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Calçados, bolsas 
e acessórios,

com qualidade 
e preço acessível,

você encontra aqui!

Lojas em Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba

Marina Panuncio e o casal Carolina Panuncio e Deco Ghirardelli fizeram peregrinação
pelo Caminho da Fé, em dezembro. A pedido do O JOGO, relataram as emoções
vividas e as dificuldades enfrentadas durante oito dias. P. 8 e 9
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F oi um Palmeiras e San-
tos, em 1959, ou melhor 
no comecinho de janeiro 

de 1960, que acabei me tornan-
do palmeirense! O Palmeiras de 
Osvaldo Brandão tinha jogado-
res como Valdir de Moraes, Djal-
ma Santos, Zequinha, Chinesi-
nho e Julinho Botelho  de um la-
do, e o Santos tinha Zito, Dorval, 
Jair Rosa Pinto, Pagão, Pelé e Pe-
pe, do outro. Os dois times ha-
viam terminado o Campeonato 
(Paulista) empatados em pontos.

No que se chamava, na 
época, de “melhor de quatro 
pontos”, (então, uma vitória 
valia dois pontos e o empate, 
um ponto) foram dois empa-
tes nos dois primeiros jogos! 

Naquela memorável tarde de 
domingo, de virada e com um 
gol mágico de falta de Romei-
ro (ponta-esquerda media-

no, mas que ficou na história 
do time por esse gol), o Pal-
meiras ficou “supercampeão” 
em cima do quase imbatível 

Santos de Pelé! Se o bom sen-
so me balançava a me tornar 
santista (por Pelé!) e a minha 
família de muitos corintianos 
tentava me levar a optar pelo 
time do Parque São Jorge, foi 
por influência de meu padri-
nho e aquela inesquecível vi-
tória que me fizeram palmei-
rense para sempre! 

O Santos só não foi cam-
peão paulista por dez anos 
consecutivos porque o Palmei-
ras interrompeu essa sequên-
cia naquele ano de 1959, de-
pois, em 1963 e 1966, com um 
time (conhecido como a “Pri-
meira Academia”) enfrentan-
do um Santos que foi, na dé-
cada, duas vezes tricampeão 

e uma vez, bi! Era um Santos 
fantástico, mas que esbarra-
va, várias vezes, em um Pal-
meiras eficiente e clássico. Se 
o time da Vila tinha craques 
como Gilmar, Carlos Alberto 
Torres, Mauro Ramos, Zito e o 
inesquecível ataque de Dor-
val, Mengalvio, Coutinho, Pelé 
e Pepe, o “Periquito” tinha Val-
dir, Djalma Santos, Djalma Dias, 
Dudu, Ademir da Guia, Servílio, 
Tupãzinho e Rinaldo.

Em tempos em que São 
Paulo e Corinthians enfrenta-
ram grande período de “mu-
da”, Santos e Palmeiras fo-
ram os grandes protagonis-
tas do futebol paulista e bra-
sileiro! Não bastassem os títu-

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

los regionais e nacionais da-
quela década, eles eram con-
vidados a excursionar por ou-
tros continentes. Claro que o 
Santos do Rei Pelé era muito 
mais requisitado!

A final da Libertadores, no 
próximo dia 30 (a primeira fi-
nal paulista da Copa sul-ame-
ricana de clubes!) só veio a 
acontecer depois de sessenta 
anos porque, então, só um ti-
me representava cada país na 
competição! O futebol merecia 
que Pelé e Ademir da Guia ti-
vessem se enfrentado em um 
jogo dessa importância!

PALMEIRAS X SANTOS
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ALMANAQUE CHEGA EM FEVEREIRO
RIO BRANCO

DA REDAÇÃO

O Rio Branco Esporte Clube vai 
entrar nesse início de ano para 
um seleto grupo de clubes bra-
sileiros que têm sua história de-
talhada em um almanaque. Di-
ferentemente de outras publi-
cações do gênero, o livro “Al-
manaque do Rio Branco – O 
Embaixador de Americana” vai 
também contar a história do 
clube, em textos e fotos, da 
fundação em 1913 à participa-
ção no campeonato estadual 
de 2020. A previsão de lança-
mento é para fevereiro.

“Rio Branco - O Embaixa-
dor de Americana” é um pro-
jeto cultural realizado por meio 
do Programa de Ação Cultural 

- ProAC-SP, da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo, que tem 
iniciativa do jornalista Claudio 

Gioria e produção cultural da 
3marias. O patrocínio é dos Su-
permercados São Vicente.

CONTEÚDO
O almanaque terá 576 páginas 
e será dividido em três partes. 
Na seção “Jogo a Jogo”, as fi-
chas técnicas de pouco mais 
de 2.100 jogos do Rio Branco, 
curiosidades de diversas parti-
das e as classificações de cada 
fase de campeonatos disputa-
dos pelo Tigre.

