ALEX FERREIRA

Gustavo Valente, o Gurga, domina mais uma etapa da Copa Raceman de Kart e amplia vantagem na ponta
do campeonato. Pilotos voltam à pista neste sábado (31), em Nova Odessa, para nova rodada dupla. P. 6 e 7

IRMÃS COMELATO CONQUISTAM
TÍTULO NO BEACH TENNIS. P. 3

ROGÉRIO E SAYÃO AMEAÇAM
LÍDERES NA RAQUETINHA. P. 10
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Pedrinho e Salas festejam
vitória na capital de Goiás

Pedrinho Aguiar, de Americana,
e Guilherme Salas, de Jundiaí,
vencem etapa de Goiânia da
Porsche Cup Endurance Series,
superando, entre outros,
o ex-Fórmula 1 Felipe Massa. P. 5
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DE OLHO NO APITO

JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
@josehenrique.arbitro

CURIOSIDADES DO FUTEBOL (PARTE 1)

Instagram josehenrique.carvalho

N

essa edição vamos co- IMPEDIMENTO Como já foi
mentar algumas curio- mencionado em edições passidades do futebol, sadas, a regra 11 é a que trata
em especial na arbitragem.
do impedimento e é considerada uma das mais polêmicas
CRIAÇÃO E REGRAS A cria- marcações. Foi criada em 1866
ção do futebol aconteceu no e várias vezes alterada em cirdia 26 de outubro de 1863. cunstância da evolução do fuNessa data, após algumas re- tebol. Com as recentes alterauniões em Londres, foi cria- ções, hoje o bandeirinha poda a tão conhecida “The de assinalar uma infração de
Football Association”. Jun- impedimento, não somente
tamente com ela, vieram as quando o atacante está em
17 regras. Até hoje essa asso- posição e participa da jogada
ciação existe e organiza cam- tocando na bola, mas também
peonatos na Inglaterra.
se interfere na ação do adver-

REPRODUÇÃO INTERNET

11 JOGADORES Foi a partir
de 1870 que o futebol passou
a contar com 11 jogadores, de
forma oficial, sendo 10 na linha
e 1 como goleiro.

rias fitas de tecido que uniam
as duas traves laterais. Em 1875
foi introduzido o travessão, que
conhecemos até hoje. A rede
apareceu em seguida, em 1890,
com o objetivo de identificar claramente a marcação dos gols.

Algumas curiosidades estão
sendo respondidas para leitobém chamado de tiro de can- res que enviaram recentemente
to ou mesmo córner, por alguns suas perguntas. Estou à disposição. Semana que vem tem mais!
mais antigos, surgiu em 1872.
ESCANTEIO O escanteio, tam-

TRAVESSÃO E REDE Antiga-

mente se usava simples e precá-

LUCENA É DESTAQUE NA COPA SUDESTE
Faltando apenas uma rodada
para o final da temporada
2020 da Copa Sudeste de Kart,
Daniel Estrela Lucena (foto) é o
principal destaque. Entre todos
os participantes, o piloto #77 é
quem tem a maior pontuação.
Após a etapa da semana passada,
Lucena chegou a 168 pontos e
é líder absoluto da categoria
Cadetes. O mais próximo dele é
Flávio Antonio Oliveira Neto, com
125 pontos. Nas demais categorias,
os pilotos que aparecem na
liderança são Leonardo Ferraz
Factore, com 120 pontos na Mirim;
Helton 107, com 60 pontos na 125
Senior; Eduardo Weneck e João
Vitor Navia, com 16 pontos na
125 Graduados; Omarzinho Najar,
com 28 pontos na F4 Senior;
Enzo Najar, com 26 pontos na
F4 Graduados; Rodrigo Vieira,
com 64 pontos na Força Livre;
e Serginho, com 26 pontos na
Indoor. A próxima etapa da
Copa Sudeste está marcada
para o dia 21 de novembro, no
kartódromo de Nova Odessa.
O campeonato é organizado
pela Auto Giro Competições
e Eventos. (ZARAMELO JR.)

sário ou recebe a bola vinda de
uma defesa do goleiro.

JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO
Ex-árbitro da CBF e FPF

NICO LOPES | DIVULGAÇÃO
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LÍDERES SE ENFRENTAM NO MINICAMPO DO IATE
Apesar do feriado prolongado, o campeonato de minicampo do Iate Clube de Americana tem rodada normal neste final de semana e o destaque fica para o jogo
entre os líderes Têxtil PBS e Zucollors (foto), marcado para amanhã (31), às 15h15. Os dois times venceram nas rodadas anteriores e têm 6 pontos cada. O outro
jogo deste sábado será entre Orion Cores e De Faria Imóveis, às 16h30. O complemento da rodada terá I.O.Dias x Z Sport, domingo (1), às 9 horas. PBS e Zucollors
estão na liderança com 6 pontos, seguidos por De Faria e I.O.Dias, com 3. Orion, Z Sport e Vistoria São Paulo ainda não pontuaram. De acordo com o coordenador
Antonio Pereira Lopes (Nico), o principal artilheiro é Pit, que marcou 7 gols até agora. Pepo, com 6 gols, vem na coluna. Na sequência aparecem Ceará, com 5
gols, Gabriel e Guilherme, cada um com 4 gols. A rodada da semana passada teve Orion 3x5 Zucollors, I.O.Dias 4x1 Vistoria SP e PBS 7x1 De Faria. (ZARAMELO JR.)
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WINNER ACADEMIA | DIVULGAÇÃO

LÍDER, RB TEM
DERBI EM SB
Líder e invicto, o Rio Branco encara o União
Barbarense em derbi marcado para domingo
(1), às 10 horas, no Estádio Antonio Guimarães,
em Santa Bárbara d'Oeste, no encerramento do
1º turno do Campeonato Paulista da 2ª Divisão.
Com duas vitórias e um empate, o Rio Branco
aparece em primeiro lugar no Grupo 4 com
7 pontos e pode encaminhar a classificação
à 2ª fase em caso de novo resultado positivo.
O atacante Brendon (foto) e esperança de
gols. Já o União é o lanterna da chave com
três derrotas e busca a reação. (ZARAMELO JR.)

