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O bicicross deve seguir
dependendo da associação
que gere a modalidade

Gustavo Valente
(Gurga) e Matheus
Ferreira (Jovem)
confirmam
temporada positiva
e conquistam
o título de suas
categorias na Copa
Raceman. P. 6 e 7

Com dotação orçamentária perto
de 32% a menos que 2020 e as
incertezas em razão da pandemia, o
cenário para o esporte de Americana
em 2021 não é nada animador. P. 5
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POSTO

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

(19) 3468-4343

3468-4353

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

RAQUETINHA
As duplas de
Americana dominaram
o torneio bônus do
Winner Open de
Raquetinha. Das 10
categorias em jogo,
os americanenses
foram campeões
em sete. P. 14
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MINICAMPO

VETERANOS
DEFINE OS
CAMPEÕES
DE 2020
Otailson Costa e Arivaldo Gomes, para a Mirafer.
Os artilheiros do campeoOs campeões da 59ª edição do nato foram Lucas Aoqui, da
campeonato de minicampo do Odonto Minas, com 24 gols na
Veteranos foram definidos nos intermediária; Rafael Sia, da
jogos realizados sábado (12) Etecnogás, com 20 no senior;
e terça-feira (15), no clube de Elio Franzini (Garça), da Discampo. Persianas Souzaflex (in- tema Decorações, com 16 no
termediária), Solid Cardans (se- master; e Romildo Codogno,
nior), Tabatex Têxtil (master) e da Gonzaga Engenharia, com
Rodonaves Transportes (super 17 no super master.
master) se deram bem nas finais e conquistaram o título de
Souzaflex,
suas categorias. Iniciada em janeiro, a disputa ficou paralisada Solid Cardans,
durante vários meses na pan- Tabatex e
demia e foi retomada em outubro, seguindo os protocolos de Rodonaves são
segurança e saúde.
melhores do ano
A Persianas Souzaflex derrotou a Ecosu Sucatas por 2 a
0, gols de Thiago Santarosa e
Os goleiros premiados coFelipe Machado. A Solid Car- mo menos vazados foram
dans, após empate (3 a 3) no Eduardo da Silva, da Ecosu,
tempo normal, bateu a Casa do com média de 1,9 gol na interConstrutor nos pênaltis por 4 a mediária; Wagner Paixão, da
3 - Rafael Bonfim (2) e Rodrigo Solid, também com 1,9 no seDias, para a Solid, Márcio Mo- nior; Sebastião Oliveira (Tião
dulo (2) e Leandro Souza, para Garrincha), da Ecosu, com 1,5
a Casa, fizeram os gols.
no master; e Antonio Carlos
A Tabatex Têxtil, com gols de Forlin (Carlão), da Auto Elétrica
Olavo Lopes e JC Nicolini, ga- Alga, com 1,9 no super master.
nhou de 2 a 1 do Hitscolor - MilAs inscrições para o campeoton Freitas descontou. E a Rodo- nato do primeiro semestre de
naves venceu a Mirafer Siderúr- 2021 continuam abertas e pogica nos pênaltis por 5 a 3, de- dem ser feitas até o dia 6 de japois de empate (2 a 2) no tem- neiro. A diretoria do Veteranos
po regulamentar - os gols foram aguarda posicionamento das
de Adilson Carvalho e Claudines autoridades quanto à pandemia
Silva, para a Rodonaves, e de para definir o período de disputa.
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

PERSIANAS SOUZAFLEX (INTERMEDIÁRIA)

SOLID CARDANS (SÊNIOR)

TABATEX TÊXTIL (MASTER)

RODONAVES TRANSPORTES (SUPER MASTER)

PERSIANAS SOUZAFLEX

HENRIQUE NARDONI
JOÃO LUCAS SILVA DE SOUZA
ERIK FERNANDO PADULA
DAVI DO NASCIMENTO DE FREITAS
MARCEL PELLISSON SILVEIRA
GABRIEL DE SOUZA SANTOS
LEONARDO ANDRÉ DE SOUZA
THIAGO SANTAROSA
FELIPE DE CAMPOS MACHADO

SOLID CARDANS

WAGNER PAIXÃO SILVA
MARCOS MOURA
RODRIGO LOPES DIAS
LUIZ FLÁVIO DE SOUZA
LAFAETE ARAÚJO ALVES
LUCIANO DE GODOI
JONATAN FIREZA DOS SANTOS
ANTONIO CÉSAR DOS SANTOS
RAFAEL FERNANDES BONFIM

TABATEX TÊXTIL

WANDERSON CALIXTO FERRARI
RONALDO BUOSI
JOSÉ GERALDO DA SILVA
GERALDO JOSÉ LEME DA SILVA
OLAVO LOPES
CLAUDINEI MORAES
FÁBIO WANDERLEY
JOSÉ CARLOS NICOLINI
JOSÉ CLAUDINEI BORTOLUCCI

DELIVERY
Almoço todos os dias
Jantar às sextas e sábados

#PEDENOVALMARTI

FOTO: FREEPIK

Av. Campos Salles, 415 • Americana • 3461-3231
FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

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

3645-1618
3407-7474

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

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

RODONAVES TRANSPORTES
LUCIANO FALZONI
WANDERLEY DOS SANTOS GODOY
JOSÉ AGOSTINHO SANTAROSA
JOSÉ MAURO DE ARAÚJO
ANTONIO PUPIM
ANTONIO AURÉLIO RODRIGUES
ADILSON APARECIDO CARVALHO
JAIR DE CAMPOS CAMARGO SOBRINHO
CLAUDINES DA SILVA

ESPORTE

AMERICANA, 23 DE DEZEMBRO DE 2020

ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE DEZEMBRO DE 202

AMIGOS PROPAGAM “ESPÍRITO NATALINO”
A exemplo do que haviam feito no início de novembro, os amigos/esportistas do “Catraca de Bar em Bar” desta vez foram
às ruas e avenidas de Americana com suas bikes barra forte (sem marcha) para propagar o “espírito natalino”. A ação
aconteceu quinta-feira (17), no final da tarde, novamente com saída e chegada no Bike Hotel Sports, no Jardim Terramérica.
O grupo pedalou cerca de 15 km, com “paradas obrigatórias de hidratação” em bares tradicionais da cidade, como
Armazén 110, Beppo, Flamengo e Mercearia do Queiroz. Os participantes foram Giovanni Pamfílio, Fábio Guidolin (Guidola),
Artur Mendes, Filipe Zaramello (Zara), Marcos Romagnollo (Marco Véio) e Renato Sales Leaon, que também estavam no
evento de novembro, e os “estreantes” Maurício Marzochi, João Guilherme Modenese e Amadeu Rossi. (ZARAMELO JR.)