Na seção “Quem é Quem”, 
as biografias – acompanhadas 

do número de jogos, gols, vitó-
rias, empates e derrotas – de 
cada um dos 1.637 jogadores 
que vestiram a camisa do clu-
be e dos 108 treinadores que 
já comandaram o time. Nesta 
seção, um diferencial em rela-
ção aos almanaques de outros 
clubes brasileiros: as fotos de 
1.321 jogadores e 96 técnicos.

Em outras 240 páginas, co-
loridas, o livro detalha os 107 
anos de vida do clube, sendo 
que, a partir de 1979, quando 
o Rio Branco retornou ao fu-
tebol profissional após duas 
décadas, essa história é con-
tada, detalhadamente, ano a 
ano. O livro terá ainda páginas 
dedicadas à história da cons-
trução do Riobrancão, bati-
zado de Estádio Décio Vit-
ta em 1986, além de uma sé-
rie de números e curiosidades 
na seção “Tira-Teima”.

O Almanaque do Rio Bran-
co é fruto de cerca de 20 
anos de pesquisa do jornalis-
ta Claudio Gioria e completa 
um projeto de preservação da 

história do clube que teve iní-
cio com o documentário “Ti-
gre de Americana, Uma Pai-
xão Centenária”, lançado em 
2016, com direção de Lucia-

na Teixeira, também realizado 
por meio do ProAC-SP.Desde 
o início deste ano, o filme es-
tá disponível no https://hotm.
art/FilmeTigredeAmericana.

Projeto é
iniciativa do
experiente
jornalista
Cláudio Giória

Cláudio Gioria (e), durante entrevista com Jota Júnior, é o idealizador

DIVULGAÇÃO
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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!

PAPO COM O ZARA ZARAMELO JR.
zaramelojr@uol.com.br

Twitter @zaramelojr Instagram @zaramelojr
Facebook Zara Zaramelo Jr.

AMERICANA, 22 DE JANEIRO DE 2021

J uninho Dias, vereador do MDB, protocolou 
esta semana na Câmara proposta para 
alterar disposições na Lei 6.359, de 24 

de outubro de 2019, que obriga organizadores 
de corrida de rua em Americana repassarem 
5% do valor total das inscrições de cada 
prova para o Fundo Social da prefeitura. 
Ele agora quer que o percentual seja destinado 
ao Fundo de Assistência ao Esporte. O que 
chama a atenção é que, na votação do projeto 
do ex-prefeito Omar Najar, em 2019, Juninho, de 
forte ligação com o esporte (ele, seu irmão e seus 
pais são karatecas e a vida toda representaram 
Americana em incontáveis competições com 
significativas conquistas de títulos e medalhas), 
votou para que os 5% fossem para o Fundo 
Social, então presidido por Maine Najar, filha de 
Omar, e não para o Fundo de Assistência ao Esporte. Na minha santa inocência (ou ignorância, sei lá) de mais de meio século de vida e de 38 anos 
de jornalismo esportivo, desde o início do projeto me pareceu muito mais lógico e sensato que uma verba recolhida em um evento de esporte fosse 
revertida para o esporte. Poucas semanas antes da votação, fiz algumas matérias com vereadores ligados ao esporte. Juninho foi um dos que ouvi, 
porque, além de ser esportista, também era o presidente da Comissão de Esportes da Câmara. “É claro que (o dinheiro) é para ir para o esporte, 
com certeza era para ir, pois estamos falando de esporte”, disse, à época, o vereador/karateca. Na sessão em que o projeto foi aprovado, Juninho 
Dias, no entanto, votou pelo Fundo Social. Ele e outros 13 vereadores, segundo informações da assessoria da Câmara: Otto Kinsui, Luiz da Rodaben, 
Kim, Pedro Peol, Alfredo Ondas, Léo da Padaria, Gualter Amado, Maria Giovana, odir Demarchi, Professor Padre Sérgio, Thiago Martins, Welington 
Rezende e Geraldo Fanali. Foram contra o projeto: Thiago Brochi, Rafael Macris, Vagner Malheiros e Guilherme Mancini. Crítico voraz do ex-secretário 
de Esportes Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná, Juninho Dias agora tem relacionamento mais próximo e cordial com a nova comandante da área, 
a profissional de educação física Grasiele Rezende, a ponto de ir quase todos os dias ao Centro Cívico (onde fica a sede da secretaria) e até participar 
de reuniões com representantes de modalidades e outros secretários. Talvez por isso, o parlamentar do MDB agora queira alterar a lei para corrigir 
um erro que poderia ter sido evitado em outubro de 2019 caso os vereadores tivessem levado mais em conta a questão esportiva do que a política...