ALEX FERREIRA | DIVULGAÇÃO

As irmãs Marília e
Júlia Comelato foram
campeãs do 1º Mulheres
de Areia de Beach
Tennis, torneio realizado
na Winner Academia
de Santa Bárbara
d'Oeste, domingo (25),
em prol da campanha
Outubro Rosa e do
projeto Olhar Solidário.
Na final, elas ganharam
de Simone Salvaia e
Sara Tondini. O torneio
teve a participação
de 12 duplas e houve
premiação em medalhas.
De acordo com Simone
Salvaia, que além de
jogar também atuou
na organização, parte
da taxa de inscrição
foi revertida ao Olhar
Solidário. Houve uma
palestra sobre o Outubro
Rosa, campanha de
prevenção do câncer
de mama. Na foto, a
partir da esquerda, estão
Júlia, Simone, Sara e
Marília. (ZARAMELO JR.)

BOSQUE ELEGE
CONSELHEIROS
Em assembleia de sócios, realizada domingo (25), o Clube
do Bosque elegeu cinco novos conselheiros. Passam a
fazer parte do Conselho Deliberativo Carlinhos Carrion (87
votos), Ricardo Sayão (85), Diego Guidolin (79 - foto), Franco
Sardelli (72) e Daniel Zabani (72). Na próxima semana, os
conselheiros se reúnem para escolher o presidente da Diretoria
- o engenheiro Pedro Alvaro Aguiar, atual presidente, é
candidato único e a tendência é que reeleito por aclamação.
O dia e horário da reunião devem ser definidos hoje (30) pelo
presidente do conselho, Edvaldo Rigue (Nino). (ZARAMELO JR.)
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"JUNTOS PELA VIDA" MOVIMENTA ATLETAS

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

NATÁLIA VENCE
"CORRIDA
PROTOCOLO"
A "Corrida de Rua Protocolo", realizada domingo
(25) no Sambódromo do Anhembi, em São
Paulo, teve a participação de cinco atletas de
Americana, convidados pela organização da
prova que serviu como teste para avaliação
de medidas sanitárias que serão adotadas
na retomada dos eventos do gênero.
Pela S2 Assessoria Esportiva marcaram
presença os coaches Natália Regina Paineli
e Emerson Michelin (foto), enquanto o
coach William Barbosa e os corredores Val e
Thiago Cia representaram a Triaction Team.
A prova teve percurso de 5 km e Natália foi
a vencedora entre as mulheres cravando o
tempo de 19m15s, seguida por Conceição
Carvalho Oliveira (19m50s) e Andressa Lopes
Sampaio (21m07s). Entre os homens, vitória de
Jucimario de Melo Silva, que marcou 16m20s.
A avaliação, tanto dos organizadores quanto
dos atletas, foi bastante positiva e a expectativa
é que as corridas de rua presenciais possam
ser retomadas ainda este ano. (ZARAMELO JR.)
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Promovido pela TV Doutor, com apoio do Grupo Musas Runners
e organização da Dunamis Assessoria Esportiva de Americana,
o Desafio "Juntos pela Vida" está movimentando atletas de toda
região nas modalidades de corrida (5, 10, 15 e 21 km), ciclismo
(25, 50, 100 e 200 km) e caminhada (3 e 5 km) - o evento é
virtual e abrange todo País. O desafio começou no dia 15 de
outubro e se estende até o dia 15 de novembro - as inscrições
continuam abertas e podem ser feitas pelo link https://www.
ticketagora.com.br/e/desafio-juntos-pela-vida-31028. O objetivo
é o estímulo à adoção de hábitos de vida saudáveis como forma
de prevenção e até tratamento de diversos tipos de câncer,
como de mama e de próstata. Parte dos recursos do evento
será destinada a entidades que atendem pacientes com câncer.
Drica Boldrini, coach da Dunamis, explicou que os participantes
podem fazer o percurso escolhido quando e onde quiser, e têm
que enviar comprovante de aplicativo à organização para ter
direito à medalha. De acordo com Drica, um grupo de ciclistas de
Americana (foto) fez recentemente pedal de 217 km, passando
por Iracemápolis e Charqueada, e voltando por São Pedro, Águas
de São Pedro e Piracicaba. "É um desafio virtual muito legal, não
apenas pelo aspecto do esporte, mas também pelo envolvimento
em campanhas como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Vale
muito a pena participar", afirmou Drica Boldrini. (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 25 DE OUTUBRO DE 2020

SIMULADO
REÚNE
ALUNOS DA
TRIACTION

DUATHLON VIRTUAL TEM
PARTICIPAÇÃO DE 225
Realizado durante três dias - 16, 17 e 18 de outubro -, o 2º Duathlon
Virtual Belive Yourself teve a participação de 225 atletas de
Americana e outras cidades do Estado. Foram três modalidades:
Easy (1,5 km de corrida, 15 km de bike e 3 km de corrida), Sprint
(2,5 km de corrida, 20 km de bike e 5 km de corrida) e Olympico
(3 km de corrida, 40 km de bike e 10 km de corrida). Houve
premiação em troféus aos melhores classificados. (ZARAMELO JR.)

A Triaction Team realizou
domingo (25), com largada
e chegada no Bike Hotel
Sports, simulado de duathlon
com a participação de
aproximadamente 50 alunos
da assessoria. A prova teve
5 km de corrida, 20 km de
bike e mais 2,5 km de corrida.
Segundo informações do coach
William Barbosa, participaram
alunos de Americana, Nova
Odessa, Sumaré, Santa
Bárbara d'Oeste, Campinas,
Paulínia, Cosmópolis e Vinhedo.
A atividade foi coordenada
pelo coach Fabrício Justiniano
da Silva. (ZARAMELO JR.)

FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

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

3645-1618
3407-7474




DELIVERY
Almoço todos os dias
Jantar às sextas e sábados

#PEDENOVALMARTI
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PORSCHE CUP

PEDRINHO VAI AO TOPO EM GOIÂNIA
LUCA BASSANI | PORSCHE CUP

ZARAMELO JR.