ABC TERMINA COMO VICE NO PAULISTA

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE MAIO DE 2019

O Campeonato Paulista 2020 de BMX teve
apenas três etapas durante a temporada em
razão da pandemia. Apesar do número reduzido
de provas, o ABC (Americana Bicicross Clube)
alcançou resultados positivos em várias categorias
e terminou o ano como vice-campeão, atrás
apenas do Paulínia Racing Bicicross. A equipe
de Americana totalizou 897 pontos, enquanto
Paulínia fechou com 981. Na terceira colocação,
com 871 pontos, ficou o ACB Indaiatuba, enquanto
Jarinu conseguiu o quarto lugar com 837 e Jacarei
o quinto com 811. A etapa de encerramento foi
realizada em Indaiatuba, nos dias 12 e 13 deste
mês. Ao todo, o campeonato teve a participação
de ciclistas de 22 clubes. O calendário para
2021 prevê a abertura da temporada em março. A expectativa é pela realização de mais etapas que este ano. O ABC realiza seus
treinamentos na Pista André Stocovich, que fica no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, no bairro Machadinho. (ZARAMELO JR.)








•Circuito fechado de tv •Alarmes monitorados
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)
•Choque pulsativo •Monitoramento de imagens
•Vigilância •Portaria 24 horas
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GAVA BUSCA
ACESSO À ELITE
COM CUIABÁ

JOANIRA
É DESTAQUE
EM DESAFIO

O meio-campista Rafael Gava, 27 anos, que
nasceu e tem família em Americana, vem sendo
um dos destaque do Cuiabá Esporte Clube no
Campeonato Brasileiro da Série B. O time do
Mato Grosso, antes do jogo de ontem (22) contra
o Náutico, em Recife, ocupava o terceiro lugar
com 50 pontos, atrás apenas da Chapecoense,
líder com 59, e do América Mineiro, vice com
57. Pelo regulamento, os quatro primeiros
sobem para a Série A, a divisão de elite, em
2021. “Estamos caminhando para conseguir
o acesso, mas ainda não tem nada definido.
Temos que manter o foco, a determinação.
Agora falta pouco”, disse Gava, em contato com
O JOGO. Rafael Gustavo Meneghel Gava teve
formação na escolinha de futebol Camisa 10,
com o técnico Odair Batistela Junior. Passou
também pelas categorias de base do Guarani
e do Internacional. Como profissional, Gava
jogou no ASA de Arapiraca, Lajeadense,
Londrina, Caxias, Brasil de Pelotas e Paços
Ferreira de Portugal. Agora no Cuiabá, o
americanense vive o melhor momento de sua
carreira profissional a ponto de já ter renovado
contrato para o próximo ano. (ZARAMELO JR.)

A Academia Corpo & Energia, de
Nova Odessa, participou do Desafio
Virtual Poliana Okimoto de Natação,
que reuniu 281 atletas de todo
país entre os dias 1º de novembro
e 1º de dezembro. O destaque da
equipe comandada pelo técnico
Ricardo Pires Valente Luchiari foi
Joanira Yanssen, vice-campeã no
geral e campeã na categoria 45/49
anos na prova dos 500 metros. Na
mesma distância, Gildo Gardinalli
Filho (35+) e Fernando Ribeiro
(40+) também ficaram em primeiro
lugar, enquanto Ana Beatriz de
Oliveira (sub-19) e Ricardo Luchiari
(50+) foram campeões nos 1.500
metros. Já Raphael Lineira (35+),
nos 1.500 metros, Fabiano Leal
(40+) e Adryan Saraiva (sub-19),
nos 500 metros, conquistaram
a medalha de bronze. “Estou
muito feliz com os nossos alunos,
que se superaram no Desafio”,
afirmou Luchiari. (ZARAMELO JR.)

CHERIONE E BUENO
SÃO CAMPEÕES NA ALOHA
Lucas Cherione (foto) e Matheus Bueno, que jogaram por Campinas, foram os campeões da principal
categoria (Masculina A) do 2º Aloha Open de Beach Tennis, realizado nas quadras da academia Aloha
Sports, em Americana, entre os dias 4 e 6 deste mês. Na final, eles ganharam de Bruno Vital e Lucas
Menegale, da Piracicaba, por 8/4. Na Feminina A, o título ficou para as piracicabanas Amanda Helminsky
e Letícia Beraldo, com vitória por 8/5 sobre as campineiras Juliana Oba e Cláudia Aglio. E na Mista
A também deu Piracicaba no topo: Elisabete Shiraga e Lucas Menegale derrotaram Bruma Kimura
e Edgar Bertho, de Paulínia, por 8/5. Nas demais categorias, os campeões foram Leandro Fagnani e
Pedro Gasparoni, de Americana, na Masculina C; Carlos Zagueto e Higor de Paula, de Piracicaba, na
Masculina Iniciante; Fernanda Vilas Boas e Juliana Evangelista, de São Paulo, na Feminina C; Beatriz
Aveiro e Letícia dos Santos, de Campinas, na Feminina Iniciante; Letícia Beraldo e Jhonatas Lúcio, de
Piracicaba, na Mista C; e Angelyne e Alfredo Adasme, de Piracicaba, na Mista Iniciante. “Foi nosso maior
torneio. Tivemos reconhecimento e ficamos felizes pelo resultado”, disse Danilo Glasser, diretor da
Aloha Sports. No total, o torneio contou com a participação de 164 duplas de Americana, Nova Odessa,
Sumaré, Limeira, Paulínia, Campinas, São Paulo, Vinhedo, Valinhos, Santos e Piracicaba. (ZARAMELO JR.)

