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POSTO
SÃO VITO

35 ANOS DE
HONESTIDADE E

RESPONSABILIDADE

Calçados, bolsas 
e acessórios,

com qualidade 
e preço acessível,

você encontra aqui!

Lojas em Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba

Giovanni Pamfílio 
e Artur Mendes 
ficaram 17 horas e 
meia sobre suas bikes 
para percorrer 285 
km entre Alfenas e 
Aparecida do Norte.
P. 8 e 9

Uma das modalidades mais praticadas na região, a 
raquetinha está voltando a movimentar dezenas de jogadores. 
Um dos torneios em andamento é o Amigos ATC. P. 4

O deputado federal 
Vanderlei Macris anuncio, 
no início desta semana, que 
destinará verba de R$ 500 mil à 
Escola de Goleiros Camisa 1. P. 3

VERBA

ARQUIVO PESSOAL

Maxwell, Giovanni e Artur, em momento de raro descanso e pose para foto

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE SETEMBRO DE 2020
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• Circuito fechado de tv  • Alarmes monitorados 
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

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

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

SOLICITE ORÇAMENTO
19 98234-4132

alto retorno no investimento
valoriza a propriedade

sua casa sustentável

Nascimento
7 de janeiro de 1977, em Marília.

Profissão
Representante comercial.

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares?
Ruzza.

Time do coração.
Palmeiras. Meu pai 
me incentivou.

ARQUIVO PESSOAL

Entre seus amigos, 
quem é fera no esporte?
Meu sogro Carlos 
Bomfim, que corre 
20 km, pedala 
muito e tem 73 anos. 
Sobrando energia.

E quem não é?
Macnel, tá sempre 
voltando a pedalar... rsrs

Faz alguma 
atividade física?
Corrida e bike.

Esporte favorito.
Bike, que é minha terapia.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Basquete. Me falta 
coordenação.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2020?
Palmeiras.

E quem vai pagar mico?
Corinthians.

Programa de tv
Sports Center da 
ESPN Brasil.

Jornalista
Milton Leite.

Gente boa
O ex-goleiro Marcos.

Mala
Neymar.

Bola cheia
o ciclista Henrique Avancini.

Bola murcha
O ex-jogador Neto. O cara 
mais chato do esporte.

Com qual esportista faria selfie?
Com a Bruna Schmitz.

Com qual não faria?
Neymar. Muito mala.

RICARDO LIMA DE RUZZA

DE PRIMEIRA

Torce contra quem?
Corinthians.

Ídolo
Pela sua garra e determinação, 
Ayrton Senna.

Imagem inesquecível
A final da Copa do 
Mundo de 1994.

Modelo de beleza
A surfista Bruna Schmitz.

RB PARTICIPA DE AÇÃO NO CENTRO
TERMINAL METROPOLITANO

DA REDAÇÃO

O Rio Branco participa de 
ação social na região central 
de Americana, neste sába-
do (10), a partir das 10 horas, 
no Terminal Metropolitano, na 
Avenida Antônio Lobo.

O evento é promovido em 
parceria com o Consórcio 
BUS+, que opera o transpor-
te metropolitano em 20 muni-
cípios da RMC (Região Metro-
politana de Campinas), com 
o apoio do Grupo Belarmino, 
da EMTU (Empresa Metropo-
litana de Transportes Urbano)  
e do Sest/Senat.

O objetivo da ação é des-
tacar a importância do trans-
porte público coletivo de pas-
sageiros como serviço essen-
cial à população e conscien-
tizar que é um serviço segu-
ro desde de que os cuida-
dos sanitários sejam obser-
vados, como uso de másca-
ras e álcool em gel, janelas 

abertas e higienização dos 
veículos, além de apresentar 
ao público de Americana o 
time do Rio Branco que dis-
putará o Campeonato Pau-
lista da Segunda Divisão -  
Bezinha'2020.

De acordo com Thiago Bar-
reto, diretor de Marketing do 
Rio Branco, durante a ação 
também será realizado sor-
teio de brindes do clube e dis-
tribuição de máscaras. Serão 
feitas fotos com jogadores e 
comissão técnica.

Uma equipe do Sest/Senat 
estará orientando a população 
quanto aos cuidados com a 
saúde bucal e do corpo, e no-
ções de direção preventiva.

“Este é um momento de 
aproximar à cidade a mar-
ca Rio Branco com ações de 
prestação de serviço, e os jo-
gadores e a comissão técnica 
sentirem um pouco do que é 
Americana”, disse o presiden-
te Gilson Bonaldo.Barreto disse que haverá sorteio de brindes personalizados

WADO PELLIZONI

O volante Hércules (d), 23 anos, e o atacante Brendon (e), 
22, foram anunciados esta semana como novos reforços 
do Rio Branco para o Campeonato Paulista da Segunda 
Divisão (Bezinha). Eles iniciaram os treinamentos na 
terça-feira (6) e já estão à disposição do técnico Parraga. 
Hércules estava no Burgos, da Segunda Divisão B da 
Espanha, e Bredon vem do Democrata de Minas Gerais. 
Amanhã (10), o Rio Branco faz jogo-treino contra a Inter de 
Limeira, às 15 horas, no Estádio Décio Vitta. (ZARAMELO JR.)

NOVOS REFORÇOS

ALEX FERREIRA | DIVULGAÇÃO
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FISIOTERAPIA DESPORTIVA  ESPECIALIZADA

Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo

3645-1618
3407-7474

DR. RAFAEL DE BARROS

MACRIS ANUNCIA VERBA PARA EG
R$ 500 MIL

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Durante evento que marcou a 
inauguração de dois campos 
de grama sintética na Escola 
de Goleiros Camisa 1, na noi-
te de segunda-feira (5), o de-
putado federal Vanderlei Ma-
cris anunciou que, através de 
emenda parlamentar, vai libe-
rar verba de R$ 500 mil pa-
ra ampliação da estrutura do 
espaço que fica no Comple-
xo Poliesportivo Ayrton Senna, 
no bairro Machadinho.

Já há um projeto pronto pa-
ra ampliação e, com sua exe-
cução, a EG passará a contar 
com academia, dormitório e 
até departamento médico. O 
valor estimado para sua exe-
cução é de R$ 800 mil. "Com 
isso, seremos a maior escola 
de goleiros do mundo", feste-
jou o idealizador e coordena-
dor Vander Batistela.

Em seu discurso, Macris dis-
se que "quero antecipar que, 
no ano que vem, vou destinar 
R$ 500 mil para esse projeto. 
Será através de emenda par-
lamentar. Se o custo é de R$ 
800 mil, então desde já estão 
garantidos R$ 500 mil."

Presente no evento, o pre-
feito Omar Najar afirmou que 
sua empresa - Indústrias Na-
jar -, que é uma das patroci-
nadoras da Escola de Goleiros, 
manterá o apoio ao projeto. 

"Vander, pode contar com a 
gente. Só há elogios para seu 
trabalho e de toda a sua equi-

Projeto de 
ampliação da 
estrutura é 
orçado em 
R$ 800 mil

Os campos de treinamentos e aulas da 
Camisa 1 agora levam os nomes de dois 
ex-goleiros e de um treinador de golei-
ros. As homenagens foram divulgadas no 
evento do início desta semana. Presente 
na solenidade, Carlos Roberto Gallo, titu-
lar do Brasil na Copa do Mundo de 1986, 
no México, e que jogou por Ponte Preta, 
Corinthians e Palmeiras, tem seu nome no 
campo 1, de grama natural. "Desenvolvi o 
dom de ser goleiro, mas a oratória não 
é das melhores. Mesmo assim, agrade-
ço pela homenagem e ressalto a impor-
tância que temos no trabalho com crian-
ças, pois somos espelhos para elas", dis-

se Carlos. Os campos de grama sintética, 
inaugurados oficialmente na segunda-fei-
ra (5), têm os nomes de Cláudio Taffarel, 
tetracampeão mundial e atual treinador 
de goleiros da seleção brasileira, e Mau-
ri Lima, padrinho da Camisa 1 e treinador 
de goleiros do Grêmio. Os dois enviaram 
vídeos que foram exibidos em um telão.

