dia
19 de setembro. “Estou evoluindo,
quem sabe nas próximas etapas
consiga subir mais alto”, disse o piloto
#88. “Em Aldeia da Serra (etapa de
julho), estava fazendo boa prova,
mas tomei uma bordoada e perdi a
chance de subir no pódio, mas agora
consegui”, acrescentou. (ZARAMELO JR.)
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RAFAEL RE
OSWALDINH
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Ganhadores da etapa de setembro da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo,
em Paulínia, Rafael Contatto,
na Pró, e Oswaldinho Nogueira, na Light, saíram do Kartódromo San Marino bastante satisfeitos. O topo do pódio deu
mais ânimo à dupla para a sequência do campeonato. Com

Piloto #19
faz planos
para fechar
a temporada
no Top 3

Oswaldinho Nogueira foi o mel

Em sexto lugar na classificaduas vitórias em três corridas,
Rafael ressaltou o foco como ção geral do campeonato, o pisua principal virtude. "Eu tinha loto #19 tem como principal obtreinado bem durante a sema- jetivo na temporada terminar
na e estava bem focado para no Top 3 . "Ainda não fiz muita
vencer uma etapa, o que ain- conta. A meta, a partir de agoda não havia conseguido neste ra, é seguir focado para ponano. Foi uma rodada muito boa, tuar o melhor possível em cada
com estratégia e foco", afirmou. bateria para terminar entre os

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana
3461-6182 • 3461-8652
advocacia@castilhoeandreetta.com.br
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ESSALTA FOCO E
HO CITA PACIÊNCIA

PÓDIOS NO SAN MARINO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE SETEMBRO DE 2020

PRÓ
DOUGLAS PITOLI, ROGÉRIO POMPERMAYER,
RAFAEL CONTATTO, THÉO TREVISANI E MARCELO MARUSSO

lhor da Light no San Marino e agora tenta aproximar-se dos ponteiros
três primeiros do ano", salientou. Para Oswaldinho, a vitória
na quarta rodada serviu para
"lavar a alma". Ele disse que "foi
uma etapa muito disputada e
fiquei bem satisfeito com o resultado final. Nas duas rodadas
anteriores, não tive desempenho muito satisfatório".

"Nesta etapa de setembro, estava bem preparado, fiz um condicionamento físico bem legal e
entrei realmente com bastante
vontade de ganhar. Se fosse elencar uma virtude, sem dúvida foi
a paciência, pois em momentos
importantes aguardei a oportunidade correta para passar meus

oponentes", acrescentou. Oswaldinho é o quinto colocado na
Light e planeja subir algumas posições. "O adversário a ser batido é o Paulo Rosa. Minha classificação ainda não é muito satisfatória, mas espero me recuperar e
devargazinho ir chegando naqueles que estão à frente", concluiu.

LIGHT
IVAN DANTAS, CARLOS BARBOSA,
OSWALDINHO NOGUEIRA, PAULO ROSA E EDERSON RODRIGUES

plano de saúde
está aqui!!

Contrate
19 3604.8010
contato@grupoclarian.com.br

Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP

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
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KART