GRAE | DIVULGAÇÃO

GRAE REALIZA
TRAINING CAMP
Sob comando do coach Guilherme Rodrigues, o Grae Team realizou
training camp em Campos do Jordão, no final de novembro.
Foram três dias de atividades, como corrida de rua e de montanha,
mountain bike e funcional. No total, participaram 45 atletas e alunos
da assessoria esportiva. “Os treinamentos serviram para o pessoal
vivenciar novas modalidades e novas oportunidades de percursos,
além de muita troca de experiência”, comentou Guilherme.
“Outro ponto legal foi que nossa equipe realizou atividades em
percursos tradicionais, como do Caminho da Fé e da prova de
ciclismo L’Etape”, acrescentou o coach da Grae. (ZARAMELO JR.)
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ESPORTE TERÁ ANO COMPLICADO
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O esporte de Americana, que
já foi referência em níveis regional, estadual e nacional durante vários anos, terá ano bastante complicado em 2021. A situação financeira e as dúvidas
provocadas pela pandemia não
abrem perspectivas de dias
melhores para a grande maioria das modalidades.
A exceção talvez sejam
aquelas que possuem gestão
através de associações formadas por pais de atletas, como,
por exemplo, natação e bicicross, que, mesmo com dificuldades, conseguem manter-se
em atividade de maneira mais
frequente que as demais.
O orçamento destinado à
Secretaria de Esportes, que
em outros tempos chegou à
casa de R$ 16 milhões, será em
torno de R$ 9,7 milhões em
2021, aproximadamente 32% a
menos que 2020. E o valor pode cair ainda mais, pois depende da arrecadação da prefeitura - os especialistas dizem que
a tendência é de queda.
A questão é que, mesmo que
mantidos os R$ 9,7 milhões, o
valor é insuficiente para realiza-

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE OUTUBRO DE 2019

ção de competições, manutenção de equipes em competições
e execução de obras nos espaços esportivos, sem contar as
atividades de escolinhas de iniciação e categorias de base.
O JOGO apurou que da dotação orçamentária da Secretaria de Esportes, mais da metade vai para folha de pagamento dos funcionários. Há outros
gastos que também consomem
boa fatia do bolo, como locação

Secretaria
terá valor
32% a menos
do que teve
neste ano
de veículos, energia elétrica e
água. Ou seja: sobra pouco para a prática esportiva em sua essência. Muito pouco, o que deixa o departamento “engessado”.
PARCERIAS

Em entrevista ao O JOGO no
início de dezembro, o prefeito
eleito Chico Sardelli disse que a
palavra-chave de seu mandato
será “parcerias”. E garantiu que
irá acompanhar o secretário de

O judô depende de aporte da prefeitura, enquanto a natação é gerida por associação que conta com pais de atletas
Esportes em visitas a empresas
no sentido de viabilizar apoio financeiro e estrutural.
“Se o prefeito for junto na empresa, pode ser que consiga algo. O secretário sozinho não
tem peso e o empresário cai fora”, comentou um gestor esportivo ouvido pelo O JOGO.
Nesta questão, resta saber
se Sardelli efetivamente abrirá
espaço em sua agenda para dar
atenção ao esporte ou se só fi-

cará na discurso. “O político, de
modo geral, não consegue ver
o esporte como saúde, educação e sociabilização, entre outros pontos, e por isso acaba
não dando a devida atenção”,
acrescentou o gestor.
Há pequeno fio de esperança pela reativação da lei de incentivo ao esporte. Sardelli
afirmou que pode voltar com a
lei, desde que seja considerada legal pela justiça.

Há quem desconfie, no en- te, handebol e vôlei voltarem
tanto, que o futuro chefe do Exe- a disputar campeonatos fedecutivo de Americana não mer- rados. A realização de comgulhará no assunto em início de petições em âmbito municipal
mandato, pois, além da legalida- também tem chances remotas.
de, há o aspecto da renúncia de
Alguns técnicos e atletas
receita da prefeitura para desti- ouvidos pelo O JOGO, no entanto, preferem manter o otinar valores ao esporte.
Com o atual cenário e a ten- mismo. Eles se baseiam no fadência de piora no próximo to de Chico Sardelli gostar de
ano, são cada vez menores as esporte muito mais que o atual
possibilidades de modalida- prefeito Omar Najar. No modes tradicionais como basque- mento, é o que resta...

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br
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KART

GURGA É TRICAMPEÃO DA RACEMAN
ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE DEZEMBRO DE 2020

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Favorito ao título desde as primeiras corridas, Gustavo Valente, o Gurga, sagrou-se tricampeão da Copa Aro Contabilidade Raceman ao vencer as três
baterias da Graduados A na
etapa de encerramento, dia 12,
em Nova Odessa. Mais rápido e
eficiente em toda temporada, o
piloto #22 fechou a competição
com 69 pontos de vantagem
para Henrique Zafalon, que foi
o segundo colocado.

Piloto #22
venceu as
3 baterias da
Graduados A
na etapa final
“Quem me conhece, sabe
que desde criança sempre fui
apaixonado por carros, motos,
velocidade, gasolina. Tinha o
sonho de ser piloto de corrida
e, mesmo que em um campeonato amador, mas com karts
profissionais, estou conseguindo realizá-lo. Ser campeão é
mais do que ganhar um título,
é fazer o que eu gosto, na verdade, o que eu amo”, comen-

CLASSIFICAÇÃO
FINAL
GRADUADOS A
PILOTOS

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

Gurga Valente dominou a primeira bateria do princípio ao fim e conquistou o título
tou Gurga, em tom emocionado. Campeão também em 2018
e 2019, Gurga frisou que “a paixão pelo esporte a motor talvez seja um diferencial a meu
favor, mas também treino bastante, gosto de mexer no kart,
saber o que está acontecendo,
estudo muito os traçados para
ver onde é possível ultrapassar.
Tudo que é feito com amor, foco e paixão dá certo.”