Os novos campos da Escola de Golei-
ros Camisa 1 tiveram investimento de R$ 
221,3 mil, sendo R$ 219,1 mil através de 
emenda do deputado federal Vanderlei 
Macris, atendendo solicitação do verea-
dor Thiago Brochi, e R$ 2,2 mil de con-
trapartida da prefeitura. (ZARAMELO JR.)

Idealizador e coordenador 
da Escola de Goleiros, que 
completa 15 anos no dia 
7 de novembro, Vander 
Batistella emociou-se e 
foi às lágrimas durante 
discurso na noite de 
segunda-feira (5). Lembrou 
das dificuldades para 
implantação do projeto e 
agradeceu a todos que, 
direta e indiretamente, 
contribuíram para a 
consolidação da ideia, em 
especial seus pais, esposa 
e filhos. (ZARAMELO JR.)

EMOÇÃO
ZARAMELO JR. | O JOGO | 5 DE OUTUBRO DE 2020 EX-GOLEIROS DA SELEÇÃO SÃO

HOMENAGEADOS EM CAMPOS

>> Carlos Gallo tem seu nome 
no campo de grama natural 

ZARAMELO JR. | O JOGO | 5 DE OUTUBRO DE 2020

Paraná, Macris e Omar durante 
evento na Escola de Goleiros

ZARAMELO JR. | O JOGO | 5 DE OUTUBRO DE 2020

pe", falou chefe do Executivo. 
Além de Macris e Omar, tam-
bém marcaram presença o se-
cretário executivo de Esportes 
do Estado, Marco Aurélio Pe-
golo dos Santos, o Chuí (ex-jo-
gador de basquete), e o secre-
tário de Esportes de America-
na, Eudaldo dos Santos Car-
doso, o Paraná, que fizeram 
elogios ao projeto que atende 
aproximadamente 150 crian-
ças e adolescentes.
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Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

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

Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

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

A Nova Geração Em Raquetinha! rocket_raquetinha

DA REDAÇÃO

Dois torneios na Alemanha da-
rão sequência neste mês de 
outubro à temporada 2020 
para Marcelo Melo e Lukasz 
Kubot. Os ATP 250 – Indoors 
e Championships - serão rea-
lizados na mesma cidade, Co-
lônia, em duas semanas segui-
das, com início nos dias 12 e 19.

O calendário da dupla para 
este final de ano terá, depois, o 
ATP 500 de Viena, a partir do 
próximo dia 26, na Áustria, e 
o Masters 1000 de Paris, mar-
cado para o dia 2 de novem-
bro, na França. Neles, Melo e 
Kubot vão em busca da clas-

sificação para o ATP Finals.  
As oito melhores duplas de 
2020 disputam o ATP Finals, 
que encerra a temporada, en-
tre os dias 15 e 22 de novem-
bro, em Londres, na Inglaterra.

Atualmente, Melo e Ku-
bot ocupam a 10ª coloca-
ção na Corrida para Londres, 
com 995 pontos. Em oitavo, 
o finlandês Henri Kontinen e 
o alemão Jan-Lennard Struff 
(1.020 pontos) e, em nono, o 
espanhol Pablo Carreno Bus-
ta e o australiano Alex de Mi-
naur (1.000). No ranking mun-
dial individual de duplas estão 
empatados em nono lugar, 
com 5.140 pontos.

TÊNIS

MELO E KUBOT DEFINEM
TORNEIOS E MIRAM FINALS

Melo e Kibot buscam vaga para Finals em Londres

Marusso entrou de vez na briga pela liderança do Ranking B

DIVULGAÇÃO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A nona rodada da 20ª edição do 
Torneio Amigos ATC de Raqueti-
nha, disputada esta semana, foi 
bastante favorável para Marcelo 
Marusso, que encostou na lide-
rança do Ranking B. Ele e Betão 
Soultelo, líder disparado do Ran-
king A, venceram Fred Carvalho 
e Sérgio Lião (Pivete) por 2 sets 
a 0, parciais de 6/4 e 6/2.

Com isso, Marusso chegou a 
17 pontos e agora está a apenas 
2 pontos do líder Hugo Santia-
go, que, por sinal, foi derrota-
do em parceria com Fábio Pi-
res por Robson Ferro (Robão) e 
Rogério Armond (Rogerinho) - 
6/4, 6/7 e 8/10 (tie break). Na 
semana passada, a diferença 
entre o primeiro e o segundo 
colocado era de 4 pontos.

A vitória ao lado de Marusso 
serviu para Betão ampliar sua 
vantagem na liderança. Agora, 
ele tem 23 pontos, sete a mais 
que Henrique Demarchi e Roge-
rinho. A rodada ainda teve as vi-
tórias de Rafael Lima e Maurício 
Ferreira (Zebu) sobre Fernan-

MARUSSO ENCOSTA NA 
LIDERANÇA DO "AMIGOS"

RAQUETINHA

do Pires (Pirão) e César Dei San-
ti por 4/6, 6/e 2 10/8 (tie break), 
e de Ricardo Sayão e Henrique 
Demarchi sobre Fernando Bilibio 
e Franco Sardelli por 6/2 e 6/3.

Na semana que vem, em 
virtude do feriado de Nossa 

Senhora Aparecida, não ha-
verá rodada. Os próximos jo-
gos estão marcados para o 
dia 21: Fred/Franco x Pirão/
Rogerinho, Rafael/DFemar-
chi x Betão/Fábio, Hugo/Ze-
bu x Robão/César e Bilibio/Pi-

vete x Sayão/Marusso. O Ami-
gos ATC tem um total de 15 ro-
dadas programadas, todas no 
complexo de saibro da acade-
mia Americana Tennis Center. 
O encerramento está previsto 
para o dia 25 de novembro.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE SETEMBRO DE 2020
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PORSCHE CUP

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O piloto Pedrinho Aguiar, 25 
anos, de Americana, alcançou 
pódio duplo na rodada tripla da 
Porsche Carrera Cup Brasil - eta-
pa da Sprint Challenge -, reali-
zada no Autódromo José Car-
los Pacce, em  Interlagos, zona 
sul de São Paulo, semana pas-
sada. Foram corridas rápidas, de 
25 minutos mais uma volta cada.

Na sexta-feira (2), na corri-
da que abriu a programação, 
Pedrinho teve alguns proble-
mas e terminou na sétima co-
locação. No sábado (3), no en-
tanto, o piloto americanense 
andou forte e subiu duas ve-
zes ao pódio. Na segunda pro-
va, ele ficou em quarto lugar, a 
9s767 do vencedor Miguel Pa-
ludo, e atrás de Enzo Elias e 
Werner Neugebauer, segun-
do e terceiro, respectivamente.

A terceira corrida foi a me-
lhor de Pedrinho, cruzando na 
segunda posição, praticamen-
te grudado no ganhador Pedro 
Boesel - a diferença entre eles 
foi de apenas 0s826. O desta-
que da etapa ficou para Paludo, 
que venceu duas corridas e ter-
minou em terceiro em outra.