TOP 5 DA ETAPA

@zaramelojr

PILOTOS

Pedrinho Aguiar garantiu o topo do pódio na segunda etapa da Porsche Cup Endurance Series, sábado (24), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).
O piloto de Americana formou dupla com Guilherme Salas, de Jundiaí, e eles completaram a prova de 300 km em

1º
2º
3º
4º
5º

CLASSIFICAÇÃO
GERAL
PILOTOS

Piloto de
Americana
superou nomes
de peso do
automobilismo
2h15m48s324, vantagem de
2s589 para a parceria Alceu
Feldmann/Thiago Camilo.
Pedrinho e Salas também superaram nomes de peso do automobilismo, como Felipe Massa, que correu 15 temporadas na
Fórmula 1, Nelsinho Piquet, Lucas di Grassi, Ricardo Zonta e
Cacá Bueno, entre outros.
"A corrida foi muito boa, trabalhamos com estratégia dife-

TEMPO

P.Aguiar/G.Salas
2h15m48s324
A.Feldmann/T.Camilo
+ 2s589
R.Baptista/L.Grassi
+ 15s789
F.Massa/L.Kaesemodel + 16s022
W.Neugebauer/R.Zonta + 36s408

Pedrinho Aguiar pilotou durante
uma hora no traçado de Goiânia
rente. Larguei primeiro e andei
durante uma hora. Na troca, o
Salas guiou mais uma hora e
pouco. No final foi um pouco
apertado, mas deu tudo certo", disse Pedrinho em contato com O JOGO. A dupla vencedora largou na pole position
e manteve-se à frente durante grande parte da corrida, até
ser superada por Feldmann e
Camilo. No entanto, na saída

do último pit-stop obrigatório, Salas, que estavam em oitavo temporada 2020 da Endurano carro #20 retomou a dian- lugar na classificação do cam- ce Series está marcada para o
teira e ali permaneceu até re- peonato, agora aparecem na dia 6 de dezembro, no Autóceber a bandeira quadriculada. terceira posição - veja quadro. dromo José Carlos Pacce, em
"A sensação é incrível. A es- A rodada de encerramento da Interlagos, em São Paulo.
tratégia e o trabalho em equipe
deram certo. O conjunto é que
somou o resultado", acrescentou o americanense, que venceu pela segunda vez na Endurance Series. Com a vitória
na capital de Goiás, Pedrinho e

PONTOS

1º Alceu Feldmann

116

2º Werner Neugebauer
Ricardo Zonta

113

3º Pedrinho Aguiar
Guilherme Salas

101

4º Lico Kaesemodel
Felipe Massa

90

5º Ricardo Baptista

79

6º Nelsinho Piquet

76

7º Rouman Ziembiewicz

66

8º Miguel Paludo
Beto Gresse
Thiago Camilo

61
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KART

GURGA AMPLIA VANTAGEM NA RACEMAN
tar que todos têm que descartar uma etapa e, como fui penalizado numa delas, a pontuação
vai mudar", comentou o líder.
Na primeira bateria, quem
ZARAMELO JR.
largou na pole foi Ricardo
@zaramelojr
Kelé, que liderou até ser forçado a abandonar por causa de
Bicampeão da Copa Race- problema na corrente do kart.
man de Kart, Gustavo Valen- Gurga, que saiu em segundo
te, o Gurga, ampliou vanta- e chegou a cair para terceiro,
gem na liderança da temporada 2020 após a realização da
Líder evita
sétima etapa, dia 17, em Nova Odessa. Com a vitória nas fala sobre
duas corridas da rodada, a dis- favoritismo
tância do piloto #22 para o vice-líder Ricardo Domingos, o e elogia os
Kelé, que era de 18 pontos, su- demais pilotos
biu para 49. Para o terceiro colocado Marcel Sega, a diferença, que era de 29 pontos, pas- pulou para a ponta e fechou as
sou a ser de 54.
26 voltas em 19m49s769, 1s647
Apesar dos números ampla- à frente de Matheus Ferreira,
mente favoráveis, Gurga man- que cruzou em segundo.
tém a cautela e evita falar soCom a inversão do grid enbre favoritismo à conquista do tre os 10 primeiros, o pole na
título. "O pessoal está andan- segunda bateria foi Cristiado muito bem e há muita coisa no Aro, mas novamente Gur- em 10º, na quinta fila, e foi gaainda bem pela frente, sem con- ga destacou-se. Ele largou nhando posições até assumir
a dianteira e completar as 27
voltas em 20m44s913, vantagem de apenas 0s194 para
Matheus, que novamente foi
o segundo colocado. Na soma
das duas corridas, Gurga Va-

ALEX FERREIRA | 17 DE OUTUBRO DE 2020

Gurga Valente ganhou as duas
corridas em Nova Odessa

CLASSIFICAÇÃO
GRADUADOS A
PILOTOS

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

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

PONTOS

269
220
215
206
182
180
177
143
142
114
99
60
47
32

GRADUADOS B
PILOTOS

lente fez 51 pontos e assegurou a vitória na rodada. O pódio da Graduados A ainda teve Henrique Zafalon, segundo
colocado com 44 pontos; Ricardo Aziz, terceiro com 40;
Cristiano Aro, quarto com 32;
e Marcel Sega, quinto com 26.

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

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO

(19) 3471-4515

No geral, o Top 5 da principal categoria da Raceman passou a ter como novidade a presença de Ricardo Aziz, que
era o sétimo colocado e agora aparece na quinta posição,
ocupando o lugar de Marcelo
Assiz, que caiu para sétimo.