Na rodada tripla que fechou
a edição 2020 da Raceman, a
11ª do ano, Gurga Valente beirou à perfeição. Ele venceu
no geral a primeira e a terceira corridas (esta última debaixo de chuva), e chegou em segundo lugar na segunda, atrás
apenas de Matheus Ferreira
(Jovem), porém, em primeiro na categoria. Líder durante
praticamente todo o campeo-

nato, Gurga admitiu que “em
momento algum achei que o título já estava garantido. Sabia
que tinha vantagem de pontuação, mas o esporte a motor é imprevisível. Tem o cabo
do acelerador que quebra, a
corrente que escapa, isso acaba com a sua corrida. Você não
pontua. Certeza mesmo só
quando terminou a segunda
bateria da última etapa.”

Gurga foi o ganhador da
etapa com 78 pontos e garantiu o topo do pódio da Graduados A, que também teve Ricardo Domingues (Kelé), em segundo lugar com 60 pontos;
Henrique Zafalon, em terceiro
com 57; Cristiano Aro, em quarto com 52; e Ricardo Aziz, em
quinto com 48 - os mesmos pilotos que ficaram no Top 5 na
classificação geral (veja quadro).

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

PONTOS

438
369
361
322
273
272
270
261
219
210
179
112
92
51

GRADUADOS B
PILOTOS

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

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

PONTOS

449
380
348
347
290
281
231
204
196
186
185
170
37
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MATHEUS FATURA TÍTULO NA GRADUADOS B
Matheus Ferreira, o Jovem, faturou o título da Graduados B,
que é a divisão de acesso da
Copa Aro Contabilidade Raceman de Kart. E a conquista veio em grande estilo e de
maneira incontestável. Na etapa que fechou o calendário de
2020, dia 12, em Nova Odessa,
o piloto #12 teve resultados expressivos, vencendo duas baterias da categoria, uma delas
sendo primeiro no geral.
Na primeira corrida, Matheus
ficou em quinto no geral e em
primeiro na Graduados B; na segunda, pilotou em alto nível e
cruzou na primeira posição no
geral; e na terceira, foi oitavo no
geral e terceiro na categoria.
Com isso, Matheus ganhou
a rodada na Graduados B e
terminou a temporada na ponta com vantagem de 69 pontos para Ricardo Romi, que foi
o segundo colocado da categoria. Detalhe: na Graduados
A, também foi de 69 pontos
a distância entre o campeão

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

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

o título da Raceman em 2016,
na época em que o campeonato só tinha equipamento indoor.
“Acredito que meus principais méritos foram a persistência, e a vontade de querer
aprender e de andar na frente. Fui evoluindo a cada rodada. Me dediquei, cuidei bem do
kart e da metade para a frente vi que dava para chegar. Foi
bem emocionante”, comentou
o piloto #12, que foi às lágrimas ao chegar nos boxes ao final da segunda corrida, quando consolidou o título. Além de
Matheus Ferreira, primeiro colocado com 72 pontos, o pódio da Graduados B na última
rodada teve ainda Caio Pinotti,
Matheus Ferreira foi o ganhador da segunda bateria
segundo com 65; Ricardo Romi, terceiro com 50; Caio PeGustavo Valente e o vice Hen- da da família e de amigos para lisson, quarto com 48; e Daniel
rique Zafalon.
correr. As primeiras etapas fo- Macena, quinto com 48. Pelis“Quase não participei do ram complicadas, com colisão, son não se apresentou à solecampeonato porque ficou quebra do kart, punição. Foi, nidade e seu lugar foi ocupaapertado (em termos financei- sem dúvida, uma conquista à do, de maneira simbólica, por
ros) com a mudança do kart in- base da superação”, avaliou Rafael Zara, que faz parte do
door para o F4, mas tive aju- Matheus, que havia levantado conselho do campeonato.

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE DEZEMBRO DE 2020

PÓDIOS 11ª ETAPA

SOBE & DESCE
Pelo regulamento da Copa Aro Contabilidade
Raceman de Kart, os cinco primeiros colocados da
Graduados B sobem para a Graduados A, enquanto
os quatro últimos da categoria de elite descem para
a divisão de acesso. Assim, Matheus Ferreira, Ricardo
Romi, Caio Pinotti, Luiz Paloni e Alexandre Bissi
(kart 71 - foto) estarão na Graduados A na temporada
2021. Bissi herdou a vaga de Douglas Campos (kart
46 - foto), que foi o quinto colocado na Graduados B,
mas não estará no grid do próximo ano. Por outro lado,
Adriano Rinalti, Gustavo Pires, Alfredo Viana e Eduardo
Rizzo disputarão a próxima edição da Copa Raceman
como integrantes da Graduados B. (ZARAMELO JR.)

A primeira vez que sentei num kart
meu, isso há uns três anos, até chorei
debaixo do capacete. Quem me conhece,
sabe o quanto sou apaixonado.”
GUSTAVO “GURGA” VALENTE,

campeão da Graduados A

O nível vai estar muito alto em 2021,
com disputa acirrada. Os cinco que
subiram andam muito bem e a elite tem
uns caras que andam pra caramba.”
MATHEUS “JOVEM” FERREIRA,

campeão da Graduados B

GRADUADOS A

GRADUADOS B

CRISTIANO ARO, RICARDO DOMINGUES, GUSTAVO
VALENTE, HENRIQUE ZAFALON e RICARDO AZIZ

RAFAZEL ZARA, CAIO PINOTTI, MATHEUS FERREIRA,
RICARDO ROMI e DANIEL MACENA

•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
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Twitter @zaramelojr Instagram @zaramelojr
Facebook Zara Zaramelo Jr.

ENCONTRO DAS FERAS DO FUTSAL

N

a segunda metade
da década de 1980
e início da de 1990,
a Sardelli teve um dos principais times de futsal do Estado, mesclando jogadores
de Americana e alguns “estrangeiros” de Jundiaí, e Santa Bárbara d’Oeste. A modalidade lotava os ginásios
do Centro Cívico e do Jardim São Pedro nas rodadas do Campeonato Municipal. O nível técnico era acima
da média e a rivalidade exalava contra adversários tradicionais, como, por exemplo, Levy, Carioba, Translopes, Fibra, Veslam, Lojas Pio
e Feltrin, entre outros. Até
uma excursão de um mês
para jogar futebol de 5 pela Itália a Sardelli realizou.
Com o fim do time, cada jogador seguiu a vida em
sua cidade. Vez ou outra, alguns se falavam ou troca-

vam mensagens pelas redes
sociais. Até que em janeiro deste ano, durante uma
corrida de rua em Americana, os ex-jogadores Ricardo
Rosalén e Zé Fernando se
cruzaram pela Avenida Brasil. Ao final da prova, conversaram e combinaram de armar um encontro para rever
os amigos e relembrar os velhos e bons tempos do futsal
da Sardelli. E a reunião aconteceu em novembro, uma
semana após as eleições,
numa chácara na região da
Praia dos Namorados. Durante horas, jogadores, integrantes da comissão técnica,
dirigentes e colaboradores
participaram de churrasco
e celebraram a amizade que
nasceu dentro das quadras e
se eternizou fora delas.
O JOGO passou por lá e
mostra um pouco do que
aconteceu. Confira!