CLASSIFICAÇÃO
PILOTOS PONTOS
1º) Miguel Paludo 136
2º) Alceu Feldmann 88
3º) Werner Neugebauer 87
4º) Lico Kaesemodel 85
5º) Pedro Boesel 82
6º) Marçal Muller 81
7º) Pedrinho Aguiar 76
8º) Enzo Elias 71
9º) Luca Seripieri 55
10º) JP Mauro 52
11º) Maurizio Billi 36
12º) Rodrigo Mello 36
13º) Rodolfo Toni 29
14º) Rouman Ziemkiewicz 27
15) Christian Hahn 20
16º) Ricardo Baptista    
17º) Fran Lara 17
18º) Renan Pizii 17
19º) Eduardo Azevedo 7

PEDRINHO ALCANÇA PÓDIO DUPLO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Após a realização da segun-
da etapa da Copa ECPA de 
Fórmula Vee, em setembro, 
o piloto americanense Car-
los Piagentini disparou na li-
derança da temporada 2020. 
Tanto na Elite 1 como na Elite 
2 da Junior, ele soma 40 pon-
tos, 22 a mais que Lucca Pa-
gotto, que é o segundo co-
locado. Na classificação ge-

ral do campeonato, incluin-
do todas as divisões, Piagen-
tini aparece em quinto lugar 
com 22 pontos. À frente dele 
estão Saulo Soares, líder com 
32; Daniel Rienda, segundo 
com 30; André Suenaga, ter-
ceiro com 26; e Ara Mendon-
ça, quarto com 23. A com-
petição tem sequência ago-
ra em outubro no traçado do 
ECPA (Esporte Clube Piraci-
cabano de Automobilismo), 
que fica no distrito de Tupi.

FÓRMULA VEE

PIAGENTINI DISPARA
NA LIDERANÇA DA COPA

Piagentini apresenta desempenho positivo

FERNANDO SANTOS | DIVULGAÇÃO FVEE

“Foi muito bom. Tive alguns 
problemas com o carro na sex-
ta-feira e ainda assim terminei 
em P7 numa corrida movimen-
tada. No sábado, a situação foi 
bem melhor, principalmente 
na última prova.A disputa com 
o Boesel foi acirrada, teve até 

toque entre a gente. Com as 
condições, esse segundo co-
locado foi um resultado espe-
tacular”, disse Pedrinho ao site 
oficial do campeonato.

A performance valeu 44 
pontos para o piloto de Ameri-
cana, que agora soma 76 e ocu-

pa a sétima colocação na classi-
ficação geral. Com Paludo dis-
parado na liderança - tem 136 
pontos -, Pedrinho Aguiar mi-
ra fechar a temporada no Top 5 
na Carrera Cup. A próxima eta-
pa será semana que vem, dias 
16 e 17, em Goiânia.

Pedrinho com os troféus conquistados na rodada tripla

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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A 1ª Copa Espalhada de Raquetinha começou a apontar 
esta semana os campeões. Na noite de quarta-feira (7), 
Marcela Bianchin e Tássia Santos (foto) conquistaram o título 
da Feminino B com vitória por 8/6 sobre Francielli Amaral 
e Talita Covolan. Já Fernando Navarro e Gustavo Dumit 
ganharam de Guilherme Bachin e Guilherme Durães por 8/2 
e garantiram o topo do pódio da Masculino D. Para hoje (9) 
está marcada a final da Masculino C entre Fabrício Bataglia/
Kauê Gabriel e Fernando Pinheiro/Rodney Silva. Os demais 
jogos serão na terça-feira (13). Ontem (8) aconteceram as finais 
das categorias Feminino C e D, mas as partidas não haviam 
terminado até o fechamento desta edição. (ZARAMELO JR.)

COPA ESPALHADA 
APONTA CAMPEÕES

JOEL OLLA JR. | TEAM JOGLIA | 7 DE OUTUBRO DE 2020

Americana conquistou 66 medalhas em torneio organizado pela FAP (Federação Paulista Aquática), sábado (3), na piscina 
de 25 metros da Arena ABDA (Associação Bauruense de Desportos Aquáticos), em Bauru. Representado por atletas da 
Natação Americana e Corinthians, o time local trouxe 30 medalhas de ouro, 23 de prata e 13 de bronze. O comando técnico 
é dos professores Fábio Cremonez e Mariana de Moraes. Os americanenses medalhistas foram Vitor Ballan Sega, Guilherme 
Vitor Campagnoli Alves, Manuela Ballan Sega, Paulo Jacomassi, Matteo Vissotto, João Francisco da Cruz Guedes. Lorena 
Scharwars, Lucas Scapi Pelegrini, Júlio C'sar Covolam, Murilo Setim Sartori, Gianlucca Sayão melotti, Luan de Oliveira, Thays 
Lira dos Santos, Isabela Vitor Piragine, Vinicius Sacheto de Moraes, Evandro Buck de Godoy Bueno, Rani Jordão Ganime, 
Antonio Kieper de Barros, João Guilherme Bodemeier (foto), Miguel Scapolan Francisco, Otávio Henrique Viana, Arthur 
Covolam, Isabela de Souza, Mateus Mometti Prado, Davi Bankoff, Daniel de Barros Theodoro, Giovana Panuci Rubio e Júlia 
Gazzano. O torneio em Bauru movimentou 300 nadadores de 18 clubes de diversas cidades de todo o Estado. (ZARAMELO JR.)

NATAÇÃO CONQUISTA 66 MEDALHAS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 6 DE OUTUBRO DE 2020
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

O 1º Mulheres de Areia, torneio de beach tennis, está sendo 
organizado pela Winner Academia. A dispta acontece no próximo 
dia 25, a partir das 8 horas. As inscrições estão abertas e podem 
ser feitas até o dia 15. Parte do valor arrecadado será repassada ao 
projeto "Olhar Solidário". As inscrições são limitadas a 40 jogadoras 
e os organizadores ressaltaram que será seguido todo protocolo 
de higiene e segurança pela pandemia. A Winner, que fica no 
distrito industrial de Santa Bárbara d'Oeste, tem por objetivo reunir 
mulheres em torneio que marque o Outubro Rosa, campanha de 
combate e conscientização do câncer de mama. (ZARAMELO JR.)

O novo campeonato de minicampo do Iate Clube de 
Americana terá a participação de sete times, cada um formado 
por nove jogadores (todos associados). A primeira rodada 
acontece no próximo final de semana, com três jogos:  Vistoria 
São Paulo x De Faria, Z Sport x Zucollors e IOD x Têxtil PBS. 
De acordo com o coordenador Antonio Pereira Lopes 
(Nico), na 1ª fase os times se enfrentam em turno único. 
Ainda será definido se passam quatro às semifinais ou se os 
dois primeiros fazem a final. A previsão de encerramento 
é a primeira quinzena de dezembro. (ZARAMELO JR.)

WINNER ORGANIZA 
"MULHERES NA AREIA"

IATE TERÁ 7 TIMES NO 
NOVO CAMPEONATO

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

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

REGRA 7 – A DURAÇÃO DO JOGO

N a coluna dessa sema-
na vamos falar sobre 
a Regra 07, que trata 

da duração de uma partida de 
futebol. Muitos já sabem que 
um jogo de futebol tem a du-
ração de dois tempos iguais 
de 45 minutos, tendo um inter-
valo de 15 minutos entres eles. 
Esse tempo do jogo pode ser 
aumentado, caso o árbitro da 
partida dê os acréscimos per-
tinentes ao tempo perdido em 
cada tempo. 

Uma partida pode ter seu 
tempo reduzido? Sim, desde 
que haja um acordo entre o ár-
bitro e as duas equipes. Vale 

ressaltar que esse acordo deve 
ser feito antes do início do jo-
go e desde que o regulamento 
da competição permita.

Com relação ao intervalo, 
todos os jogadores têm direito 
a ele, que não deve exceder 15 
minutos, para que não atrase o 
reinício do 2. Tempo.