LIMEIRA É DIVISOR DE ÁGUAS NO PDC
ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE SETEMBRO DE 2020

NEWCOATES AMPLIA
VANTAGEM POR EQUIPES
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Programada para o dia 17 de
outubro, a etapa de Limeira
da Copa Sópneus Goodyear
de Kart Pé de Chumbo é vista
como divisor de águas para a
maioria dos pilotos por vários
fatores. Além do mais seletivo traçado de toda temporada,
que aumenta o grau de dificuldade, a rodada praticamente
definirá quem vai seguir na luta pelo título de 2020.
Ao final desta etapa, que
também será tripla, cada piPilotos do Pé de Chumbo já estão de olho na reta final da temporada 2020
loto terá de descartar as duas
corridas com pior pontuação.
descartar as duas piores corri- mente, aumentará ainda mais
Após etapa
Com isso, a classificação tordas, que podem, inclusive, ser a emoção na reta decisiva", sana-se "real", tanto na Pró como de outubro,
de etapas diferentes", explicou lientou Marusso.
na Light, e os pilotos passam a pilotos têm
Marcelo Marusso, piloto e preMesmo com a suspensão
correr sob pressão ainda maior,
sidente do Pé de Chumbo.
do campeonato por quatro
pois não poderão mais descar- que descartar
Depois de Limeira, a Co- meses - não houve corridas
tar nenhum resultado.
pa Sópneus Goodyear te- entre março e junho em virtuduas corridas
"Nos anos anteriores, o desrá as rodadas finais no Kartó- de da pandemia-, a temporada
carte era da etapa com menor
dromo San Marino, em Paulí- 2020, a exemplo de anos antepontuação, mas como o cam- mia, passamos a fazer rodadas nia, nos dias 10 e 14 de novem- riores, terá total de 20 baterias.
peonato ficou vários meses triplas e tivemos que alterar o bro. "Serão duas etapas numa Desde o retorno, em julho, as
parado, em razão da pande- critério. Agora, cada piloto vai mesma semana, o que, certa- rodadas têm sido triplas.

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br

Formada pelos pilotos Douglas Pitoli, Oswaldinho Nogueira e Carlos Barbosa, a
Newcoates/Ecomaster foi a
vencedora da quarta etapa
da Copa Sópneus Goodyear
de Kart, dia 19 de setembro,
em Paulínia, e ampliou vantagem na liderança do Campeonato por Equipes.
Na rodada, a Newcoates/
Ecomaster totalizou 189 pontos, superando o Jura Som,
que ficou em segundo lugar
com 178, e o Astor Brindes/

Eraldo Tintas, terceiro com 172.
Na classificação geral após
quatro etapas, a Newcoates/
Ecomaster ocupa a primeira
colocação com 616 pontos. Na
sequência estão Astor Brindes/Eraldo Tintas (567 pontos),
Jura Som (542), Twisy Viagens
(529), Luchini Móveis (520),
Tatu Shopping Frutas (470),
Jundiá/HB (425), Medon Seguros/JB Sistemas (378), Garage 48/Posto Palmas de Ouro (365) e Meta/Comfer (323).
(ZARAMELO JR.)
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Barbosa, Pitoli e Oswaldinho foram campeões da etapa
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KART

PONTEIROS
DA RACEMAN
DUELAM EM
LIMEIRA
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Pela primeira vez na temporada, a Copa Raceman de Kart
sai de Nova Odessa, que é sua
"casa", e tem desafio em outro
kartódromo. Neste sábado (3),
os pilotos vão à pista seletiva
de Limeira para a realização da
sexta etapa de 2020. O campeonato entra na segunda metade de seu calendário e deixa a disputa ainda mais intensa.
A atração de amanhã fica para o duelo entre os ponteiros das
duas categorias. Na Gradua-

dos A, Gustavo Valente (Gurga),
Marcel Sega e Ricardo Domingos (Kelé) são os três primeiros
colocados e despontam como
protagonistas. Um pouco mais
atrás e de olho no pelotão de
frente estão Henrique Zafalon,
Marcelo Assiz e Douglas Silva.
Na Graduados B, a briga
está polarizada entre Ricardo
Romi e Matheus Ferreira, que
abriram boa vantagem para os demais pilotos. De qualquer maneira, Luís Fernando
Paloni, Alexandre Biasi e Caio
Pinotti, que completam o Top
5 da categoria, têm planos para melhorar a pontuação e encostar nos ponteiros.
A programação no Kartódromo João Baptista Brum
será aberta com o warm-up,

FLÁVIO ELIAS
ACELERA
EM MARINGÁ

Ricardo Aziz tenta subir posições na classificação da Graduados A
das 8 às 9 horas. O briefing
está marcado para as 9h05,
enquanto às 9h25 tem início a tomada de tempos para definição do grid de largada. As corridas serão às 9h45
e 10h45, enquanto a premiação acontece às 11h30.
Ainda em outubro, a Copa
Raceman tem outras duas etapas agendadas: dia 17, em Nova
Odessa, e dia 31, possivelmente
em Piracicaba. Em novembro,
dias 14 e 28, as rodadas serão
em Nova Odessa, a exemplo da
final, no dia 12 de dezembro.