5

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

Fone
Fone (19)
(19) 3469-9292 www.alvaroaguiar.com.br
www.alvaroaguiar.com.br
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ZARAMELO JR.
zaramelojr@uol.com.br

1

2

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE NOVEMBRO DE 2020

3

6

7

1. Cláudio Froner e Edison Fassina 2. Tomaso Sardelli, Daio e Ju Bonin
3. Chico Lopes, João Batista Biagioni e Tupã 4. Celso e Luiz Fernando
5. Nandinho e Felipe Araújo 6. Tonhé, Ricardo Rosalén e Guina 7. Betinho Ricardo e Ary Cia

plano de saúde
está aqui!!

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

Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP
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ZARAMELO JR. | O JOGO | 13 DE JANEIRO DE 2019

CAMISA 1 MOSTRA AULAS E
PRESENTEIA LUCIANO BIAGI
CAMISA 1 FUTEBOL | DIVULGAÇÃO

Diretor-presidente da
Sanfarma, o empresário
Luciano Biagi (c) esteve
no campo do Laranja, no
Jardim São Paulo, dia 12,
para acompanhar as aulas
do Camisa 1 Futebol. Ele
foi recepcionado pelo
coordenador Vander
Batistela (e) e pelo técnico
Marcinho Rocha (d), que
o presentearam com uma
camiseta oficial do projeto,
do qual é patrocinador.
“Convidamos o Luciano
a vir até aqui para ver um
pouco do trabalho que
estamos desenvolvendo
e aproveitamos também
para entregar a ele uma
camiseta do projeto. É uma
pequena lembrança, mas
que simboliza toda nossa gratidão pelo apoio que a Sanfarma nos dá”, comentou Vander. Atualmente, o Camisa
1 Futebol tem a participação de 150 alunos, entre meninos e meninas, na faixa etária de 7 a 14 anos. Segundo
o coordenador, há uma lista de espera que gira em torno de 50 crianças e adolescentes. As aulas acontecem
às terças e quintas-feiras, em dois períodos, e aos sábados, no período matinal. Vander Batistela ressaltou
que os treinamentos seguem protocolo de saúde e segurança aprovado pela prefeitura de Americana. “As
atividades não envolvem nenhum contato entre os alunos. São feitos treinos de fundamentos e coordenação.
Ampliamos as turmas e as aulas para reduzir o número de crianças em cada grupo”, explicou. Além de Marcinho
Rocha, que foi jogador do Rio Branco durante muitos anos e defendeu times do Campeonato Brasileiro, como
Guarani e Sport Recife, os treinamentos também são realizados pelo professor Fábio Tamazzi. (ZARAMELO JR.)

DESAFIO DO GUERREIRO ESTÁ
COM AS INSCRIÇÕES ABERTAS
Estão abertas desde 25 de novembro e se estendem até 4 de janeiro, as
inscrições para a Corrida de Rua Desafio do Guerreiro 19K, que é tradicional
no calendário esportivo de Americana, mas que deve acontecer de forma
virtual no próximo ano em virtude da pandemia. Com valores que variam de
R$ 79,90 a R$ 269,90 - conforme kit a ser escolhido -, as inscrições podem ser
feitas através do site da Chelso Sports & Business, que é a responsável pela
organização: www.chelso.com.br. As distâncias são de 5 km, 10 km e 19 km.
Os atletas podem validar as distâncias entre os dias 14 e 18 de janeiro de 2021,
ou seja, realizam a prova em qualquer local e data, e apresentam comprovante
à organização. No site da Chelso, há informação de que no dia 17 haverá a prova
presencial, no entanto, essa questão depende de autorização da prefeitura.
Por causa da pandemia, a atual administração não quis assumir nenhum
compromisso quanto à liberação. O aval ou veto será de responsabilidade
do prefeito eleito Chico Sardelli, que toma posse no dia 1º. (ZARAMELO JR.)
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ROL AND AMBUL ÂNCIA | DIVULGAÇÃO

ANDRÉ JR.
TERMINA
EM 4º NO
ENDURANCE

RODRIGO RUIZ | DIVULGAÇÃO

Em sua temporada de estreia no Império
Endurance Brasil, André Moraes Jr. ficou em
quarto lugar na categoria GT4 com total de
390 pontos. Ele correu pela equipe Autlog
Racing e teve companheiros Cássio Homem
de Melo e Ricardo Rodrigues. A última
etapa do ano aconteceu sábado (19) no
Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita,
a 30 km de Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul. A prova teve duração de quatro horas.
“Foi meu primeiro ano em provas de longa
duração e já achei animal. Agradeço ao time
da Autlog. Tivemos alguns contratempos
durante o campeonato, principalmente
nas etapas iniciais, mas acredito que eles
vieram para nos deixar mais confiantes e
com sede de ganhar em 2021. Sabemos que
capacidade e performance para isso temos
de sobra”, afirmou o piloto de Americana, que
confirmou que seguirá na categoria no ano
que vem. O calendário da temporada 2021
já foi divulgado e terá total de oito etapas
nas seguintes datas: 3 de março, 1º de maio,
5 de junho, 7 de agosto, 4 de setembro, 2 de
outubro, 6 e 27 de novembro. (ZARAMELO JR.)