Quando a partida tem pror-
rogação, também é permitida 
um intervalo de, no máximo, 
1 minuto, para que os atletas 
possam se hidratar e voltar pa-
ra o tempo seguinte. O regula-
mento da competição também 
deve definir claramente a du-
ração desse intervalo na pror-

rogação, que pode ser altera-
do com permissão do árbitro.

Como o árbitro deve avaliar 
o tempo de acréscimo de ca-
da período? 

Bom, a recuperação do 
tempo perdido deve ser ava-
liado pelo árbitro em razão de:

- substituições; 
- avaliação de lesões e tam-

bém o transporte de atletas 
para fora do campo de jogo, 
caso ocorra;

- perdas de tempo em geral, 
por exemplo na demora exces-
siva de uma cobrança de um 
tiro de meta, arremesso late-
ral, comemoração de gol que 

possa atrasar o reinício da par-
tida, etc; 

- sanções disciplinares; 
- paradas por motivo médi-

co que devem ser autorizadas 
e previstas no regulamento da 
competição, que são as pau-
sas para que os atletas se hi-
dratem, não podendo exceder 
1 minuto.

- existe também a parada 
para resfriamento, em situa-
ções de partidas que são joga-
das em temperaturas que ne-
cessitem de uma pausa para 
equilibrar a temperatura cor-
poral. O tempo pode ser de 90 
segundos até 3 minutos.

- em partidas com o árbi-
tro de vídeo (VAR), caso ocor-
ra uma checagem ou revisão 
que cause impacto na partida, 
também deve-se acrescer no 
tempo perdido.

Após a análise do acrésci-
mo, o árbitro do jogo informa 
o 4. Árbitro, que tem a respon-
sabilidade de indicar para to-
dos os presentes no campo, 
através de uma placa, que um 
tempo adicional será realizado. 
Deve indicar no final de cada 
tempo, ou seja, aos 45 minutos 
do 1. tempo e 2. tempo.

O acréscimo ainda pode ser 
aumentado pelo árbitro, mas 

JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
Ex-árbitro da CBF e FPF

não reduzido. O árbitro não 
pode compensar um erro de 
cronometragem ocorrido no 
primeiro tempo, alterando a 
duração do segundo tempo. 

Outra situação que pode 
ocorrer e está prevista na re-
gra, se um tiro penal tiver de 
ser executado ou repetido no 
final de um tempo, a duração 
dele deve ser prolongada até 
o pênalti ser concluído.  

Ótimo final de semana a to-
dos! Acompanhem meu Insta-
gram: @Josehenrique.arbitro
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Você sabia que o BIKE HOTEL 
é especialista em guardar bikes?

Unidades em Americana, 
Piracicaba e Joaquim Egídio

E, em breve, em Santa Bárbara d’Oeste
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Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP

contato@grupoclarian.com.br

19 3604.8010

Contrate

está aqui!!

plano de saúde
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EMPRESÁRIOS SUPERAM DESAFIO DE 17 HORAS
BIKE

Setembro foi um mês agitado para Giovanni Pamfílio e Artur Mendes na bike. Depois do desafio entre 
Alfenas e Aparecida do Norte, eles participaram do Caminho da Fé, entre os dias 20 e 25, em grupo 
organizado por Fábio Guidolin (Guidola) e que tinha também Marcos Falcade (Magal), Ricardo de 
Ruzza, Marcos Romagnolli (Marco Véio), Rogério Alves, Henrique Leopoldo (Mexicano), Cleiton Silva, 
Adriano Scaramello (Pezinho), Fábio Ramos e João Guilherme Modenese. Saindo do Bike Hotel Sports, 
em Americana, eles pedalaram aproximadamente até o santuário de Aparecida do Norte. (ZARAMELO JR.)

CAMINHO DA FÉ

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Foram exatamente 17 horas, 30 
minutos e 40 segundos em cima 
da bike para percorrer 285,3 km 
por terra, com 6,3 mil metros de 
acumulado de subidas. Mas va-
leu a pena! Os empresários Gio-
vanni Pamfílio e Artur Mendes, 
proprietários do Bar Beppo e da 
RKM Transportes, respectiva-
mente, superaram o desafio en-
tre Alfenas, no sul de Minas Ge-
rais, e Aparecida do Norte, no 
Vale do Paraíba de São Paulo.

A aventura foi realizada no iní-
cio de setembro, nos dias 5 e 6, e 
a dupla de amigos esteve acom-
panhada do técnico Maxwell da 
Rocha e dos apoios Juraci Fuma-
ça e Daniel Otero (Fumaça).

No primeiro momento, Gio-
vanni e Artur iniciaram a prepa-
ração, em julho, para a sexta edi-
ção do Desafio Caminho de Apa-
recida, que é considerada a maior 
prova de MTB (mountain bike) em 
um único dia - o tempo limite para 
conclusão do percurso de 282 km 
é de 24 horas ininterruptas. Em ra-

zão da pandemia, a prova foi can-
celada, mas os empresários ame-
ricanenses decidiram encarar o 
desafio por conta própria.

Sem o suporte da competição 
oficial, o grupo alterou a dinâmica, 
que passou a ter alguns quilôme-
tros a mais. No dia 4, sábado, per-
correram 200 km entre Alfenas e 
Itajubá, no pé da Serra da Manti-
queira. No dia 5, domingo, enfren-
taram os mais difíceis e tensos 85 
km até Aparecida do Norte.

"O sentimento é de superação, 
uma sensação incrível. Faria tu-
do de novo, sem dúvida", afirmou 
Giovanni. "Foi muito bacana, va-
leu a pena ter feito. Quero voltar 
em 2021", assegurou Artur.

A dupla não tem dúvidas que 
o momento mais complicado 
foi no domingo, num trecho de 
subida com valetas e crateras. 

"Ali é impedalável. Tivemos que 
descer e empurrar a bike. O ter-
reno é muito acidentado, com 
muito buraco. Todo cuidado é 
pouco", explicou o diretor-presi-
dente da RKM Transportes.

Apesar da dificuldade, esse 
trecho foi marcante para Giovan-

ni.  "Quando terminamos de em-
purrar, me deparei com uma ima-
gem de Nossa Senhora e isso me 
emocionou muito. Esse momen-
to ficou marcado", contou o dire-
tor e chef do Bar Beppo.

Desistir? Jamais! A dupla foi 
sempre em frente. "Confesso que 
em alguns momentos, as dores ti-
ram um pouco o foco, mas essa é 
a parte que mais me fascina nos 
desafios. Superar isso é incrível", 
citou Giovanni. "Treinamos muito 
forte e estávamos com muita de-
terminação. Não havia razão pa-
ra desistência", acrescentou Artur.

"A primeira coisa que pensei 
quando concluímos foi em como 
transferir tudo aquilo que vive-
mos para as dificuldades que te-
mos no dia-a-dia. É um aprendi-
zado e tanto", comentou Giovanni.

"Contemplar as paisagens 
por lugares diferentes, que 
nunca havia passado e que tive 
a oportunidade de conhecer. É 
uma história para guardar pa-
ra toda a vida e que se tornou 
ainda mais agradável por ter ao 
lado um grande amigo como o 
Giovanni", finalizou Artur.

Artur, Max e Giovanni durante percurso na montanha



Um dos principais ciclistas da 
época de ouro da modalidade em 
Americana e há 19 anos atuando 
como técnico, Maxwell da Ro-
cha, o Max, preparou e acompa-
nhou os empresários Giovanni 
Pamfílio e Artur Mendes no de-
safio entre Alfenas e Aparecida 
do Norte. E o coach rasgou elo-
gios aos seus dois pupilos. "O de-
sempenho deles foi impressio-
nante. A força de vontade, cada 
um dentro de suas limitações, o 
companheirismo, tudo isso é de 
tirar o chapéu. A todo instante 
um preocupado com o outro. Es-
se é o principal detalhe de um pe-
dal de longa distância", disse Max.