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A
PILOTOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º

Gurga Valente
Marcel Sega
Ricardo Kelé
Henrique Zafalon
Marcelo Assiz
Douglas Silva
Rood Mark
Ricardo Aziz
Rafael Zara
Adriano Rinalti
Cristiano Aro
Alfredo Viana
Gustavo Pires
Eduardo Rizzo

GRADUADOS B

PONTOS

180
163
161
140
130
130
107
106
102
93
76
56
42
32

PILOTOS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º

Ricardo Romi
Matheus Ferreira
Luís F. Paloni
Alexandre Bissi
Caio Pinotti
Douglas Campos
Caio Pelisson
Fernando Ongaro
Edinei Sato
Daniel Macena
Felipe Brutos
Ricardo Paloni
João Bonelli

PONTOS

167
153
139
133
128
123
104
90
80
80
78
64
22

O americanense Flávio
Elias participa neste
final de semana da
segunda etapa do
Campeonato Brasileiro
de Automodelismo OnRoad. As provas estão
marcadas para amanhã
(3) e domingo (4) no mini
autódromo de Maringá,
no norte do Paraná. Na
rodada que marcou a
abertura da temporada
2020, realizada em
agosto, em Americana,
Flávio foi campeão de sua
categoria (1/8). Ele está
confiante e espera repetir
a performance na pista
paranaense. (ZARAMELO JR.

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
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/Wagnersanches
@Wagnersanches
19 99608.4775

A aniversariante Val Tunussi Cia: brinde à vida,
carinho dos amigos e do maridão Thiago Cia

A publicitária Val Tunussi Cia,
adepta da corrida de rua e integrante da Triaction Team de bike, comemorou mais um aniversário ao lado do maridão Thiago e de amigos queridos. Uma
recepção intimista e ao ar livre
em plena quarta-feira no novo
La Boca Parrilla, aberto somente para o evento. O clima das
bodegas de Mendoza era um
convite ideal para apreciar bons
vinhos e passar horas batendo
papo e se deliciando com pratos e sabores. A aniversariante
apostou num conjunto black, de
blusinha com pantalona. Vinhos
encorpados, Chandon borbulhando nas taças e momentos Carolina Bodemeier e Fred Alves
inesquecíveis. Parabéns, Val!

Daniela Reis e Rodrigo Tavares

Raquel Andrade e Leonardo de Almeida

A aniversariante e o marido com o casal
Monica e Carlos Zaramelo Jr.

Marcela Ghizo e Téo Feola

Gabriela Tunussi Cia,
filha da aniversariante, no click
com o namorado Pedro Lião

Tatiane Oliveira

Thalita e Aislan Salati

Rafael e Thaise Vian

Wado Pellizoni, que
registrou todos os detalhes

MEUS SAIS!
Ai ai ai... E na onda dos maridos correndo
atrás de álibis para as puladas de cerca,
tem um bambambã da city, desses
com conta acima dos sete dígitos, que
contratou um guincheiro a peso de
ouro. A desculpa é que o importado
quase zerado quebrou. Mais negócio
pagar o guincho que dividir os bens.
Espertinho você, hein Adamastor!

SOCIAL
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A empresária Viviane Corral emocionada
com a entrega de seu retrato pelo
artista plástico André Berardo

13

A empresária Viviane Corral ganhou tre outros. No Brasil, suas telas já chehomenagem do maridão Gustavo Az- garam às casas do jogador de futezolini, diretor administrativo da FAM, bol Ronaldinho Gaúcho, da atriz Graem recepção surpresa para a entrega zi Massafera e da modelo Izabel Goude um retrato pintado pelo renomado lart. A recepção, sem que Vivi desconartista plástico André Berardo. As pin- fiasse, teve como cenário a mansão do
turas de André já estiveram no Lou- casal vizinho, Juliana Berardo e André
vre, em Paris, Miami, nos Estados Uni- Pafaro. Tudo organizado em detalhes
dos, Dubai, nos Emirados Árabes, en- por Gustavo com a ajuda de todos.