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

Matheus Ferreira
Ricardo Romi
Luiz Paloni
Caio Pinotti
Douglas Campos
Alexandre Bissi
Felipe Brutus
Edinei Sato
Caio Pelisson
Fernando Ongaro
Ricardo Paloni
Daniel Macena
João Bonelli

PONTOS

247
245
202
179
174
171
132
126
122
115
102
96
27

MATHEUS ASSUME
LIDERANÇA DA GB
Se teve alguém que deu trabalho para Gustavo Valente (Gurga) na sétima etapa da Copa
Raceman, esse alguém foi Matheus Ferreira, que andou em
ritmo forte e nas duas corridas
chegou no vácuo do bicampeão
- as duas categorias correm juntas, mas com classificações à
parte. O piloto #12 foi o melhor
da Graduados B e assumiu a liderança da categoria. Matheus
fechou a rodada dupla com 53
pontos e garantiu o topo do pó-

dio. Na sequência ficaram por
Ricardo Romi (44), Ricardo Paloni (38), Alexandre Bissi (28) e
Douglas Campos (26).
Campeão do campeonato
na era do indoor, Matheus chegou aos 247 pontos e pulou do
segundo para o primeiro lugar,
superando em 2 pontos Ricardo Romi, que agora está na segunda posição. O Top 5 da categoria conta também com
Luiz Paloni, Caio Pinotti e Douglas Campos. (ZARAMELO JR.)
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PÓDIOS DA RODADA
FOTOS: ALEX FERREIRA | 17 DE OUTUBRO DE 2020

AMERICANA, 30 DE OUTUBRO DE 2020

GRADUADOS A
Matheus andou em ritmo forte na rodada

CRISTIANO ARO, HENRIQUE ZAFALON, GUSTAVO
VALENTE, RICARDO AZIZ E MARCEL SEGA

NOVA ODESSA RECEBE MAIS UMA RODADA

ALEX FERREIRA | 17 DE OUTUBRO DE 2020

A Copa Raceman tem sequência neste sábado (31),
no kartódromo de Nova Odessa, com a realização da
oitava etapa da temporada 2020. A programação de
mais rodada começa a partir das 7h30 e se estende até
por volta do meio-dia, com warm-up, briefing, tomada
de tempo, corridas e premiação. Para novembro, estão
programadas duas etapas nos dias 14 e 28. Uma delas
deve ser em Limeira e outra será em Nova Odessa,
que também receberá a rodada final, no dia 12 de
dezembro. O presidente Ricardo Aziz deve oficializar
o calendário durante a próxima semana. (ZARAMELO JR.)

GRADUADOS A
ALEXANDRE BISSI, RICARDO ROMI, MATHEUS
FERREIRA, RICARDO PALONI E DOUGLAS CAMPO

SOC

8
/Wagnersanches
@Wagnersanches
19 99608.4775

A empresária Monah David é unanimidade em alto astral, companheirismo e uma amiga para todas as horas.
E fez um grande círculo de novas amizades na peregrinação pela Rota da
Luz. Aniversariante do mês de setembro, Monah ganhou festa surpresa intimista com a participação de familiares e dos amigos peregrinos. Ela havia
programado uma recepção numa segunda-feira, dia em que o Beppo - local da recepção -, estaria funcionando
apenas para o evento. A festa foi antecipada para o domingo e Monah nem
desconfiou. Tudo organizado pela amiga Gi Negrão com o apoio de todos. Na
chegada ao local, emoção à flor da pele.
Na ambientação de Fernando Reame,

um jardim em tons quentes com orquídeas, alstroemérias e flores diversas para a mesa do bolo e doces. O bolo assinado por Isabella Suplicy trazia no topo a imagem de Nossa Senhora, santa
de devoção da aniversariante. O almoço
preparado pelo chef Giovanni Pamfilio
estava divino. Destaque para a burrata
siciliana e o irresistível bacalhau Beppo.
De comer rezando! Chopp trincando
de gelado, vinhos refrescantes e drinks
topicais à base de gim. Na trilha sonora,
hits de sucesso na voz do cantor Norton. Tudo com assessoria de Juliana Pinheiro. Como mimo para a ala feminina,
máscaras de crochê e a porcelana 'joia A aniversariante Monah David com o
do dia' personalizada com o nome da marido Alexandre Camargo e a filha Mariana
cada convidada. Parabéns, Monah!

Mara Crasto e Marlon de Freitas

Sonia Breda e Ailton Gobbo

Ilda e José Meneghel

BODAS DE
MÁRMORE
Sid e Ivo De Nadai
acabam de completar 39
anos de união feliz. Data
especial comemorada
com as filhas, genro
e netos. Parabéns!

Lisa e Artur Mendes

Kacyumara Pamfilio

Maria David, sobrinha
da aniversariante

Patrícia com o marido,
o pastor Jabis Campos

TÔ BOGA!
Ai ai ai... E uma lulu
conhecidíssima, adepta
da tattoo e muito bem
casada, que resolveu
homenagear o maridão
com uma tatuagem
inusitada?! A 'bunita'
tatuou um coração bem
no anel de couro, se
é que me entendem.
Desde então o brioco
anda fazendo o maior
sucesso. Passado!
Valei-me, Nossa
Senhora da Aréola!

VELINHAS
Festejando aniversário nessa
sexta: Elaine Silva Stefanini,
Mateus Rosolen Creato, Rose
Pavan, Maricy Oliveira David
Miante, Vera Sonego Troly
e Marcelo Quack. Amanhã
quem apaga velinhas é
Soraia Cristina Pereira,
Teury Andrade e Caio
Ortiz. E no domingão, os
parabéns são para Andreia
Marinho (foto) e Mary
Baroni Dean. Felicidades!
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Presença especial de
Lu e Geraldo Alckmin
Amigas da Rota da Luz:
Sonia Breda Gobbo, Mara
Crasto, Lisa Mendes, Maria
Vitória Grecco, Maria
Fernanda Grecco Meneghel,
Sabrina Colpani e Gi
Negrão, atrás; Ilda Riami
Meneghel, Suzana Volpe,
Anapaula Regis de Mello,
Alessandra Grandeza, Dalva
Ângela, Isabella Khouri e
Eliana Paranhos, à frente

Gisele Negrão, uma das
organizadoras do niver,
grande amiga de Monah

Gerson Sallati

Michel David, sobrinho
da aniversariante

Maria Fernanda Grecco
Meneghel e José Luiz Meneghel

Maricy David Miante, aniversariante dessa
sexta, com os filhos Gabriela e Victor. Parabéns!

plano de saúde
está aqui!!