"A segurança do nosso ami-
go depende da gente, assim co-
mo a nossa depende dele e foi o 
que eu vi entre eles. Os conheci 
há pouco tempo e são pessoas 
do bem. Trabalhar com gente as-
sim é motivante", salientou.

"Fiquei muito satisfeito com 
os dois, com a força de vontade, 
com a garra. Aquela coisa de que-
rer buscar e melhorar cada vez 
mais. Os dois têm características 
diferentes, mas sempre pensam 
em finalizar a prova", explicou.

Assim como Giovanni e Artur 
tiveram seus momentos marcan-
tes, Max não fugiu à regra. "Pas-
samos por uma cidadezinha, que 
não recordo o nome, e havia pes-
soas na praça, adultos e crian-
ças. Paramos para lanchar. O Ar-
tur teve a sensibilidade de perce-

ber que uma criança não parava 
de nos olhar. Ele preparou e deu 
um lanche para a criança e fica-
mos conversando com ela. Coisas 
assim marcam", revelou.

Max assegurou que a dupla de 
amigos estava bem preparada e 
que teria resultado surpreenden-
te caso tivesse acontecido a prova 
oficial - Desafio Caminho de Apa-
recida. "A preparação foi bem fei-
ta e eles estavam muito bem, tan-
to física como emocionalmente. 
Se a cabeça não estiver prepara-
da, certamente é difícil terminar 
um desafio", frisou. Por fim, Max 
da Rocha fez questão de citar Ju-
raci Fumaça e Daniel Otero (Me-
lado), que atuaram como apoio. 

"São dois alunos meus, eles foram 
sensacionais. O tempo todo cui-
dando de todos os detalhes", ter-
minou o técnico. (ZARAMELO JR.)

AMERICANA, 9 DE OUTUBRO DE 2020

EMPRESÁRIOS SUPERAM DESAFIO DE 17 HORAS
MAX RASGA 
ELOGIOS A 
SEUS PUPILOS

Fiquei muito 
satisfeito  
com os 

dois, com a força de 
vontade, com a garra”
MAXWELL DA ROCHA

Hora do lanche, afinal,  
ninguém é de ferro

Giovanni colocou sua bike junto  
à imagem de Nossa Senhora

Trecho em que os bikers  
tiveram que descer e empurrar
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MATRIZ - SÃO PAULO

VITÓRIA DE KELÉ ESQUENTA RACEMAN
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A sexta etapa da Copa Race-
man, realizada no kartódromo 
de Limeira, sábado (3), teve vi-
tória de Ricardo Domingos, o 
Kelé, resultado que esquen-
tou ainda mais a briga pelo tí-
tulo da Graduados A, princi-
pal categoria do campeonato. 
Ele chegou a 200 pontos, 18 a 
menos que o líder Gustavo Va-
lente, o Gurga, que foi o quarto 
colocado na rodada.

Além dos dois, quem tam-
bém está envolvido direta-
mente na disputa pelo tro-
féu de campeão é Marcel Se-
ga, que ficou em segundo lu-
gar e agora soma 189 pontos. 
Marcelo Assiz, que foi o tercei-
ro na etapa e agora aparece na 
quarta posição com 169 pon-

tos, encostou de vez no pelo-
tão de frente. Fechando o Top 
5 está Henrique Zafalon, que 
soma 162 pontos.

Kelé ganhou a primeira ba-
teria em Limeira, completan-
do as 20 voltas em 20m16s431. 
Na cola dele chegaram Cris-
tiano Aro, Marcel Sega e Ri-

cardo Aziz. Na segunda ba-
teria, a vitória foi de Mar-
celo Assiz, com a marca de 
15m05s994 para as 16 voltas. 
Gurga, Marcel, Aziz e Kelé cru-
zaram na sequência.

Na somatória das duas pro-
vas, bastante movimentadas 
e com várias ultrapassagens, 
Kelé foi o campeão da roda-

Gurga, Kelé e 
Marcel estão 
polarizando 
a briga pelo 
título de 2020

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A

PILOTOS PONTOS
1º) Gustavo Valente 218
2º) Ricardo Kelé 200
3º) Marcelo Sega 189
4º) Marcelo Assiz 169
5º) Henrique Zafalon 162
6º) Douglas Silva 156
7º) Ricardo Aziz 142
8º) Rood Mark 118
9º) Cristiano Aro 111
10º) Rafael Zara 102
11º) Adriano Rinalti 99
12º) Alfredo Viana 60
13º) Gustavo Pires 47
14º) Eduardo Rizzo 32

GRADUADOS B
PILOTOS PONTOS
1º) Ricardo Romi 201
2º) Matheus Ferreira 194
3º) Luiz Paloni 182
4º) Caio Pinotti 159
5º) Douglas Campos 148
6º) Alexandre Bissi 143
7º) Caio Pelisson 122
8º) Felipe Brutos 108
9º) Edinei Sato 104
10º) Fernando Ongaro 99
11º) Daniel Macena 80
12º) Ricardo Paloni 64
13º) João Bonelli 27

Além de ser um dos mais an-
tigos integrantes da Copa Ra-
ceman, Ricardo Aziz é o pre-
sidente da competição que 
reúne pilotos de Americana 
e região. Para ele, 2020 é um 
ano histórico para o campeo-
nato. "Mudamos do kart in-
door para o profissional e is-

so nos dá a sensação de de-
ver cumprido, de vitória. Che-
gamos onde pensávamos em 
chegar um dia, mas consegui-
mos de  maneira ainda me-
lhor", disse. Para Aziz, "esta-
mos vivendo um ano de gran-
des e importantes mudan-
ças, não só com equipamen-

to profissional, mas também  
com um grupo de pilotos de 
qualidade técnica e muito en-
trosado. Pessoal mais anti-
go evoluiu muito e os novos 
agregaram bastante ao nível 
de competitividade."

Apesar da paralisação do 
campeonato por alguns me-

ses em razão da pandemia, o 
presidente ressaltou que "con-
seguimos, com a ajuda de to-
dos, nos organizar e readequar 
o calendário. Estamos seguin-
do os protocolos de higiene 
e segurança, sem contar que 
temos estrutura muito boa."  
(ZARAMELO JR.)

PRESIDENTE DIZ QUE ANO É HISTÓRICO

Para Aziz, nível de competitividade teve evolução

ZARAMELO JR. | O JOGO | 3 DE OUTUBRO DE 2020

da com 41 pontos, 1 a mais que 
Marcel. O pódio ainda teve As-
siz (39), Gurga (38) e Aziz (36).

GRADUADOS B
Na Graduados B da Copa Ra-
ceman, o destaque em Limeira 
foi Ricardo Romi, que venceu a 
categoria com o segundo lugar 
nas duas baterias. Ele totalizou 

44 pontos, 1 a mais que Luiz 
Paloni, que ficou em quarto na 
primeira e ganhou a segunda. 
Vencedor na corrida que abriu 
a programação e sexto na se-
gunda, Caio Pinotti garantiu 
o terceiro lugar com 41 pon-
tos. Também foram ao pódio 
da categoria Matheus Ferrei-
ra (41) e Douglas Campos (37).

No campeonato, Romi man-
tem a liderança, agora com 201 
pontos. No vácuo, com 194, es-
tá Matheus. Paloni (182), Pinot-
ti (159) e Campos (148) comple-
tam o Top 5. A Raceman'2020 
tem sequência no próximo dia 
17, a partir das 8h30, com mais 
uma rodada dupla no kartódro-
mo de Nova Odessa.