Vivi não conteve a emoção e ficou radiante com a presença de tanta gente
querida. A recepção à beira da piscina
trouxe momentos especiais degustando vinhos encorpados. No buffet assinado por Flávia Stival, destaque para
o risoto de camarão. Uma noite repleta de alegria, arte, gastronomia e boas
companhias. Simplesmente, um luxo!

Viviane Corral com o maridão
Gustavo Azzolini, que organizou
a bela homenagem

Amanda e Maine Corral Furlan,
filhas da homenageada

O artista plástico André Berardo

Gravidíssimos!
Stela Berardo Pirondi
e Fábio Pirondi

Os anfitriões Juliana Berardo Pafaro e André
Pafaro nas boas vindas aos convidados

Casal dos mais queridos,
Lucy e Ary Berardo

O rasante de Simone Merida

Vitória Salvatori e Adrian Ferreira,
grandes amigos da homenagead

Gica e Bruno Berardo, que
dispensam apresentações

VELINHAS
Aniversariantes de hoje:
Marcos Falcade, Ricardo
Forti e Valdecir Duzzi.
No sábado, Fernanda
Ugo Sarra de Campos
e Marco Aurélio (foto)
comemoram idade nova.
E no domingo, Dani Vaz,
Ricardo Schiavolin e
Claudio Pupo assopram
velinhas. Parabéns!

ESPORTE
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BEZINHA

PARRAGA TESTA VARIAÇÕES NO RB
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A 18 dias da estreia no Campeonato Paulista da Segunda
Divisão Sub-23, a chamada Bezinha, o técnico Jorge Parraga
está testando variações táticas no Rio Branco. O treinador
tem aproveitado os jogos-treinos para ajustar o time com estratégias que possam ser utilizadas durante a competição.

WADO PELLIZONI | 15 DE SETEMBRO DE 2020

"Estamos propondo mudanças táticas para avaliar o desempenho do time para cada estilo
de jogo. O tempo é curto e temos que acelerar esse processo. Precisamos ter alguns planos táticos para usar durante o
campeonato", afirmou Parraga.
As variações estão sendo
testadas em jogos-treinos. Primeiro, foi contra o Atibaia, sábado (26). Depois, contra o
Guarani, quarta-feira (30), ambos em Americana.
Ao menos mais três atividades estão agendadas: amanhã (3), contra Itapirense, e dia
10, contra a Inter de Limeira, as
duas às 15 horas, no Estádio

REPRODUÇÃO INTERNET

Parraga quer o
Rio Branco com variações
táticas na Bezinha

Décio Vitta, e terça-feira (6),
contra o Velo, em Indaiatuba.
O Rio Branco estreia na Bezinha jogando contra o Independente, no dia 21 de outubro, às 15
horas, em Americana. Além do
time de Limeira, os demais adversários são Capão Bonito, Itararé e União Barbarense. Com
jogos em turno e returno, a 1ª fase do campeonato vai até o dia
18 de novembro - os dois melhores do grupo seguem adiante.

JOGOS DO TIGRE
1º TURNO

Rio Branco x Independente
21/10 15h Americana
EloSport x Rio Branco
25/10 15h Capão Bonito
Rio Branco x Itararé
28/10 15h Americana
União x Rio Branco
1/11 10h Santa B. d'Oeste

2º TURNO

Independente x Rio Branco
8/11 10h Limeira
Rio Branco x EloSport
11/11 15h Americana
Itararé x Rio Branco
14/11 15h Itararé
Rio Branco x União
18/11 15h Americana

SÉRIE A

BRASILEIRO VIVE RODADA COMPLETA
ZARAMELO JR.