Na noite de quarta-feira (20), por 
whatsapp, encaminhei três perguntas 
ao vereador Juninho Dias para que ele 
explicasse sobre sua proposta. Veja o que 
foi perguntado e o que foi respondido:

O que te levou a apresentar a proposta 
para alterar a lei, considerando que 
você votou para os 5% irem para o 
fundo social ao invés do esporte?
JUNINHO Conforme eu havia dito, meu 
posicionamento sempre foi a favor do esporte, 
mas na época em que o projeto foi votado, 
diante das ramificações das discussões, 
achei inviável propor a mudança naquele 
momento. Com a propositura nesse momento 
(2021), haverá maior espaço para discussão 
com os vereadores e a possibilidade de 
direcionar esse recurso à pasta do esporte, 
permitindo investimentos no setor.

Em 2019, quando da votação deste projeto, 
o cenário do esporte era o mesmo de hoje. 
Por que, então, não ter optado à época 
pelo fundo de assistência ao esporte?
JUNINHO Como eu respondi na primeira 
pergunta, não era um bom momento 
politicamente falando para que houvesse 
essa mudança. A discussão na casa 
(Câmara) tomou muitos rumos diferentes.

Mesmo que a lei seja alterada, como você 
está propondo, possivelmente as corridas 
de rua ainda devem demorar para ser 
retomadas em virtude da pandemia. 
Ou seja: o repasse dos 5% só acontecerá a 
médio-longo prazo. O que isso impacta?
JUNINHO É um projeto pensando a 
médio/longo prazo sim, Zara. Acredito que 
a chave de uma gestão inteligente e eficaz 
começa no planejamento. Com a mudança 
e aprovação dessa lei, a secretária atual 
poderá realizar seu planejamento também 
contando com essa fonte de recurso.

Importante salientar que a mobilização dos organizadores 
das corridas de rua e das assessorias esportivas de Americana 
foi um fiasco total. Alguns fizeram um barulho aqui outro ali, 
mas poucos se interessaram de fato pelo projeto que obriga o 
pagamento de 5% das inscrições para a prefeitura. Em setembro 
de 2019, antes da votação do projeto, que aconteceu em 
outubro, houve audiência pública na Câmara para que o tema 
fosse debatido entre os vereadores e todos aqueles envolvidos 
direta e indiretamente com corridas de rua de Americana. 
O número de organizadores e responsáveis por assessorias 
presentes na audiência foi insignificante se comparado, por 
exemplo, a churrascos que eles fazem. É certo que, se o 
percentual vai mudar para o Esporte ou seguirá no Fundo 
Social, esse pessoal não tem do que reclamar, pois quando 
podia ter agido e até mudado a votação, a maioria se omitiu.

VEREADOR EXPLICA 
PROPOSTA

MOBILIZAÇÃO FOI FIASCO

JUNINHO DIAS QUER MUDAR LEI QUE ELE VOTOU A FAVOR
ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE JANEIRO DE 2021

Juninho Dias, Grasiele Rezende e Fábio Renato de Oliveira,
secretário de Meio Ambiente, esta semana, no Centro Cívico

Por causa da pandemia, corridas de rua
ainda estão suspensas em Americana

ZARAMELO JR. | O JOGO | 13 DE JANEIRO DE 2019
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A prova “3 Horas Claudir Sisdeli” acontece neste sábado (23), a partir das 8 horas, no Kartódromo 
San Marino, em Paulínia. Organizado por Carlos Marcelino, o evento é em homenagem à memória 
do ex-preparador de kart falecido em dezembro do ano passado, vítima de câncer. Pilotos de 
diversas cidades estão confirmados no grid. De Americana, vão à pista, entre outros, Alain Sisdeli 
(filho de Claudir), Felipe Santo André (Tite - foto), Luiz Eduardo Salau (Dado), Thomás Faé, 
Waldir Belizário e Ruan Belizário. A disputa, em duplas, trios e quartetos, terá as categorias A, B, 
SSM e Fábricas, com motores sorteados RBC. Para hoje (22) estão programados dois treinos, o 
primeiro das 10 às 12 horas e o segundo das 14 às 16 horas. Amanhã, a programação começa às 
8 horas, com warm up (aquecimento), que se estende até as 9 horas. O treino de classificatório 
acontece na sequência e a largada da prova está prevista para as 9h50. (ZARAMELO JR.)