ROLAND ATUA EM
CAMPEONATOS DA FEDERAÇÃO
A Roland Ambulâncias de Americana, atuou em cinco campeonatos da
Federação Paulista de Futebol (FPF) na temporada 2020. De acordo com o
diretor Gustavo da Costa Roland (foto), a empresa esteve com ambulância de
suporte básico (um socorrista-condutor e uma enfermeira) em jogos do Paulista
Feminino Adulto e Sub-17, e da Copa Paulista Feminino através de contrato com
a federação. Teve equipe ainda em jogos do Rio Branco, na Segunda Divisão,
e do Atibaia, na Série A2, todos no Estádio Décio Vitta. A Roland, segundo
seu diretor, também trabalhou nos testes de aptidão física dos árbitros da FPF.
“Foi um ano bastante movimentado. Fizemos jogos, além de Americana, em
cidades como São Paulo, Cotia, São José dos Campos, Vinhedo, Guaratinguetá,
Araraquara e Jarinú, entre outras. Em janeiro agora completamos 10 anos de
atividades e esperamos seguir crescendo”, disse Gustavo. (ZARAMELO JR.)

CAETANO PARTICIPA DE CAMPANHA DO PULO
4POWERS | DIVULGAÇÃO

O profissional de educação física José Caetano
Costarelli, que é de Santa Bárbara d’Oeste e trabalha
também em Americana, participou da campanha
do vice-campeonato do Pulo de Campinas na Liga
Paulista de Futsal - na final, dia 12, o time perdeu
para Dracena nos pênaltis por 6 a 5, após empates
em 3 a 3 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação.
Caetano faz parte da empresa 4Powers, que conta
também com o médico ortopedista Guilherme
Amaral e as administradoras de empresas Márcia
Souza e Sandra Souza. “É um processo de coaching.
Realizamos treinamento mental com os atletas para
que eles fiquem mais centrados no desenvolvimento de alta performance. É para ‘limpar’ a mente
e ser 100% atleta”, explicou Caetano. Além do futsal, a 4Powers tem atuado também no atletismo
e na natação. “Os resultados têm sido bastante positivos”, afirmou Caetano. Na foto, feita após a
decisão da Liga, estão, a partir da esquerda: Guilherme, Caetano, Sandra e Márcia. (ZARAMELO JR.)

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

3408-5792
99147-0465
Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana
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No primeiro semestre, a comunidade acadêmica e a sociedade americanense ficaram em luto com a notícia do
falecimento, aos 70 anos, do
fundador e diretor geral da
FAM (Faculdade de Americana), Florindo Corral. Em razão
do momento pandêmico que
o mundo atravessava, não foram possíveis as despedidas e

homenagens necessárias. Ficou um vazio! Recentemente, a família realizou belíssima
homenagem póstuma a pessoa tão querida. Uma maneira
de destacar a vida dele e inspirar tantas outras pessoas.
Florindo Corral nasceu em 7
de novembro de 1949, em Neves Paulista, a 350 quilômetros de Americana. Formou-

-se em Direito e Pedagogia e
no final da década de 80 veio
para Americana com a ideia
de empreender na área educacional. Criou o Colégio Bandeirantes – atualmente, Instituto Educacional de Americana – atuando no ensino fundamental, médio e cursos
profissionalizantes. Em 1999,
fundou a FAM, faculdade que
se tornou referência na região
e sempre manteve como base
ensino de qualidade e responsabilidade social. Hoje, a FAM
é um dos principais players
do segmento educacional do
Brasil. A intimista recepção
de homenagem aconteceu no
Dal Giardino Ristorante, com
decoração clean e muito es-

AMERICANA, 23 DE DEZEMBRO DE 2020

tilo. O buffet estava impecável com espumante bem gelado e vinhos encorpados.
Tudo organizado em detalhes pela filha Viviane Corral, o genro Gustavo Azzolini e o irmão Marcelo Corral
e sua mulher Eliane. O ponto alto da noite ficou para os
shows do tenor Cesar Camargo e do ator, cantor, compositor e autor Moacyr Franco,
de quem Florindo era grande fã. Noite de boas lembranças e muita emoção. Florindo
deixou forte legado e grande
ensinamento: “Sem educação
é muito difícil a evolução do
país, aliás, eu acho que a única maneira de um país melho- O saudoso Florindo Corral, homenageado da noite
rar é através da educação!”.

Emilia Corral, viúva do
homenageado, com a filha Adriana

Leandro Pinatto

Ana Helena e Daniel
Peressinoto com o filho

Alex Niuri, do
Dal Giardino Ristorante

VELINHAS
Carol e Eryvelton Baldin,
gerente comercial e de
marketing da FAM

Sônia e Davi Evangelista

Sandra e Alfredo Ondas

Andrea Pafaro
e Renato Azenha

Felicidades para Christina
Paschotto Terciotti,
Marcus Vinícius Lahr
Giraldi e Claudio Galante
(foto), aniversariantes
dessa véspera de Natal.
Em clima natalino, Paulo
Barbudo, Natalina
Spagnol e Arraes Coelho
apagam velinhas. E Flavio
Meneghini, Maria Vitoria
Grecco Meneghel, Debora
Loffredo e Diego Estevam
completam idade nova
no sábado, dia 26.

SOCIAL
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Clarice e Edson Polezi

Vilma e Edward Giro
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Sonia e Erich Hetzl

MEUS SAIS
O prefeito eleito Chico Sardelli
Flavia Stival e Givani Souza

O querido casal Aline Corral e Alexandre Shoji

Lara Corral Azzoline e
Amanda Corral Furlan
Viviane Corral, filha do homenageado, com o marido
Gustavo Azzolini, diretor administrativo da FAM,
e o cantor, compositor e ator Moacyr Franco

Marcelo Jorge dos Santos
e Isabella Casagrande
Bertela dos Santo

Eliane e Marcelo Corral,
irmão do homenageado

Jucia e Leonardo Costa

Consultoria de Decoração e Ambientação online
Delivery Fyne para toda a região
Compre sem sair de casa!
SAIBA MAIS:

www.