Marcela Torina e Michel David,
irmão da aniversariante

Contrate
19 3604.8010
contato@grupoclarian.com.br
o@grupoclarian.com.br

Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP

Patrícia Jensen e o
chef Giovanni Pamfilio,
leia-se Beppo

Donata Volpon e
Ricardo Miante, sobrinho
da aniversariante
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Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.
A Nova Geração Em Raquetinha!

rocket_raquetinha

RAQUETINHA

ROGÉRIO E SAYÃO AMEAÇAM LÍDERES
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

superou Marcelo Marusso, que
tem 18, a exemplo de Robson
Ferro (Robão), e ficou a apenas
três de Hugo. Além de Rogério/Sayão 2x0 Bilibio/Demarchi,
a rodada teve ainda a viória de
Fred Carvalho e Maurício Ferreira (Zebu) sobre Betão Soultelo e César Dei Santi por 2 sets
a 1, parciais de 1/6, 6/1 e 10/6.
Os jogos Rafael Lima/Sérgio Lião (Pivete) x Marcelo Marusso/Fernando Pires (Pirão) e
Hugo Santiago/Franco Sardelli x Robson Ferro/Fábio Pires

A 11ª rodada do 20º Torneio
Amigos ATC de Raquetinha,
realizada esta semana, foi positiva para Rogério Armond e
Ricardo Sayão, que conquistaram vitória e passaram a
ameaçar os líderes dos Rankings A e B, respectivamente.
Os dois foram juntos à quadra
e ganharam de Fernando Bilíbio e Henrique Demarchi por 2
sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4.
Com a vitória, aliada à derrota de Betão Soultelo e ao
Faltando
WO de Hugo Santiago, que
ocupam a liderança de suas 4 rodadas,
chaves, Rogério e Sayão sal- disputa pelo
taram para o segundo lugar
e entraram de vez na disputa título fica
pelo título da temporada.
mais intensa
Rogério agora tem 20 pontos, cinco a menos que Betão,
mas precisa ficar atento, pois não foram realizados. De acor- assim ficam sem pontuar. Seus mento da temporada, previsto
Rafael Lima, Henrique Demar- do com a organização, Pirão e parceiros somam um ponto, para o dia 25 de novembro. Os
chi e Franco Sardelli, todos Hugo cancelaram as partidas enquanto os adversários fa- jogos da próxima quarta-feira
com 18 pontos, estão na cola. de última hora, o que é consi- zem dois. Faltam apenas qua- (4), no complexo de saibro da
Já Sayão chegou aos 19 pontos, derado como WO (ausência) e tro rodadas para o encerra- academia Americana Tennis

OAB/SP 13.696

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

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

Rogério Armond está
na vice-liderança do
Ranking A do Amigos

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A
JOGADORES

1º) Betão Soutelo
2º) Rogério Armond
3º) Rafael Lima
4º) Henrique Demarchi
5º) Franco Sardelli
6º) Fred Carvalho
7º) Fernando Pires
8º) Fábio Pires

PONTOS

25
20
18
18
18
14
9
8

RANKING B
JOGADORES

Center, são estes: Fred/Rogério x Rafael/Fábio, Betão/Demarchi x Pirão/Franco, Hugo/
Marusso x Bilibio/César e Robão/Pivete x Sayão/Zebu.

1º) Hugo Santiago
2º) Ricardo Sayão
3º) Marcelo Marusso
4º) Robson Ferro
5º) Maurício Zebu
6º) Sérgio Pivete
7º) Fernando Bilíbio
8º) César Dei Santi

PONTOS

22
19
18
18
17
14
12
9
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KART

PÉ DE CHUMBO PÕE
PARCEIROS NA PISTA
ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE OUTUBRO DE 2020

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

As etapas de novembro da Copa
Sópneus Goodyear de Kart Pé
de Chumbo, programadas para
os dias 10 e 14, no Kartódromo
San Marino, em Paulínia, além
de definir os campeões de 2020,
também servirão de confraternização entre os parceiros do campeonato que vive a sua 15ª temporada. O presidente Marcelo
Marusso e o vice Marcelo Contatto confirmaram que os representantes das empresas patrocinadores estarão na pista para corridas de kart indoor no intervalo
entre as baterias do PD'Chumbo.
No dia 10, terça-feira à noite,
na penúltima rodada do campeonato, haverá corrida com a presença de pilotos da Sópneus e da
Goodyear, que são os patrocinadores master do PDC. No dia 14,
sábado pela manhã, na etapa de
encerramento, a prova envolverá
as 20 empresas patrocinadoras.
Marusso e Contatto: dupla está no comando do Pé de Chumbo

Marusso e
Contatto
ressaltam
importância
das empresas
"Os parceiros têm um papel fundamental na realização do Pé de
Chumbo, é uma relação que vai
além das pistas, do aspecto esportivo, e por isso nada mais justo que eles estejam com a gente
nesta reta final", comentou Marusso. "Tivemos um ano atípico
em razão da pandemia e nosso
parceiros estiveram ao nosso lado o tempo, compreendendo e
apoiando quando tivemos que
interromper as corridas, e adotando a mesma postura quando optamos pela volta. Agora
chegou o momento de celebrar
essa relação", frisou Contatto.
Os patrocinadores da temporada 2020 do Pé de Chumbo são Sópneus, Goodyear, Tatu
Shopping Frutas, Jura Som/JR8
Imports, Meta Materiais Elétricos,
Comfer Materiais de Construção, Luchini Móveis Planejados,
Twisy Travel, Garage 48, Newcoates, Ecomaster, Posto Palmas de Ouro, Jundiá Sorvetes/
Óculos HB, Astor Brindes Corporativos, Eraldo Tintas, Medon
Seguros, J&B Soluções em Tecnologia, Beppo, 5asec, e Drogaria Total Paschoal Ardito.
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#TBT DO ESPORTE
O empresário Fábio Casagrande, diretor da Sudeste Pré Fabricados, publicou ontem (29) em sua conta no Instagram
uma foto da época em que era piloto de automobilismo. O #tbt é de sua participação em provas do Porsche GT3
Cup. Casagrande estreou na categoria no dia 25 de setembro de 2010, em prova realizada no autódromo de Buenos
Aires, na Argentina. Ele chegou credenciado por disputas no Sul-Americano de Fórmula 3, entre 2003 e 2006, e
no GT3 BR, em 2007 e 2008, além de uma corrida do GT3 Europa em Dubai com uma Ferrari. (ZARAMELO JR.)