3 HORAS CLAUDIR SISDELI 
MOVIMENTA O SAN MARINO

O piloto Luiz Eduardo Salau (Dado), de Americana, receberá o Troféu Kart Motor por ter sido 
o melhor da categoria F4 Senior na temporada 2020. Os ganhadores da premiação foram 
divulgados esta semana pelo portal Kart Motor, do jornalista Erno Drehmer. “Buscamos um 
critério transparente e justo, baseado única e exclusivamente no desempenho do piloto dentro 
da pista e dispensando a escolha do vencedor através de votação”, explicou Erno. A pontuação 
aconteceu em campeonatos nacionais e estaduais. A entrega da premiação para os melhores de 
16 categorias está agendada para a 22ª Copa Brasil, que acontece em Londrina, no Paraná, entre 
os dias 22 e 27 de fevereiro. Dado Salau totalizou 122,3 pontos, superando Roberto Wuthstrack 
Junior (119,1), Eduardo Guidi (118,8), Allan Ramos (102,4) e Flaviano Ramos (100,9). “Que felicidade! 
Agradeço minha equipe Sisdeli Competições e a fabricante de chassis Thunder Technology por 
tudo suporte. Gratidão ao Kart Motor”, escreveu Dado em suas redes sociais. (ZARAMELO JR.)

A sétima edição da Copa 
Sanremo de Kart já tem 
definido o calendário da 
temporada 2021 e a largada 
será no dia 6 de fevereiro. Ao 
todo, durante o ano, serão 11 
etapas, todas em rodada dupla 
no Kartódromo San Marino, em 
Paulínia. Além de abertura em 
6 de fevereiro, as demais datas 
das rodadas são 6 de março, 17 
de abril, 8 de maio, 5 de junho, 
3 de julho, 14 de agosto, 18 de 
setembro, 16 de outubro, 6 de 
novembro e 4 de dezembro. 
De acordo com Ivan Milani, 
organizador da Copa Sanremo, 
a disputa terá as categorias Pró 
e Light, com inscrição aberta a 
cada etapa - não é campeonato 
fechado. A expectativa é 
reunir entre 40 e 50 pilotos ao 
longo do ano. Segundo Ivan, 
a edição de 2020 teve pilotos 
de Americana, Campinas, 
Limeira, Hortolândia, São 
Paulo, Paulínia, Araras, 
Araraquara, São Carlos, 
Sorocaba, Itu, Valinhos, Santa 
Bárbara d’Oeste, Vinhedo 
e Capivari, entre outras 
cidades. “Esperamos manter 
esse pessoal e ter pilotos 
novos também”, afirmou o 
organizador. (ZARAMELO JR.)

DADO RECEBE PRÊMIO DO KART MOTOR

SANREMO TEM ABERTURA EM FEVEREIRO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Z
A

R
A

M
E

LO
 J

R
. |

 O
 J

O
G

O
 |

 1
0

 D
E

 N
O

V
E

M
B

R
O

 D
E

 2
0

20

BRUNO GORSKI | DIVULGAÇÃO
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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

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Com o calendário já definido e 
a abertura marcada para o dia 
13 de março, em Paulínia, a di-
retoria da Associação de Kart 
Pé de Chumbo está plane-
jando o lançamento oficial da 
temporada 2021 da Copa Sóp-
neus Goodyear para a última 
semana de fevereiro. Segundo 
o presidente Marcelo Marus-
so, a ideia é realizar uma cor-

rida e, logo em seguida, um al-
moço entre pilotos, patrocina-
dores e equipes de apoio. Tu-
do, porém, depende da situa-
ção da pandemia.

“O que a gente está pensan-
do é fazer uma corrida pela ma-
nhã, uma prova extra-calendá-
rio, sem pontuação, com o ob-
jetivo dos pilotos se integrarem 
ao grupo de 2021 e começarem 
a ter contato direto com o equi-
pamento que vamos usar du-
rante o ano. Logo depois, nos 
reunir num almoço para con-
fraternizar”, explicou Marusso.

O dirigente, no entanto, res-
saltou que “toda essa progra-
mação só vai ser fechada de-
pendendo da situação da pan-

KART

PD’CHUMBO
PLANEJA
LANÇAMENTO
EM FEVEREIRO

PRÓ
THÉO PIOLI TREVISANI
DOUGLAS PITOLI
GIOVANNI PAMFÍLIO
ROGÉRIO POMPERMAYER
FERNANDO S. ANDRÉ
MARCELO MARUSSO
WILLIAM SAURA
CÂNDIDO SANTOS NETO
CARLINHOS CARRION
PATRI C. NEVES
RAFAEL CONTATTO
ALBERTH JANJON
ANDRÉ GONÇALVES
MARCELO CONTATTO
PAULO ROSA

LIGHT
CARLOS BARBOSA
IVAN DANTAS
EDERSON RODRIGUES
MAYCKON MOTTA
OSWALDO D. NOGUEIRA
PEDRO MARUSSO
RODRIGO PESTANA
FERNANDO RODOVALHO
FÁBIO SANTAROSA
ALEXANDRE BASSORA
BRUNO RODRIGUES
GIVAGO NUNES
RAFAEL BARBERATTO

PILOTOS 2021

demia que ainda está ai. O Pé 
de Chumbo preza pela vida e 
não vamos fazer absolutamen-
te nada que vá na contra-mão 
das medidas adotadas pelas 
autoridades. Esperamos que 
tudo se resolva o quanto antes. 
Estamos esperançosos.”