Pinotti e Kelé durante a corrida de abertura em Limeira

ZARAMELO JR. | O JOGO | 3 DE OUTUBRO DE 2020
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CHICO FIRMA COMPROMISSO NA OAB
"ELEIÇÕES LIMPAS"

DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito de Ame-
ricana, Chico Sardelli, e o seu 
vice, Odir Demarchi, estive-
ram na subseção da OAB (Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil) de Americana na tarde de 
sexta-feira (2) e firmaram o 
Termo de Compromisso “Elei-
ções Limpas 2020”, em que as-
sumem a responsabilidade de 
agir dentro da lei e conduzir a 
campanha de forma democrá-
tica, transparente e com boa-fé.

O termo prevê compromis-
sos de conduta do candida-
to quanto ao combate às fake 
news, à não utilização de cai-

xa dois e promessa de hon-
rar o mandato sem se afas-
tar das propostas de campa-
nha. O documento ainda tem 
vistas às questões relativas 
ao mandato, como o cumpri-
mento dele na íntegra, a ma-
nutenção e aperfeiçoamento 
de medidas de transparência 
pública dentro de uma gestão  
democrática, por exemplo.

Chico declarou-se honrado 
pelo convite da OAB a firmar 
o compromisso e considerou 
natural, graças à conduta que 
sempre teve, firmá-lo no início 
desta campanha. “Eu sempre 
defendi uma disputa limpa, no 
campo das ideias, e do debate 

DA REDAÇÃO

A campanha do candidato a 
prefeito Rafael Macris e do vi-
ce Ricardo Molina, da coliga-
ção "Americana Grande de 
Novo", foi oficialmente lança-
da na noite de sexta-feira (2), 
nas dependências da Fidam 
(Feira Industrial de America-
na), em formato drive-in.

O evento contou com a 
presença de nomes influen-
tes da política americanense, 
como o presidente da Alesp 
(Assembléia Legislativa do 

estado de São Paulo), depu-
tado Cauê Macris, o deputa-
do federal Vanderlei Macris e 
o vice-prefeito Roger Willians, 
além de apoiadores.

Bastante emocionado, 
Vanderlei Macris ressaltou 
a realização na candidatura 
de seu filho Rafael. “Com 40 
anos de vida pública, ajudan-
do a todos os prefeitos des-
sa cidade, parece que falta-
va uma peça nessa engrena-
gem. Uma peça que se com-
pleta agora com Rafael e es-
se projeto de gestão inovado-

ra que ele tem para America-
na, para devolver a autoesti-
ma da cidade”, afirmou.  

Molina também deixou seu 
recado: “As pessoas terão or-
gulho de dizer que votaram 
no Rafael. Um cara que es-
tá na rua desde o primeiro dia 
de mandato, não é de agora, 
porque ele gosta das pessoas. 
Meu sonho e o dele, do que a 
gente quer para população de 
Americana, ficou ainda maior”.  

Rafael falou pela primeira 
vez oficialmente como candi-
dato: “Não tenho palavras pa-

ra expressar meus sentimen-
tos nesta noite. Maior que isso 
é apenas o sonho de ver a ci-
dade que a gente ama grande 
de novo e que volte a ser refe-
rência no Brasil inteiro”. E com-
pletou: “A gente vai trabalhar 
para que todas as cidades do 
Brasil saibam aonde fica Ame-
ricana e que aqui tem empre-
go e qualidade de vida”.  

O candidato ainda desta-
cou o Plano 7 que apresen-
tou em cartório com medidas 
que adotará nos primeiros 90  
dias de governo.

DRIVE-IN

RAFAEL LANÇA CANDIDATURA NA FIDAM

Cauê, Rafael e Molina durante evento na Fidam

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

democrático em prol da nossa 
cidade. Essa é uma luta que de-
fendo há muitos anos. Vamos, 
juntos, por mais propostas pa-
ra Americana”, disse Chico, que 
foi recepcionado pelo presiden-
te da OAB local, Rafael Garcia.

Odir, Garcia e Chico,  
semana passada, na OAB
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Uma festa de sonho repleta de 
alegria e positividade em co-
memoração aos aniversários 
das irmãs Betina e Valentina 
Berardo Páfaro, que comple-
taram 9 e 12 anos respectiva-
mente. A recepção aconteceu 
na cinematográfica residência 
da família em plena tarde de 
sexta-feira. A decoração idea-
lizada pela mãe das aniversa-
riantes, Juliana Berardo Pá-
faro, teve inspiração da Um-
brella Sky de Coral Gables, na 

Flórida. Ela contou com apoio 
do Fun Club para a execução. 
Uma instalação artística que 
leva a beleza das cores por 
meio de um céu de guarda-

-chuvas e que já conquistou o 
mundo. Aliás tudo impecável e 
de muito bom gosto. Betina e 
Valentina causaram frisson em 
looks idênticos compostos de 
croped e saia em cores vibran-
tes: Betina optou pelo coral e 
Valentina, pelo verde. Na re-
cepção à beira da piscina, ra-

sante de poderosos e badala-
dos da society. Binquedões gi-
gantescos que a garotada ama 
e recreação fantástica do Tio 
Mumu que fez a alegria dos 
baixinhos e altinhos. Aliás, os 
adultos deram show de ritmo 
e swing nas gincanas. Diverti-
díssimo! Na ilha do bolo de an-
dares, arranjos de alstroemé-
rias, orquídeas e flores deli-
cadas entre centenas de bri-
gadeiros e docinhos. Ao fun-
do uma parede que lembrava 

uma fluída nuvem de balões 
brancos. No buffet, festival de 
pizzas crocantes e espumante 
bem gelado borbulhando nas 
taças. Na trilha sonora, os hits 
de sucesso do DJ Daniel, leia-

-se Gago Produções. Após o 
pique é pique, o pai das ani-
versariantes, André Páfaro, 
preparou uma grande surpre-
sa: uma queima de fogos que 
iluminou os céus de Ameri-
cana simbolizando o início de 
um novo ciclo de vida às filhas. 
Momento de muita emoção. 
Aliás, parabéns ao casal anfi-
trião que em tempos de insta-
bilidade econômica movimen-
tou o setor de festa e eventos, 
o mais sofrido com a pande-
mia. Os profissionais agrade-
cem. Uma festa como poucas!

As irmãs aniversariantes Betina e Valentina Berardo 
Páfaro: vibração e aniversário dos sonhos

Juliana Berardo Páfaro e André 
Berardo, pais das aniversariantes

Fernanda Paiuta com 
a filha Giovanna

Gustavo Azzolini 
com a filha Lara

Gravidíssima, Stela Berardo 
Pirondi com a filha Angelina

Simone Merida
Nuno Berardo Páfaro, 
irmão das aniversariantes

Andréa Pafaro e 
Renato Azenha 
com o filho Rafael

Kuca Bellucci com a filha Marianne Bellucci 
Sacilotto e neta, Giovanna Bellucci
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VELINHAS
Aniversariando nessa 
sexta-feira: Rafael 
Zaramello (foto), 
Humberto Rosalen, 
Fabíola Beretta e 
José Roberto Bueno. 
No sábado é a vez de 
Rosana Cristina Gobbo, 
Maria Forini, Guilherme 
Bendilatti, Jaqueline 
Pellisson, Luh Tsuchiya 
e Omar Najar Neto 
assoprem velinhas. 
No domingo Luciana 
Guirelli Bodemeier, Elaine 
Belizario Rosa, Ana 
Laura Bechelli Abrahão e 
Débora Dias Bicalho são 
aniversariantes do dia.