ARQUIVO PESSOAL

ROTA DA LUZ
Cinco ciclistas de Americana percorreram,
semana passada, os 200 km da Rota da
Luz. O casal Denise e Fábio Guidolin e os
empresários Giovanni Pamfílio, Artur Mendes
e José Luís Meneghel (Pé), acompanhados
pelo padre Anderson Pitz, de Joinville (SC),
iniciaram a rota de peregrinação na quartafeira (21), às 5h30, com saída de Mogi das
Cruzes. Pernoitaram em Paraiúba e na
quinta (22) pedalaram mais um trecho.
O pernoite, então, foi em Taubaté. Na sexta
(23), chegaram em Aparecida do Norte por
volta das 10 horas. "Como única mulher do
grupo, meu sentimento foi de superação por
acompanhar os homens, principalmente nas
subidas, que exigem bastante", disse Denise.
"A gente se emociona durante todo percurso
e a chegada em Aparecida é uma sensação
indescritível", salientou. Na foto, na Basílica,
estão, a partir da esquerda: Artur, Giovanni,
padre Anderson, Denise e Fábio. (ZARAMELO JR.)

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

ZARAMELO JR. | O JOGO | 14 DE JANEIRO DE 2020

BICICROSS EM CARAGUA
Dezessete pilotos do ABC (Americana Bicicross Clube)
participam neste final de semana (31 e 1) de uma prova
de bmx em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo.
Por causa da pandemia, a competição ainda não é oficial
no calendário da federação, mas serve para manter os
atletas em atividade, seguindo os protocolos de segurança.
Estarão em Caragua: Gabriel Goncales (8/10 anos),
Bruno Mestriner (30/39 anos), João Gabriel Luzardi (7
anos), Murilo Luzardi (10 anos), Gabriel Borsato (10 anos),
Maria Eduarda Antunes (9 anos), Monara Lúcia Alencar
Moreira (9/10 anos), Igor Amaral (14/16 anos), Gael Dona
(8/10 anos - foto), Italo Gustavo (11/13 anos), San (30/39
anos), Samuel de Oliveira (Elite), Eduardo Pedro de Oliveira
(40+), Eduardo Pedro de Oliveira Filho (14 anos Expert),
Tiago Bueno de Oliveira (10 anos Expert), Gisele Bueno
(17+) e Jardel Dantas de Araújo (30/39 anos). (ZARAMELO JR.)

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br
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DE PRIMEIRA
MARCELO MYATÃ
ARQUIVO PESSOAL

Nascimento
27 de novembro de 1970,
em São Paulo (SP).
Profissão
Publicitário.

Modelo de beleza?
Simoni Giraldi. Está
sempre bem na foto, no
Campeonato Brasileiro, no
Sulamericano e no Mundial
de Kung Fu na China.

Como você é
conhecido entre
amigos e familiares?
Marcelão.
Time do coração
Vasco. kkkk. Tenho dois
irmãos, um flamenguista
e o outro vascaíno, e
uma irmã, flamenguista
também. Eu sou o mais
novo. Um dia, quando
tinha uns 4 anos, fizeram
uma pesquisa comigo
para ver qual a camisa
mais bonita, Vasco ou
Flamengo. Eu escolhi a
do Vasco. Simples assim.

Imagem inesquecível
A última prova de Ayrton
Senna. Vindo da Bahia,
morava num pequeno hotel
no centro de Americana e
vi tudo aquilo numa TV de
um restaurante vizinho. Sei
que é um momento triste.

Torce contra quem?
Vixi. Flamengo. Não sei o
por que. Talvez pelo que a
diretoria anda fazendo.

Entre seus amigos, quem
é fera no esporte?
Aí é covardia. Vale citar
mulher e filho? Vinícius
e Simoni, feras nas artes
marciais. Gustavo Schols
fera no Krav Maga. Léo
Pessina, fera no jiu-jitsu.

Ídolo
Pelé! Ele conseguiu driblar no
campo e na vida situações
escancaradas de racismo que
muita gente não suportaria.

E quem não é?
Putz, tem que citar nomes?
Entre os amigos, os
sedentários ou aqueles que
começam e param... kkkk
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Faz alguma atividade física?
Sim. Tai Chi Chuan, kung fu
e bike. Moderadamente.
Esporte favorito
Kung fu. Praticava na Bahia
na minha adolescência e
consegui influenciar a família
toda na prática, aqui em
Americana. Hoje eles deram
umas dez voltas em mim
e fiquei pra trás... kkkk

E quem vai pagar mico?
Flamengo. Não estou
falando em campo, mas
as atitudes fora dele
são pra lá de mico.

Mala
Creio que aqueles que
só comentam e não
praticam. Criticam o que
lêem, mas não escrevem.

Programa de tv
Não costumo assistir, mas
o Neto, na Band, parece
ser bem engraçado.

Bola cheia
LeBron James. O cara é fera
dentro e fora das quadras.
Luta contra o racismo, fundou
uma escola para crianças
carentes na cidade onde
nasceu. Além de jogar fora da
curva, faz muito pelas pessoas.

Para qual esporte
não leva jeito?
Qualquer esporte que
dependa de corrida. Quando
brincava de bola, preferia
ficar no gol para evitar correr.

Jornalista
Conheço de perto um,
que mesmo com o joelho
em manutenção, nunca
mediu esforços para estar
o mais perto possível da
notícia, quase dentro dela.
Ele manja do jogo: Zara.

Quem vai se dar bem
no esporte em 2020?
Lewis Hamilton. O Pelé da
Fórmula 1. Sua história ganha
a cada dia contornos de conto
de fadas. O esforço do seu
pai, a entrada em um nicho
tão exclusivo e tudo o que
ele conseguiu até agora...
aposto que em 2021 também.

Gente boa
Ronaldo Schols, da @
scholskungfu - Escola
de Artes Marciais de
Americana. Exemplo de
dedicação ao esporte
como experiência de
vida. Influência positiva
nas vida das pessoas
há mais de 30 anos.