.com.br

19 98155-6666

Cristiane e Sidnei
Estevam Filho

Ai ai ai... Em tempos de
pandemia, um passarinho
colorido cantarolou que
o médico magya anda
pegando geral em meio
à correria do hospital.
Grande profissional,
cristão e muito bem
casado, o fuefo tem
ficado cada vez mais no
plantão. A preferida é a
enfermeira voluptuosa,
que sonha em subir
ao altar. Tô nude!
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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

AMERICANA DOMINA O “BÔNUS”
FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 13 DE DEZEMBRO DE 2020

lo na C, enquanto Neto Stradiotto e Paula Carpanezi foram campeões na D. E os gaO torneio bônus do Winner nhadores na Iniciante foram
Open de Raquetinha teve do- André Redigolo Filho e seu nemínio de Americana. Das 10 to Gustavo.
Nas outras três categorias,
categorias em disputa, em sete delas os americanense le- o título ficou para duplas de
vantaram o título. Os jogos Santa Bárbara d’Oeste: Daisy
aconteceram durante os dias Roman e Nicole Gomes, na
12 e 13 deste mês, no complexo de saibro da Winner AcadeTorneio teve
mia, em Santa Bárbara d’Oeste, com a participação de 51 participação
duplas que haviam caído na de 51 duplas
primeira rodada da chave prinnas quadras
cipal, na semana anterior.
No masculino, Americana da Winner
foi campeã nas quatro cateNeto e Paula foram campeões na Mista D e Pedro Ricceto conquistou o título da Masculino D no torneio bônus na Winner
gorias com César Santos e Samuel Souza (Tchê Tchê), na A; Fedminino B; Bianca Santos e para evitarmos aglomeração MASCULINO A Cesar Santos/Samuel Souza
FEMININO C Bianca Santos/Luciane
Felipe Castro e Wagner Riccet- Luciane Manzatto, na Femini- na semana da chave principal 8x2 Rafael beraldo/Waguinho Riccetto.
Manzatto 8x4 Letícia Dollo/Sara Dollo.
to (Waguinho), na B; Iran Dol- no C; Emílio Nazzato e Fran- e todas as duplas demonstra- MASCULINO B Felipe Castro/Waguinho Riccetto INICIANTE André Redigolo Filho/Gustavo
lo, em parceria com Ruy Ne- cielli Amaral, na Mista B.
ram muito interesse em jogar. 8x5 Eduardo Kauffmann/Rogério Armond.
Redigolo 8x4 José Parrode/Walter Ganciar.
to, de Campinas, na C; e Pedro
Ricardo Cândido, diretor da Foi bacana”, afirmou Joel.
MASCULINO C Iran Dollo/Ruy Neto 9x8
MISTA B Emílio Nazzato/Francielli Amaral
Riccetto, em parceria com Gio- Winner Academia, e Joel Olla
(4) Diego Martins/Leonardo Messias.
8x2 Elisa Formentini/Moncler Sgubin.
vanni Catapane, também de Junior, responsável pelo Circui- RESULTADOS
MASCULINO D Giovanni Catapane/Pedro
MISTA C Alan Santos/Sara Dollo 8x1
Campinas, na C.
to Aberto de Raquetinha, fica- Os jogos finais do torneio bônus Riccetto 8x2 Fabrício Rosalen/Guilherme Durães. Vanessa Machado/Vinícius Gonçalves.
Na Mista, Alan Santos e Sa- ram satisfeitos com o saldo do do Winner Open de Raquetinha FEMININO B Daisy Roman/Nicole Gomes
MISTA D Neto Stradiotto/Paula Carpanezi
ra Dollo conquistaram o títu- torneio. “O bônus foi realizado tiveram os seguintes resultados: 8x4 Cristina Pisoni/Luiza Pisoni.
8x3 Camilli Catapane/Geter Catapane.

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

OAB/SP 13.696

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

Você sabia que o BIKE HOTEL
é especialista em guardar bikes?
Unidades em Americana,
Piracicaba e Joaquim Egídio
E, em breve, em Santa Bárbara d’Oeste
FOTO: FREEPIK
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AMERICANENSES PERCORREM O CAMINHO DA FÉ
A coordenadora de marketing da Rede de Supermercados Pague Menos Carolina Panuncio (Carol) e o guia de turismo e
produtor de eventos Deco Ghirardello, que são casados, e a gestora de tráfego Marina Panuncio (irmã de Carol) estão desde
domingo (20) percorrendo a pé o Caminho da Fé. Os americanenses saíram de Águas da Prata e nos três primeiros dias
andaram 81 dos 320 km que os levarão até o Santuário de Aparecida do Norte - a maior parte do percurso é por estradas
vicinais, trilhas e bosques. Nesta quarta-feira (23), Carol (38 anos), Deco (40) e Marina (28) têm 21 km pela frente entre
Inconfidentes e Borda da Mata, em Minas Gerais. A peregrinação será de 10 dias, com chegada prevista para a terça-feira
(29) da próxima semana. Na foto, feita sábado (19), quando o trio de Americana chegou em Águas da Prata, aparecem,
a partir da esquerda, Carol, Deco, Almiro Grings (um dos idealizadores do Caminho da Fé) e Marina. (ZARAMELO JR.)

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

BRINQUEDOS
ARRECADADOS EM
TORNEIO SERÃO
DISTRIBUÍDOS
Aproximadamente 80 brinquedos arrecadados
no 2º PFG Noel Open de Raquetinha serão
distribuídos amanhã (24) a crianças carentes de
Americana. Os irmãos Paulinho e Felipe Jensen
Campos (foto) com o amigo Gabriel Campana
(Bibi), responsáveis pela organização do torneio
que aconteceu na Winner Academia, entre
sexta-feira (18) e domingo (20), repassaram
os brinquedos doados pelos jogadores para o
projeto "Dok Noel" e a entrega acontece nesta
quinta-feira, véspera de Natal. (ZARAMELO JR.)