Corinthians aposta nos gols de Jô em Bragança Paulista

Dez jogos serão disputados
neste final de semana pela 13ª
rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A programação começa amanhã (3) com
Grêmio x Internacional, às 17
horas; Palmeiras x Ceará, às

19 horas; e Bragantino x Corinthians, às 21 horas.
No domingo (4) acontecem
Botafogo x Fluminense, às 11
horas; Flamengo x Athlético-PR e Coritiba x São Paulo, às
16 horas; Fortaleza x Atlético-GO e Goiás x Santos, às 18h15;
Bahia x Sport, às 19 horas; e

Atlético-MG x Vasco, ás 20h30. das oitavas de final da Copa do
O Top 5 do campeonato tem Brasil: Palmeiras x Bragantino,
Atlético-MG (24 pontos), In- Fortaleza x São Paulo, Botafogo x
ternacional (21), São Paulo (19), Cuiabá, Santos x Ceará. FlamenPalmeiras (19) e Vasco (18).
go x Athlético-PR, Corinthians x
América-MG, Atlético-GO x InterCOPA DO BRASIL
nacional e Juventude x Grêmio.
Em sorteio realizado ontem (1), As partidas serão realizadas entre
foram definidos os confrontos 28 de outubro e 4 de novembro.

alto retorno no investimento
valoriza a propriedade
sua casa sustentável

SOLICITE ORÇAMENTO
19 98234-4132

•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
CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS
ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

(19) 3471-4515
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ELEIÇÃO 2020

SARDELI PREGA DESCENTRALIZAÇÃO
DA REDAÇÃO

No Plano de Governo do candidato do PV à prefeitura de Americana, Chico Sardelli, a descentralização de serviços, levando o
Poder Público aos bairros é tema central. Na saúde, destacada por Sardelli como prioridade máxima, o compromisso é levar estruturas de atendimento
24 horas às regiões mais populosas e afastadas do Pronto-Socorro do Hospital Municipal.
As unidades de pronto-atendimento seguiriam o modelo atual do PA (Posto de Atendimento) do Antonio Zanaga,
com estrutura de atendimento em tempo integral, que poderá fornecer médicos, enfermeiros, profissionais de recepção, limpeza e manutenção, garantindo que as escalas de profissionais estejam sempre completas e a estrutura em condi-

DIVULGAÇÃO

ções do acolhimento e atendimento de qualidade. "Vejo a
saúde como a área prioritária
a ser solucionada na nossa cidade e isso acontecerá, primeiro, com bom trabalho de saúde
preventiva, mas também qualificando o atendimento de urgência e emergência e tornando-o igualmente acessível em to-

ATIVIDADES COLETIVAS

SANTA BÁRBARA DÁ
INICIO À RETOMADA
DA REDAÇÃO

Candidato
fala em levar
os serviços
para bairros
de Americana
das as regiões da cidade. Penso
que a Saúde 24 horas em toda
a cidade pode servir como um
desafogo para o nosso hospital
e uma forma de democratizar
o acesso à saúde", disse Chico.

Sardelli defende descentralização dos serviços públicos

DIVULGAÇÃO

NOVA ODESSA TERÁ R$ 233 MILHÕES
O orçamento de Nova Odessa previsto para o
próximo exercício é de R$ 233,46 milhões. A
peça orçamentária, que fixa as despesas e estima
as receitas do município para 2021, foi detalhada
sexta-feira (25) pela Prefeitura, durante
audiência pública realizada no auditório do Paço
Municipal para apresentação e discussão da
LOA (Lei Orçamentária Anual). A explanação
foi feita pelo contador José Luiz Dutra Ferreira.
Por conta da pandemia, não houve presença de
público e o evento foi transmitido ao vivo pela
internet, por meio da página da administração
no Facebook. De acordo com a LOA, R$
63.654.781,10 serão aplicados na saúde e
R$ 61.403.989,81 na educação. No ensino, será aplicado 26,49% e na saúde, 28,20% dos impostos municipais e transferências
governamentais, sendo que a Constituição Federal exige 25% e 15%, respectivamente. A Secretaria de Finanças atribui à
pandemia o aumento de apenas 0,54% no orçamento 2021 em relação à previsão para 2020, de R$ 232,1 milhões. (DA REDAÇÃO)