Bola murcha
Ronaldinho Gaucho. Fera
dentro de campo e um faz
nada que preste fora dele.
Com qual esportista
faria selfie?
Lewis Hamilton. Precisa explicar?
Com qual não faria?
Ronaldinho Gaucho.
É preciso haver um equilíbrio
na vida. Ser exemplo
numa área e uma péssima
referência em outra, não dá.

MARINA É CAMPEÃ DA COPA SP
O lutador Leonardo Pessina, de
Americana, conquistou o título
da categoria Master 3 (preta/
super pesado) do Campeonato
Brasileiro de Jiu Jitsu, realizado
semana passada, entre sexta-feira
(23) e domingo (25), no Ginásio
Nelson Bonfim, em Caieiras, na
Grande São Paulo. Na semifinal,
Pessina ganhou por pontos de
Leandro Pereira da Silva, de
Campinas. E na final, vitória por
finalização contra Ivan Donizeti
do Nascimento, de São José do
Rio Pardo. Atleta da Academia
O/M/A, Pessina tem 42 anos
e o Brasileiro foi sua primeira
competição após a graduação
de faixa preta. (ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO

Atleta do Instituto Jr Dias, Marina
Sofia, de 11 anos, sagrou-se campeã
de suas categorias da Copa São
Paulo de Karatê, que aconteceu no
sistema on-line entre quinta-feira
(22) e sábado (24). Ela competiu no
kata, modalidade de apresentação
de golpes, e foi escolhida como
a melhor por oito árbitros.
"Estava muito nervosa vendo
minha apresentação e das outras
atletas de forma simultânea. Foi
uma sensação bem estranha, mas
emocionante ao mesmo tempo",
disse Marina, que reside no bairro
São Vito, em Americana. Em razão
das restrições de treinamento por
causa da pandemia, a karateca tem
realizado as atividades em sua casa,
já que as aulas no Instituto Jr Dias
continuam suspensas. (ZARAMELO JR.)

DIVULGAÇÃO

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

GERAL

14

AMERICANA, 30 DE OUTUBRO DE 2020

PRONTO ATENDIMENTO

ÁREA AZUL

GIOVANA ASSEGURA FIM
DA COBRANÇA EXPANDIDA
DIVULGAÇÃO

Maria Giovana: “Vamos rever tudo que foi mal planejado”

DA REDAÇÃO

Candidata à prefeitura de
Americana pela coligação "Você Tem Opção", Maria Giovana
Fortunato (PDT) afirmou que
irá retirar a Área Azul expandida da cidade, que, em sua avaliação, prejudica consumidores, comerciantes e pacientes
dos hospitais São Lucas e São
Francisco. “Causa muito transtorno a Área Azul expandida.
Vamos acabar com isso, tirar a
cobrança no entorno dos hospitais São Lucas e São Francisco, remover a cobrança próxima a restaurantes e comércios que se localizam fora do
Centro. Vamos rever tudo que
foi mal planejado e prejudicou
nossa cidade”, afirmou.
“O consumidor abandonou
as lojas e optou pelas compras em regiões da cidade on-

CRIVELARI FALA NA
CRIAÇÃO DE 3 UNIDADES
DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

Luiz Antonio Crivelari, o Major Crivelari, candidato à prefeitura de Americana pelo PSL,
está propondo a abertura de
três unidades de saúde no modelo UPA (Unidades de Pronto Atendimento) em bairros
afastados do Hospital Municipal, onde hoje é realizado o
atendimento emergencial em
Americana. Conforme explicou Crivelari, apenas a região
do Zanaga possui unidade de
atendimento 24 horas e todos
Candidata
os moradores das demais rediz que os
giões precisam se deslocar até
o Hospital Municipal em casos
consumidores
de emergência.
abandonaram
“A nossa meta é descentralizar o atendimento, desafoganregião central
do o Hospital Municipal, levando profissionais da saúde às retivo, cobrando preço justo e or- giões mais afastadas do centro
denando a ocupação das vagas urbano. O transporte público
não funciona 24 horas, então a
nas principais vias do Centro.
De acordo com Rezende, população mais carente é muiprecisa haver uma tolerância to prejudicada. Nossa meta é
definida de tempo na vaga e manter unidade de atendimennormas racionais para defini- to para toda região da Praia
ção de preços. “A economia Azul, para a Cidade Jardim e
do Centro piorou por conta todo entorno e também na reda Área Azul. Vamos nos re- gião do Parque Gramado, que
unir com a Estapar, empresa está geograficamente distante
que administra o sistema, e do hospital.", comentou.
"É fundamental manter equidefinir as mudanças que não
pes de enfermagem valorizapodem esperar”, falou.
de não existe estacionamento pago”, salientou. Maria Giovana destacou que vai retirar
imediatamente de circulação
o carro equipado com câmeras
que aplica multas pela cidade.
Welington Rezende (Patriota), candidato a vice-prefeito da
coligação, acrescentou que pretende resgatar a essência do
projeto de estacionamento rota-

>> Crivelari planeja

descentralizar atendimento
das e bem remuneradas nessas unidades de pronto atendimento. Vamos buscar recursos junto ao ministro Eduardo
Pazuello para equipar as unidades básicas de saúde, reformar e garantir esse atendimento. Essa concentração de
recursos da Fusame no Hospital Municipal tem sido uma fórmula fracassada de gerir os recursos públicos da saúde.”, salientou o candidato.