ARQUIVO PESSOAL

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

NATAL PARA TODOS! ATENDE 90 FAMÍLIAS
O projeto “Natal para todos!”, em seu 27º ano de atuação em Americana e Santa Bárbara d’Oeste,
atendeu 90 famílias em 2020. Sob coordenação de Valquir Demarchi e sua filha Camila, os
voluntários foram às ruas em carreata, aos finais de semana de dezembro, para a entrega de
cestas básicas a famílias carentes e kits com brinquedos, roupas, doces, salgados e pipoca a
aproximadamente 450 crianças. O “Natal para todos!” passou pelos bairros Parque Planalto, São
Jerônimo, Parque Gramado, Parque da Liberdade, Mário Covas, Jardim Europa, Jardim da Paz,
Balsa, Parque das Nações, Cidade Jardim e Cordenonsi. “Não importa a idade e a condição social em
que vive, a parte material, sem dúvida, é muito importante, mas o que as pessoas precisam mesmo
é de mais atenção, mais compaixão, mais empatia, é de olhar nos olhos e dizer ‘eu me importo,
eu estou aqui’”, explicou Camila Demarchi sobre a filosofia do projeto. Além do atendimento às
famílias e crianças, o “Natal para todos!” também foi a asilos de Americana para a entrega de kits
personalizados com produtos de higiene pessoal e de limpeza, e fraldas geriátricas. (ZARAMELO JR.)

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

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

MARIA GIOVANA FORTUNATO

O APRENDIZADO E O LEGADO DE 2020

E

stamos chegando ao
fim do ano mais desafiador dos nossos tempos. Quem diria em janeiro deste mesmo ano que passaríamos por tudo isso? A maior crise sanitária, econômica e social dos últimos 100 anos. Muitos perderam o trabalho, passaram por dificuldades que envolveram as necessidades mais
básicas ou tiveram que se reinventar em meio a um isolamento prolongado e incerto. Muitas
vidas se foram precocemente e
eu me solidarizo com cada um
que sente a dor lacerante de

quem perde entes queridos. A
cada um de vocês, meu melhor
abraço e que Deus e o tempo
possam reconfortá-los.
Se por um lado vivemos
tantas incertezas e dores, por
outro lado acompanhamos
um despertar social importante. Muita gente passou a
compreender que precisamos
de mudanças estruturais que
deem conta, sobretudo, da
desigualdade social. Aqui em
Americana nós ousamos desafiar, através da política partidária, o poder que está estabelecido há anos.

Trouxemos um projeto totalmente inovador que pautou, com muita responsabilidade, uma política que coloca os seres humanos no centro de tudo e que compreende
que uma sociedade próspera
passa por uma sociedade com
mais justiça social.
Trouxemos conceitos importantes como o da sustentabilidade e respeito ao meio
ambiente e colaboramos para
que o nível do debate se elevasse de forma considerável.
Como vocês sabem, não vencemos nas urnas, mas sei que

PREFEITURA APOIA “SINAL VERMELHO”
A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana
está apoiando a campanha “Sinal Vermelho” contra a violência doméstica e familiar.
]O objetivo é criar um elo silencioso de denúncia em que a vítima de violência pode
expressar um pedido de socorro ao desenhar um “X” na mão e exibir o sinal ao
farmacêutico ou ao atendente na farmácia para que a polícia seja acionada imediatamente.
A adesão das farmácias e dos membros do judiciário à campanha se deve ao fato do
aumento de registros de violência doméstica durante a pandemia. (DA REDAÇÃO)

contribuímos imensamente
para nossa cidade.
Particularmente seguirei
junto com aqueles que acreditam e lutam por uma Americana melhor, pois este é meu
compromisso de vida e não de
mandato. Além de estar como presidente do PDT municipal, fico muito feliz em poder anunciar que um sonho
antigo sai do papel ainda este ano e nós fundaremos o Instituto de Promoção da Saúde
da Região Metropolitana de
Campinas, o IPS, como já temos chamado.Vamos traba-

lhar com atividades direcionadas às comunidades mais vulneráveis visando promover a
saúde com pautas de comunicação social e envelhecimento ativo. Eu acredito na saúde que é construída antes do
adoecimento, na saúde que é
sinônimo de qualidade de vida.
É o que chamamos de saúde integral e que contempla
não só a saúde física, mas também a saúde mental e o bem
estar geral da população e tudo que possa nele impactar.
Essa é uma temática que
ganhou evidência e será ten-

Instagram
@mariagiovanafortunato
dência no campo da saúde.
Até lá peço um último esforço para que a gente possa seguir se cuidando, mantendo o
distanciamento social e o respeito a todas as medidas sanitárias que nos mantem a salvo
da COVID-19.
A vacina está logo ali e nós
temos muito por fazer e viver! Um ótimo fim de ano e
que 2021 possa ser o ano que
a gente coloque em prática os
ensinamentos de 2020.
MARIA GIOVANA FORTUNATO
Sanitarista e vereadora

PARQUE GANHA CAMINHÃO 0 KM
O prefeito Omar Najar e
o secretário de Cultura e
Turismo, Fernando Giuliani,
receberam no dia 11 o
novo caminhão do Parque
Ecológico “Cid Almeida
Franco”. Este é o primeiro
veículo 0 km adquirido pelo
local, que funciona há 35
anos, e será utilizado para
a manutenção e limpeza. O
veículo foi comprado com
a verba arrecadada pela
bilheteria. “É mais uma melhoria conquistada para a estrutura e para o trabalho feito por nossos
funcionários. O veículo irá auxiliar bastante nos serviços diários, ainda mais com a dimensão
que o Parque possui. Com a renda da bilheteria conseguimos fazer muitas obras, construções
e revitalizações, sempre pensando em manter o Parque Ecológico como um belo atrativo
para toda a família”, disse Giuliani. O prefeito e o secretário visitaram ainda alguns dos recintos
reformados e as áreas revitalizadas do Parque, como a praça de alimentação e o playground.
No total, 32 recintos foram reformados ou construídos, instalados guarda-corpos de eucalipto
em todos os recintos novos, houve a pavimentação e recapeamento em 7.200 metros
quadrados, reforma na bilheteria e na parte administrativa, reformulação na comunicação visual
de todo o Parque, construção de sanitários, e diversas melhorias na praça de alimentação, entre
elas, asfaltamento e construção de palco, além da aquisição de novos equipamentos e reforma
no playground. “Essa equipe sempre investiu em melhorias do Parque, que é um dos nossos
principais pontos turísticos. Parabéns a todos os envolvidos e com certeza estamos deixando
o espaço com uma estrutura muito melhor do que encontramos”, afirmou Omar. (DA REDAÇÃO)

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)
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