CALENDÁRIO
O calendário da 16ª edição da 
Copa Sópneus Goodyear de 
Kart Pé de Chumbo foi definido 
em reunião da diretoria e sócios 
da associação no início de de-
zembro. Serão 10 rodadas du-
plas entre março e dezembro. 

O campeonato tem largada no 
dia 13 de março e encerramen-
to no dia 20 de novembro, am-
bas etapas em Paulínia.

As demais rodadas serão nos 
dias 10 de abril, em Araraqua-
ra; 1º de maio, em Paulínia; 29 
de maio, em Limeira; 19 de ju-
nho, em Vespasiano, em Minas 
Gerais; 21 de agosto, em Paulí-
nia; 18 de setembro, em Nova 
Odessa; 2 de outubro, em Paulí-
nia; e 16 de outubro, em Limeira.

PILOTOS
O grid do Pé de Chumbo para 
este ano tem 28 pilotos confir-

mados, sendo 15 na Pró e 13 na 
Light. De acordo com o presi-
dente Marcelo Marusso, ainda 
há a possibilidade do núme-
ro subir para 30. “Alguns pilo-
tos nos procuraram e querem 
participar do campeonato. Es-
tamos avaliando, pois há vá-
rios critérios a serem seguidos, 
e até o final de janeiro vamos 
fechar o grupo”, afirmou.

Apesar de serem duas ca-
tegorias, os pilotos do Pé de 
Chumbo formam grid úni-
co e correm juntos. A pon-
tuação, porém, é específica  
para cada divisão.

Abertura da temporada 
do PD’Chumbo será no 
kartódromo de Paulínia

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

AUTOMOBILISMO

STOCK CAR CONFIRMA 12 ETAPAS
DA REDAÇÃO

A Stock Car confirmou esta se-
mana a realização de 12 etapas 
em 2021, a partir do dia 28 de 
março, quando o campeonato 
terá início na pista gaúcha do 
Velopark. Duas das dez datas 
divulgadas serão futuramente 
apontadas como rodadas du-
plas, totalizando 12 provas na 
nova temporada.

No mesmo comunicado, a 
categoria anunciou os locais 
propostos para as etapas de 
2021, indicação que pode ser 
alterada em função da condi-
ção sanitária da região. “Esta-
mos agindo com toda a cau-
tela devido à atual situação. 

Mas, em função da necessida-
de de planejamento de equi-
pes e patrocinadores, avalia-
mos que é necessário indicar 
qual é nossa previsão, com a 
ressalva que pode haver algu-
ma alteração devido aos pro-
blemas que todos já conhe-
cem”, explicou o VP Comer-
cial e de Marketing da Stock 
Car, Fernando Julianelli.

As datas e locais da Stock 
Car e Stock Light em 2021 
são as seguintes: 28 de mar-
ço – Velopark (RS); 25 de abril - 
Londrina (PR); 16 de maio - In-
terlagos (SP); 20 de junho - 
Goiânia (GO); 11 de julho - Cas-
cavel (PR); 22 de agosto - Curi-
tiba (PR); 19 de setembro – 

Santa Cruz do Sul (RS); 24 de 
outubro - Mogi Guaçu (SP); 21 
de novembro -Goiânia (GO); 12 
de dezembro - a definir.

>> Stock Car tem início 
marcado para março

DUDA BAIRROS | STOCK CAR
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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

KAREN E CAIO CONQUISTAM TÍTULO
BEACH TENNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Karen Ballan Sega e Caio Ga-
zoli, de Americana, conquista-
ram o título da categoria mis-
ta do ranking de beach tennis 
da Aloha Sports. A tempora-
da 2020 terminou na segun-
da quinzena de dezembro e a 
dupla campeã fechou com 379 
pontos, três a mais que o casal 
Karina e Danilo Glasser, tam-
bém de Americana, que ficou 
com o vice-campeonato.

Durante o ano, o ranking 
movimentou 26 duplas - ca-
da uma realizou dois jogos 
por mês, em melhor de três 
sets. Houve também um tor-
neio em julho, que distribuiu 
pontos extras. As duas me-
lhores duplas receberão tro-
féus e raquetes, sendo que 
Karen e Caio também te-
rão seus nomes gravados  
no troféu transitório.

“O ranking foi muito baca-
na. Fizemos muitas amizades, 
houve muita interação e mui-

ta diversão durante todo o ano 
e assim vamos para 2021, pro-
curando evoluir não apenas na 
parte técnica dos jogos como 
também na parte de organi-
zação e premiação”, disse Gio-
vanni Glasser, diretor da Aloha 
Beach Sports.