NEIVA DO CÉU...
Ai ai ai... E a diva fitness que foi fisgada pelo boy magia - sarado 
e malhado - típico rato de academia? O bofe, que é xérox do 
personagem Gavião, do SBT, engatou romance. Dois deuses 
fitness com cabelos de embalagem de shampoo, sorriso de 
comercial de creme dental e contas bancárias abastadas. Depois 
de um tempo de namorico, os dois foram curtir noite caliente no 
motel. A lulu fitness estava subindo pelas paredes, mas ao ver 
o bofe nu teve uma crise riso. A torneira era tão pequena que 
mais parecia um amendoim. A paixão virou amizade e agora o 
bambambã ganhou apelido de fake news! Se manca, Adamastor!

Bruno Berardo com 
o filho Lorenzo

Tati Dollo Pizzinato, Claudia Dollo 
Barros e Gabriela Araújo

Gravidíssima, Dryele Giglioli Silva 
com os filhos Kauan e Nickolas

Gica Berardo com os filhos 
Giordano e Charlotte

Luciana Campari, Fernanda Bordon Falcade, Fabiane 
Covolan Luchesi, Viviane Corral e Lisa Leme Martinelli

Lucy e Ary Berardo, avós 
maternos das aniversariantes

Karen Ballan Sega, 
aniversariante especial dessa 
segunda, com a filha Manuela Marcela Ballan com o filho

Henrique Giglioli Silva

Maria Eugênia Diniz Armond 
Barreto de Meneses

Isabela Nicoletti
Betina e Valentina Berardo Pafaro com os 
pais Juliana e André e o irmão Nuno
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PROFESSORES VIVEM MOMENTO DIGITAL
NOVO DESAFIO

DA REDAÇÃO

A sala de aula e os conteúdos 
apresentados presencialmen-
te não estão mais na lista dos 
professores do ensino superior 
há mais de 150 dias. A pande-
mia da covid-19 adiantou um 
processo de mudança para um 
mundo mais online na educa-
ção. Assim, como em outros se-
tores da economia, as mudan-
ças foram bruscas.

Com a pandemia, uma das 
profissões que mais sofre no 
processo de ensino é a de pro-
fessor. O giz, a caneta e a lousa 
deram espaço para o mouse, te-
clado, microfones e aplicativos 
de reunião online, além das pla-
taformas institucionais.

Na Faculdade de America-
na esta situação não foi diferen-
te. Uma das primeiras institui-
ções de ensino superior a inserir 
as aulas de maneira online, atra-
vés da plataforma Google Meet, 
os professores aos poucos fo-
ram mudando seu modo de au-
la para atrair a atenção do aluno 
em um mundo digital.

Para a professora de Admi-
nistração da FAM, Caroline Be-
lomo, a adaptação dos mate-
riais foi um dos desafios impos-
tos pela mudança repentina de 
método. “A dinamização das au-

las e a preparação dos materiais 
tiveram que ser adaptados de 
modo que pudéssemos atender 
a demanda de aprendizagem 
dos alunos, uma vez que eles te-
riam que adquirir ainda mais au-
tonomia frente ao desempenho 
nos estudos”, disse.

Joseane Nobre, professora 
do curso de Nutrição, garimpou 
na internet novas ferramen-
tas para levar o aluno a intera-
gir nas aulas online. “É muito re-
lativo, tenho turmas muito par-
ticipativas, com as quais estou 
usando uma metodologia de 
discussão, chama-se Portifólio 
reflexivo, que os faz participar 
ainda mais, já que é necessário 
refletir sobre os diversos aspec-

tos trabalhados na disciplina e 
opinar a respeito", disse.

"Em outras, utilizo ferramentas 
como Jamboard, é quadro bran-
co bem legal, os alunos podem 
ajudar na construção das aulas e 
ao final é só imprimir como pdf, 

Nem tudo funciona da maneira 
sonhada por qualquer professor. 
As vezes, uma simples resposta 
em áudio ou pelo chat para as-
sinar a presença na aula mostra 
uma falta de respeito com o pro-
fissional do outro lado da tela.

A carga de trabalho também 
mudou, afinal tudo agora é di-
gital, o que era comum resolver 
em um intervalo, agora deu lu-
gar ao e-mail ou mensagens 

por diversos canais online. Pa-
ra o futuro, o ensino hibrido de-
verá ter seu lugar cativo no co-
tidiano de professores e alunos. 

"Acreditamos que o ensino com 
a participação ativa das ferra-
mentas disponíveis neste mun-
do online serão usadas com 
maior frequência devido a tudo 
isso que estamos enfrentando 
com a pandemia. Professores e 
alunos devem estar juntos para 

o bom andamento do aula com 
professores ligados em novida-
des e alunos com maior autono-
mia na frente do computador. A 
cada dia nos aperfeiçoando pa-
ra também oferecer o melhor 
conteúdo, uma aula mais dinâ-
mica e um processo de apren-
dizado ainda mais participativo”, 
disse Eryvelton Baldin, gerente 
comercial e Marketing e Coor-
denador do EAD FAM.

HOMENAGEM
Numa reverência ao grupo 
de professores da Faculdade 
de Americana, a FAM decidiu 
homenageá-los com um ou-
tdoor em Americana com fo-
tos dos docentes em momen-
to de aula. A campanha mos-
tra que mesmo com as dificul-
dades impostas pela pande-
mia, os professores estão on-
line pelos alunos e por saber 

que a sua função é ensinar se-
ja presencialmente ou um pou-
co mais distante, divididos por 
uma tela de computador, mas 
sabendo que o conteúdo está 
sendo apresentado com von-
tade para sua sala, agora di-
gital, mas que em breve re-
tornará presencialmente, mas 
cheia de parcerias com as faci-
lidades que a internet oferece.  
(DA REDAÇÃO)

BALDIN ACREDITA EM USO MAIS FREQUENTE

>> Baldin vê professores  
e alunos mais próximos

DIVULGAÇÃO

Andrea Mirandola, Joseane Nobre e Caroline Belomo são professoras da Faculdade de Americana

DIVULGAÇÃO

também o mapa mental intera-
tivo, padlet, eles adoram esse re-
curso”, acrescentou Joseane.

REALIDADE
Já para Andrea Mirandola, tuto-
ra do EAD FAM, o trabalho em 

disciplinas semipresenciais ou 
ensino a distância já é uma reali-
dade em sua vida e lembra que 
o processo de aprendizagem e 
ensino sempre passou por mu-
danças. A busca por um mé-
todo hibrido, que alia presen-

cial e digital, é algo que chegou 
para ficar no mundo educacio-
nal. “Espero que possamos per-
ceber - com tudo isso que es-
tamos vivendo - que a educa-
ção não pode ser um modelo fi-
xo. Que o conhecimento da rea-

lidade é que vai determinar o ti-
po de tendência pedagógica a 
ser utilizada. Penso que é imper-
doável a escola continuar a en-
sinar da mesma forma de antes. 
Essa mistura é fundamental!”, 
comentou Andrea.

Adaptação 
dos materiais 
foi desafio 
imposto na 
mudança



 15AMERICANA, 9 DE OUTUBRO DE 2020 GERAL

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

DA REDAÇÃO

A Rede de Supermercados Pa-
gue Menos, que possui 29 lojas 
em funcionamento em 16 muni-
cípios do interior de São Paulo, 
está na fase final da campanha 
em prol da solidariedade con-
tra a covid-19. No total, a em-
presa chegará aos R$ 2 milhões 
em cestas básicas doadas por 
meio do Instituto Pague Menos.

Segundo o presidente da 
companhia, Jefferson George, 
a empresa cumpre seu papel 
social de entender o momento 
complicado pelo qual o mun-
do está passando e contribuiu 
para que em momentos muito 
críticos a situação tivesse seus 
efeitos minimizados. "Busca-
mos auxiliar a população que 
precisa e tem enfrentado mui-
tas dificuldades, tanto econô-
micas quanto de saúde, neste 
momento de crise", enfatizou.