Santa Bárbara d'Oeste iniciou
sexta-feira (25) o Plano Municipal de Retomada de Atividades
Coletivas. Trata-se de um conjunto de medidas que disciplina
o funcionamento de espaços públicos e privados em meio a pandemia do coronavírus com os devidos protocolos sanitários e suas
restrições. O plano ocorre em
meio a uma redução média de
60% no número de óbitos na cidade durante a segunda quinzena de setembro – em comparação à primeira quinzena do mês.
Desde segunda-feira (28),
estão abertos o Parque dos
Ipês, Parque Araçariguama, Parque dos Jacarandás, Parque Infantil Tom Leite, Parque Infan-

til do Panambi, Parque das Nascentes, Parque Arnaldo Boaretto, Parque do Mollon, Parque do
31 de Março, Parque Vila Brasil
e Centro Social Urbano. Os parques funcionam das 7 às 13 horas – com exceção do Centro Social Urbano, que respeita a agenda de treinamentos estabelecida
pela Secretaria de Esportes.
É obrigatório o uso de máscara pelos funcionários públicos
e frequentadores. Os sanitários
estão fechados e os bebedouros impedidos para o uso, sendo orientado que os frequentadores providenciem seus meios
pessoais de hidratação para que não haja o compartilhamento com outras pessoas. Há
a abertura de um único portão
para acesso do público.
ARQUIVO PESSOAL

Parque Araçariguama está liberado à população
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OMAR NAJAR ENCHE A
BOLA DE JUNINHO DIAS

ELEIÇÃO 2020

MARIA GIOVANA QUER
CONSÓRCIO NA SAÚDE

se o chefe do Executivo. "E para mim, você foi o melhor veO prefeito de Americana, Omar reador desta legislatura. SemNajar, rasgou elogios ao verea- pre foi fiel a nós e nunca deixou
dor Juninho Dias, terça-feira nada para trás", acrescentou. DA REDAÇÃO
(29), em reunião com apoiado- Omar também declarou apoio
res do parlamentar. "Nós temos à campanha de Juninho Dias, Candidata a prefeita de Ameque reconhecer o que você fez, que é candidato à reeleição. ricana pelo PDT, Maria Giovao que você ajudou a adminis- "Na minha família, os votos são na Fortunato propõe a contratração neste período todo", dis- todos seu", afirmou o prefeito. tação imediata de 100 médicos
para a rede municipal de AmeDIVULGAÇÃO
ricana nos 100 primeiros dias
de governo. Em dois anos, a
meta é chegar em 250 contratações, exatamente o número
de profissionais que deixaram
a rede de saúde nos últimos
seis anos, segundo ela.
“Essa meta é totalmente possível de imediato através de
parceria com um consórcio de
saúde. Isso não é uma promessa vaga, já acontece na região
em cidades como Holambra e
Jaguariúna. É possível e vamos
fazer”, afirmou Maria Giovana.
De acordo com ela, o proOmar e Juninho, esta semana, após reunião
blema da falta de médicos em
DA REDAÇÃO
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Americana é crônico e precisa
ser resolvido o quanto antes.
“Isso é prioridade. É tratar do
ser humano”, acrescentou.
Tanto Maria Giovana quanto seu vice Welington Rezende
foram em Holambra conhecer
o modelo de consórcio da saúde. “Fomos até lá e constamos
que o sistema funciona. Trata-

Candidata
fala em
contratar
100 médicos
em 100 dias
-se de um consórcio regional.
É algo moderno tratar a saúde
regionalizada, basta ter vontade de fazer”, disse a candidata.
Para Welington Rezende, o
consórcio é a melhor alternativa já que o município não pode
abrir concurso público. “É uma
ótima alternativa para reestruturarmos o sistema de saúde com
médicos especialistas. São mais
de 14 municípios que já implantaram e com certeza é a melhor
alternativa”, garantiu Rezende.

Maria Giovana entende que problema de saúde é crônico

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA
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