“Fiquei muito feliz como 
terminamos o ranking. Nós 
da Aloha só temos que agra-
decer e parabenizar a todos, 

em especial a dupla cam-
peã. A Karen e o Caio, sem 
dúvida, foram os que mais 
se dedicaram, mais treina-
ram, mais evoluíram”, avaliou  
Danilo Glasser, que, além de 
ter jogado, também foi o di-
retor-técnico do ranking.

Dupla campeã 
é elogiada 
por evolução 
mostrada na 
temporada

TOP 5
1º LUGAR

KAREN SEGA (AMERICANA)
CAIO GAZOLI (AMERICANA)

379 PONTOS
2º LUGAR

KARINA GLASSER (AMERICANA)
DANILO GLASSER (AMERICANA)

376 PONTOS
3º LUGAR

BRUNA DORIA (SANTA B. D’OESTE)
RUY CAMPOS (CAMPINAS)

332 PONTOS
4º LUGAR

MARILISA LEITE (AMERICANA)
JEAN GAZOLI (AMERICANA)

318 PONTOS
5º LUGAR

PAULA BONVECHIO (N. ODESSA)
EDUARDO ASSIS (AMERICANA)

315 PONTOS

De acordo com Giovanni e 
Danilo, o ranking da tempora-
da 2021 tem abertura progra-
mada para o dia 21 de feverei-
ro, com a realização de tor-
neio que definirá as posições 
de cada dupla. Os jogos men-
sais serão de março até de-

zembro. As novidades ficam 
para a formação de dois gru-
pos, com acesso e descenso 
no meio do ano, e premiação 
em dinheiro às melhores du-
plas. As inscrições ainda es-
tão abertas e podem ser fei-
tas pelo whats (19) 99281.1972.

OPEN
Antes da largada do ranking 
2021, entre os dias 5 e 7 de fe-
vereiro, haverá a terceira edição 
do Aloha Open de Beach Tennis. 
A disputa será nas categorias 
Feminina, Masculina e Mista, to-
das com iniciantes, C, B e Open.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE AGOSTO DE 2020

Karen e Caio sagraram-se 
campeões da temporada
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Você sabia que o BIKE HOTEL 
é especialista em guardar bikes?

Unidades em Americana, 
Piracicaba, Joaquim Egídio

e Hortolândia

Ao contrário do que foi 
publicado na edição 825, 
em matéria sobre o 2º PFG 
Noel Open de Raquetinha, 
na Winner Academia, 
a jogadora da foto é 
Maria Eduarda Santos, a 
Duda, e não Gabi como 
constou. Ela foi campeã 
da categoria Feminino B 
jogando em dupla com 
Nicole Gomes. (DA REDAÇÃO)

Nos anos 1990, houve um jogo entre o time da imprensa de Americana, reforçado 
por alguns convidados, contra equipe formada por artistas da TV Globo. A partida 
aconteceu no ginásio principal do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha - Centro 
Cívico -, no Jardim da Colina, e, segundo os jogadores que estiverem em quadra, teve 
vitória dos americanenses por 4 a 3, com gols de Zé Luiz Maziero (2), Luís Peninha e 
Clóvis Magalhães. Na foto do time da imprensa, a partir da esquerda, aparecem: em 
pé - Sérgio Martins (Banana), Ricardo Veronese, Frederico Polo Muller (então prefeito 
de Americana), Zé Luiz Maziero, Fred Rossetti e Red; agachados - Luís Peninha, Clóvis 
Maglhães, Lucas Junior, Valdinei Migotti, Clóvis Bolinha e Jerri Paviotti. (ZARAMELO JR.)

MELO MANTEM ROTINA

ERRATA

FLASH BOLA

FOTOJUMP | DIVULGAÇÃO ZARAMELO JR. | O JOGO | 20/12/2020

ARQUIVO PESSOAL

André Moraes Jr., piloto de 
Americana, conheceu esta 
semana o calendário da 
temporada 2021 do Império 
Endurance Brasil, campeonato 
de provas de longa duração. 
Serão oito etapas durante o 
ano e, num primeiro momento, 
cinco autódromos diferentes 
estão confirmados. A abertura 
está marcada para o dia 3 
de abril, em Interlagos (SP). 
Depois, haverá provas em 
Goiânia (GO), no dia 1 de maio; 
Curitiba (PR), no dia 5 de 
junho; Interlagos (SP), no dia 7 
de agosto; Santa Cruz do Sul 
(RS), no dia 4 de setembro; 
e Mogi Guaçu (SP), no dia 2 
de outubro. As rodadas finais 
serão nos dias 27 de novembro 
e 18 de dezembro em locais 
ainda a serem definidos. Nesta 
temporada, André Jr., 21 
anos, que corre na categoria 
GT4, estará mais uma vez 
na equipe AutLog Racing, 
de São Paulo. Em 2020, o 
americanense foi à pista com 
um Mercedes e agora irá 
com Audi R8. (ZARAMELO JR.)