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

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

PAGUE MENOS ABRE DIVERSAS VAGAS
DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

PREFEITURA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

Em crescente ente expansão,
com 29 lojas em funcionamento no interior de São Paulo, a
Rede de Supermercado Pague
Menos anunciou esta semana que está com vagas abertas nas mais diversas áreas de
atuação da empresa, como
açougueiro, empacotador, jovem-aprendiz e operador de
caixa e balção, entre outros,
além de vagas exclusivas para
PCD (pessoas com deficiência).
A oportunidade de mudar de
função ou ingressar no mercaPague Menos atua em diversas cidades do interior do Estado
do de trabalho vem em um momento em que cerca de 800 mil profissional. A empresa oferece centro de distribuição ou frigopaulistas, segundo o Instituto aos candidatos políticas que vi- rífico, e para gerentes e líderes",
Brasileiro de Geografia e Estatís- sam o crescimento e desenvolvi- afirmou Patrícia Marcório, gerentica (IBGE), perderam seus em- mento dos colaboradores, a fim te de Recursos Humanos.
pregos e buscam recolocação de proporcionar oportunidades
Além da oportunidade de
de plano de carreira.
crescimento, os colaboradores
"Temos diversos treinamen- contam com benefícios, como
Rede tem total
tos técnicos e comportamentais vale-transporte para quem é
de 29 lojas em
para capacitar e desenvolver os de loja, fretado para quem tracolaboradores. Por isso, para os balha no Centro de Distribuição,
todo o interior
novos contratados, haverá uma seguro de vida em grupo, partide São Paulo e
integração geral para apresentar cipação nos lucros e resultados
segue crescendo a empresa, treinamentos opera- (exceto em lojas que possuem
cionais para quem atua na loja, outro benefício), enquanto as-

BIBLIOTECA VOLTA
COM ATENDIMENTO
sistência médica e odontológica são opcionais.
As informações sobre as posições abertas e os munícipios
com oportunidades estão disponíveis na seção "trabalhe conosco" no site da rede. Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a
uma vaga de emprego na rede
de Supermercados Pague Menos devem se cadastrar unicamente pelo site: http://www.superpaguemenos.com.br/.

Após vários meses fechada em razão da pandemia, a
Biblioteca Municipal de Americana tem reabertura marcada
para a próxima terça-feira (3). O atendimento ao público
será das 11 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Seguindo
protocolos e orientações do Palno São Paulo e do Sistema
Estadual de Bibliotecas Públicas, serão disponibilizados
os seguintes serviços: devoluções (sem necessidade
de agendamento), empréstimo (com reserva prévia,
via telefone ou e-mail, e agendamento para retirada) e
cadastros (via telefone ou e-mail). A assessoria de imprensa
da prefeitura informou que continua suspenso o uso do
local para leitura, pesquisa e atividades culturais. O catálogo
online está disponível no site www.bibliotecadeamericana.
com. A Biblioteca Municipal de Americana fica na Praça
Comendador Muller, na região central da cidade. (DA REDAÇÃO)

ACIA | DIVULGAÇÃO

ACIA FAZ DOCUMENTO E OMAR CONTESTA
A Associação Comercial e Industrial de Americana (Acia) recebeu jornalistas, semana passada, para apresentar documento que
foi entregue aos nove candidatos a prefeito com uma série de propostas - 33 ítens no total. De acordo com o presidente Wagner
Armbruster (foto), o intuito é que os candidatos ao Executivo analisem as reivindicações e assumam compromisso público, apontando
quais itens serão incluídos no Plano de Governo e executados em sua gestão. Os candidatos têm prazo até hoje (30) para devolver
o documento com as respostas. Na terça-feira (27), o prefeito Omar Najar divulgou nota criticando o documento elaborado pela
Acia e citando as ações de sua gestão. "Gostaria de destacar que recebi e li todos os questionários feitos pela Acia aos candidatos
e lamento que, após anos de uma relação transparente e aberta, o documento elaborado pela instituição demonstre tamanho
desconhecimento da máquina pública e do que foi feito durante o meu mandato", afirmou o chefe do Executivo. (DA REDAÇÃO)

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

•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

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO

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

(19) 3471-4515
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ÁREA AZUL

RAFAEL GARANTE MEIA HORA GRÁTIS
DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

Candidato a prefeito da coligação "Americana Grande de
Novo", Rafael Macris se comprometeu a garantir meia hora
de estacionamento grátis para todos os motoristas na Área
Azul. Hoje, o benefício da gratuidade só fica disponível por
meio de aplicativo de celular,
e, ainda assim, é dividido em
duas vezes ao dia (15 minutos
de manhã e 15 à tarde).
Para o candidato, a gratuidade tem de ser irrestrita, já que
nem todos usam o aplicativo.
"Isso não é justo. No nosso governo, vamos garantir a gratuidade sem burocracia nem enrolação", afirmou. Rafael ainda

Rafael, em campanha
à prefeitura, assegura
gratuidade na Área Azul

lembrou que a legislação municipal sempre previu um período de estacionamento gratuito.
Quando a empresa que opera o sistema assumiu o serviço,
houve discussão sobre o significado da lei, e a gratuidade,
após muito debate, passou a ser
disponibilizada apenas via aplicativo. Essa questão será simplicada no novo governo, afirma
Rafael."Se o motorista parou e

saiu em até meia hora, não vai
ter multa", afirmou Rafael, que
também defende retirar o estacionamento rotativo de perto
de hospitais e dos bairros.
Depois da concessão a uma
empresa privada (Estapar), a
Área Azul de Americana mais
que triplicou de tamanho, passando de 600 para duas mil vagas. O novo modelo provocou
muitas críticas reclamações.

• 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

SARDELLI COLOCA EQUIPE
DE LIMPEZA NAS RUAS
DA REDAÇÃO

Candidato
diz que nem
todos usam
o aplicativo
de celular

O SEU DEPARTAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR

MATERIAIS GRÁFICOS

A campanha do candidato a
prefeito de Americana Chico
Sardelli (PV) estreou, semana
passada, uma novidade: a equipe de limpeza para recolher materiais gráficos que, por ação do
vento, da chuva ou de terceiros, tenham caído pelo chão das
ruas e calçadas da cidade.
A ação foi determinada por
Chico. “Nossa campanha está sendo muito bem aceita nas
ruas, as pessoas nos recebem
bem nos comércios e portões
de suas casas, e o mesmo preci-

sa acontecer com o material gráfico. Nossos impressos não vão
prejudicar o meio ambiente”, garantiu. O veículo adesivado, com
duas pessoas devidamente contratadas e uniformizadas com
camisetas de campanha, percorre os bairros da cidade recolhendo o material,evitando assim desconforto aos moradores
e prejuízos à limpeza pública.
Chico também disponibilizou
um canal direto com a população para denúncias de vandalismo envolvendo os materiais de
campanha. O número de contato é (19) 99375-2239.
DIVULGAÇÃO

Chico cita que tem sido bem recebido