Na última fase da ação, 
que começou no dia 15 de se-
tembro e vai até a próxima 
quinta-feira (15), será atingida 
a marca de aproximadamen-
te 50 mil cestas básicas dis-
tribuídas nas cidades onde a 
rede atua, para o fundo social 
e instituições cadastradas no 
Instituto Pague Menos — que, 
por sua vez, faz o acompa-
nhamento das doações.

"Desde o começo da empre-
sa, entendemos que o ‘Pague 
Menos - Faz sua vida melhor’ é 
realmente o nosso foco — au-
xiliar pessoas no que for pre-
ciso. Por isso, estamos efetiva-
mente dispostos a ajudar e a 
nos colocar no lugar do outro. 
Sem ações deste tipo, acredi-
tamos que o agravamento da 

PAGUE MENOS
FECHA CAMPANHA
DE R$ 2 MILHÕES

SOLIDARIEDADE

DA REDAÇÃO

A Acia (Associação Comer-
cial e Industrial de America-
na) e Grupo Liberal se uniram 
para oferecer aos associados 
a vantagem de participar do 
Club Class, um canal exclusivo 
de negócios lançado recente-
mente pela tradicional empre-
sa de comunicação de Ame-
ricana. O benefício de ingres-
sar no clube é que os parcei-
ros ampliam a visibilidade pa-
ra marca, produtos e serviços, 
uma vez que integrarão uma 
rede de oportunidades ofer-
tadas para todos os leitores do 
jornal e do portal de notícias.

A parceria firmada durante 
reunião na sede do grupo de 
comunicação, no dia 30 de se-
tembro. Participaram o presi-
dente da associação, Wagner 
Armbruster; a gestora comer-
cial Angela Telles; o diretor co-
mercial do Liberal, Fernando 
Giuliani; e Michelle Oliveira, su-
pervisora de assinaturas.

pandemia teria um impacto 
muito maior. Portanto, é fun-
damental uma conscientização 
de todos sobre a importância 
de praticar a solidariedade e 
estar genuinamente preocu-
pados em ajudar o próximo", 
acrescentou Jefferson.

Além dessa iniciativa, a 
companhia normalmente já 
realiza outras ações com doa-
ções mensais de produtos pa-
ra projetos sociais. "São deze-
nas de solicitações diárias que 
o Instituto Pague Menos ana-
lisa com muito cuidado, pois 
reconhecemos a importância 
destas doações para a comu-
nidade", citou o presidente.

A empresa também aten-
de solicitação de alguns gru-
pos de voluntários, oferecendo 
desconto considerável em ces-
tas básicas, que são compra-
das por pessoas interessadas 
em ajudar entidades carentes.

AÇÕES SOCIAIS
Com 31 anos, completados re-
centemente, a Rede de Super-
mercados Pague Menos sempre 
manteve ações sociais com doa-
ção de alimentos e, algumas ve-
zes, com repasses financeiros. É 
comum os pedidos chegarem 
por meio de igrejas, entidades, 
grupos de voluntários e até mes-
mo pelas prefeituras das cidades.

Há pouco mais de um ano, 
essa responsabilidade passou 
para o Instituto Pague Menos, 
que cuida do processo e ainda 
contribui com importantes insti-
tuições, como Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais), AAANO (Associação dos 
Amigos dos Animais de Nova 
Odessa), Nisfram, Colorado Es-
porte Clube, Sopão Jardim Brasil, 
entre muitos outros. Desde 2017, 
a empresa entrega um Relatório 
Socioambiental, que é uma com-
pilação dos investimentos anuais.

Jefferson ressalta papel social do Pague Menos

DIVULGAÇÃO

CLUB CLASS

ACIA E LIBERAL SELAM PARCERIA

Para ingressar como par-
ceiro no Club Class, o as-
sociado da Acia deverá en-
trar em contato direto com 
o Grupo Liberal através do 
e-mail mercadoleitor@libe-
ral.com.br ou pelo número 
(19) 99277-4145, informan-
do CNPJ e dados cadastrais. 
Na sequência, ingressará no 
clube de vantagens que atin-
ge 45 mil leitores do Liberal 
e 1,200 milhão usuários do 
portal de notícias, cuja mé-

dia é de 5 milhões de visuali-
zações. “Oferecer ao comér-
cio, indústria e prestadores 
de serviço a oportunidade de 
estar no Club Class com ta-
manha dimensão de acessos 
e divulgação é algo funda-
mental para a retomada dos 
negócios pós-pandemia. Te-
nho certeza que o nosso as-
sociado será bem sucedido. 
Esta parceria é uma opor-
tunidade sem precedentes”, 
afirmou Wagner Armbruster.

Representantes da Acia e Liberal durante reunião

DIVULGAÇÃO
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A Secretaria de Saúde de Americana informou que vai até o dia 
30 de outubro a campanha de vacinação contra a poliomielite, 
destinada às crianças com idade entre um e cinco anos. A dose, 
em gotinha, estará disponível em todas as unidades básicas de 
saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Paralelamente 
à campanha, a Secretaria também realizará a atualização 
da carteira de vacinação, sendo que as pessoas com idade 
entre dois meses e 15 anos que estiverem com alguma vacina 
atrasada, poderão receber a dose correspondente. (DA REDAÇÃO)

VACINAÇÃO
REPRODUÇÃO INTERNET

MARIA GIOVANA RECORRE À JUSTIÇA
FALTA DE ÁGUA

DA REDAÇÃO

A candidata a prefeita de 
Americana pelo PDT, Maria 
Giovana, ingressou na Justi-
ça quarta-feira (7) para que o 
DAE (Departamento de Água 
e Esgoto) de Americana en-
contre medidas que minimi-
zem os prejuízos com a falta 
de água enfrentada pela po-
pulação da cidade no início 
desta semana, após problema 
em válvula de interligação da 
nova captação de água bruta 
no Rio Piracicaba.

“Na história recente de 
Americana, houve diversos 
episódios de desabastecimen-
to de água e falta de manuten-
ção na seara hídrica que per-
duraram por dias e semanas a 
fio, sem informações previas 
por parte do Executivo, dei-
xando a população à deriva 
sem água encanada ou con-
dições de vida digna, em que 
pese o correto adimplemen-

to das contas de água que 
são entregues aos muníci-
pes periodicamente”, diz ação.

Em outro trecho, a ação fa-
la em garantia de direito à vi-
da. “Estamos tratando dos sa-
grados direitos à vida, saúde e 
bem-estar, os quais vem sen-
do rechaçados pelos reque-
ridos contra a população de 
Americana, e caso não sejam 
protegidos por tutela neste 
exato momento, implicará em 
seu perecimento, vislumbran-
do-se plenamente justificável 
a concessão de tutela de ur-
gência”, traz um trecho.

ABASTECIMENTO
O bombeamento de água bru-
ta no Rio Piracicaba, segundo 
a Prefeitura, foi retomado no 
início da tarde de quarta-feira, 
após a conclusão das obras de 
interligação da nova captação 
de água de Americana. Os ser-
viços de interligação da nova 
captação da cidade foram ini-

ciados na manhã de terça-feira 
(6) pela empresa Artec.

Após iniciar o bombeamen-
to, por volta das 21h30 de ter-
ça-feira, a válvula que faz parte 
da peça de interligação da uni-
dade de captação nova com a 
velha apresentou problemas e 
rompeu, inundando toda a cai-
xa de comando. O bombea-
mento foi interrompido para a 
remoção dos cerca de 54 pa-
rafusos para a instalação de 
uma flange cega, um "tam-
pão", contendo o vazamento.

Maria Giovana tem 
acompanhado o problema 
da falta de água

DIVULGAÇÃO