ANDRÉ JR. CONHECE CALENDÁRIO

A rotina do mineiro Marcelo Melo tem sido de muito treino nas 
cinco horas em que pode ficar fora do quarto do hotel durante a 
quarentena para a disputa dos torneios na Austrália. Após chegar 
ao país em voo fretado, agora está liberado para os treinamentos. 
Ao lado do parceiro nas duas disputas em Melbourne, o romeno 
Horia Tecau, vem treinando em quadra e fisicamente, visando o ATP 
250 de Melbourne, a partir do dia 31 deste mês, preparatório para o 
Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, marcado para 
o período de 8 a 21 de fevereiro. “Está tudo certo por aqui, podendo 
treinar. Temos feito duas horas na quadra e, depois, uma hora e meia 
no ginásio, um local ao lado do outro. Na sequência, tempo para 
a refeição. Tudo muito coordenado, com todos bem separados. 
E com muita limpeza: após cada um deixar a quadra, o ginásio, tudo 
esterilizado. Até o elevador do hotel, depois de usarmos”, explicou Melo 
em live feita pelo seu Instagram, na noite de segunda-feira. (DORO JR.)

DIVULGAÇÃO
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Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP

contato@grupoclarian.com.bro@grupoclarian.com.bro@grupoclarian.com.br

19 3604.8010

Contrate

está aqui!!está aqui!!

plano de saúde

AMERICANENSES RELATAM EMOÇÕES E DIFICULDADES DA PEREGRINAÇÃO
CAMINHO DA FÉ

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Em dezembro, em plena sema-
na do Natal, a coordenadora de 
marketing da Rede de Super-
mercados Pague Menos Caro-
lina Panuncio (Carol), 38 anos, 
seu marido Deco Ghirardel-
lo, 40, que é guia de turismo e 
produtor de eventos, e sua irmã 
Marina Panuncio, 28, que é ges-
tora de tráfego, partiram para o 
Caminho da Fé.

Entre os dias 20 e 29, a pro-
gramação era de 291 km por es-
tradas vicinais, trilhas e bosques 
entre Águas da Prata e Apare-
cida do Norte. O trio de Ameri-
cana percorreu 242 km do total 
e precisou encerrar a peregrina-
ção em razão de alguns proble-
mas físicos e clínicos.

O JOGO, que divulgou na edi-
ção 824 (23 de dezembro) o iní-
cio da peregrinação dos ameri-
canenses, pediu que eles fizes-

sem um relato de tudo que vive-
ram durante oito dias. Após reu-
nião com Carol e Marina, coube 
a Deco escrever o texto narran-
do as emoções e as dificuldades.

Fica evidente que, mesmo 
sem terem finalizado todo o Ca-
minho da Fé, os três não fica-
ram com nenhum sentimento 
de frustração. Pelo contrário. Vi-
veram cada momento com ple-
na intensidade. E, certamente, 
estarão de volta em breve para 
concluir a missão... Confira!

“O Caminho da Fé é inspirado no 
Caminho de Santiago de Com-
postela, na Espanha. Foi ideali-
zado por um grupo de peregri-
nos que desejavam uma versão 
brasileira do famoso caminho. 
Então, em fevereiro de 2003, 
foi inaugurado o que é hoje “o 
mais famoso” caminho de pere-
grinação do Brasil.

Primeiramente, levando pe-
regrinos de Águas da Prata, in-

terior de São Paulo, passando 
pelo sul de Minas Gerais, che-
gando ao Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida, em 
Aparecida do Norte, no Vale do 
Paraíba. Hoje, o caminho pos-
sui muitos outros ramais e muito 
mais distâncias para percorrer a 
pé e de bicicleta.

INÍCIO
Fizemos o Caminho em famí-
lia. Eu (Deco) junto com minha 
esposa Carol e sua irmã Marina. 
Nos planejamos para fazer em 
10 dias e assim começamos.

A primeira etapa foi de 31 km, 
entre Águas da Prata e Andra-
das. Mesmo com  altimetria ca-
racterística do sul de Minas Ge-
rais, é um percurso simples, mas 
também muito importante por 
ser o primeiro dia. É como se 
fosse a largada de uma mara-
tona, muito importante não fa-
zer nada errado no começo pra 
depois conseguir chegar no final.

Concluímos com sucesso e 
partimos para o segundo dia, esse 
mais tranquilo em quilometragem, 
sendo apenas 21 km até o bairro 
de Barra. Dia de subidas, mas prin-
cipalmente de muitas descidas.

Já caminhando para o ter-
ceiro dia, tínhamos um desafio 
maior, fazer os 30 km e chegar 
até Inconfidentes. Passamos pe-
la casa da Dona Sônia e seu Za-
carias, que, mesmo não estan-
do no local, deixam à disposição 
dos peregrinos café e queijo.

Nessa altura, os joelhos e pés 
já estão mais cansados e come-
çam a dar sinal de vida (ou mor-
te?). No trecho final, passamos 
por Ouro Fino, cidade conheci-
da pela música de Sérgio Reis e 
o famoso “Menino da Porteira” e 
o “Boi sem Coração”.

Saindo de Inconfidentes, já 
no quarto dia, nosso Caminho 
da Fé se juntou com o Cami-
nho de Nhá Chica e, poucos qui-
lômetros após a cidade, pude-
mos visitar a Capela de Nhá Chi-
ca. Um lindo lugar.

Depois ainda teve uma para-
da rápida no Kiko e dona Tereza 
pra beber caldo de cana e final-
mente chegamos em Borda da 
Mata. Já passamos de 100 km 
percorridos a pé!!!

APRENDIZADOS
Amanhece o dia 24 de dezem-
bro e saímos com destino a Es-
tiva. Foi um dia de muitos esfor-
ços. Muitas paisagens. Muitas 
pessoas cruzando nosso cami-
nho. Momento de conhecer nos-
sos limites e saber aceitar o que 
o Caminho nos oferece.

Grandes aprendizados! Nós 
passamos o Natal em Estiva, 
sem festas, sem família ou ami-
gos. Mas foi muito importante 
por ser um momento de refle-
xão, afinal, o Natal tem essa es-
sência né, refletir e aprender!

Começa o dia 25 de dezem-
bro com chuva, mas peregrino 
não se abate com isso. Coloca-
mos nossas capas de chuva e 
partimos. Ainda em Estiva, pas-
samos pela Capela de São Ben-
to, idealizada pelo amigo Júnior.

DIA 20 - 31 KM
ÁGUAS DA PRATA X ANDRADAS

DIA 21 - 21 KM
ANDRADAS X DISTRITO DE BARRA

DIA 22 - 29 KM
DISTRITO DE BARRA X INCONFIDENTES

DIA 23 - 21 KM
INCONFIDENTES X BORDA DA MATA

DIA 24 - 37 KM
BORDA DA MATA X ESTIVA

DIA 25 - 41 KM
ESTIVA X PARAISÓPOLIS

DIA 26 - 27 KM
PARAISÓPOLIS X DISTRITO DE LUMINOSA

DIA 27 - 35 KM
DISTRITO DE LUMINOSA X CAMPOS DO JORDÃO

PROGRAMAÇÃO



AMERICANA, 22 DE JANEIRO DE 2021ESPORTE

AMERICANENSES RELATAM EMOÇÕES E DIFICULDADES DA PEREGRINAÇÃO

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

E não é que ele estava lá pa-
ra recepcionar a gente! Ele fez 
a capela, disponibilizou água 
potável, banco de descanso 
e seus projetos pessoais, dis-
tribuindo sementes de plan-
tas, medalhas e fitinhas de São 
Bento, frases motivadoras e as 
plaquinhas coloridas que são 
pregadas pelo Caminho.

ANJOS
E ganhamos uma plaquinha nos-
sa, que foi pregada em uma cer-
ca próxima. Nesse dia, subimos 
a Serra do Caçador e na desci-
da para a cidade de Consolação, 
a Carol sentiu mais forte o joelho. 
Preocupação, mas aí entram em 
ação os anjos do caminho.

O senhor Poka, dono da pou-
sada em que ficamos, passa de 
carro e oferece levar as mochi-
las. Ufa! Já em Consolação, outro 
anjo do dia, a Adriana, dona do 
restaurante na entrada da cidade, 
nos ofereceu carona, para aliviar 
o joelho da Carol (e nossos pés). 
Aceitamos e agradecemos.

E para fechar o dia, ainda co-
memos ceia de natal junto da 
dona Jandira, dona da pousa-
da em Paraisópolis. Foi um dia 
cheio de obstáculos, mas cheio 
de anjos.

No nosso sétimo dia, segui-
mos em direção ao distrito de 
Luminosa. No meio do caminho, 
passamos por lindas paisagens 
e o bairro do Canta Galo, per-

tencente a cidade paulista de 
São Bento do Sapucaí.

De lá até Luminosa tem uma 
grande descida de mais de 3 km. 
Quem faz caminhadas longas 
sabe a dificuldade e o impacto 
que as descidas têm nas pernas.

DIFICULDADES
Chegamos na linda Pousada Ca-
sa Gonçalina. Adoramos o lugar 
e vimos que o próximo desa-
fio de subir a Serra da Lumino-
sa seria muito complicado. Nes-
se momento, mais um anjo apa-
receu. Um peregrino a pé, que 
agora estava de carro de apoio 
para amigos de bicicleta, nos 
ofereceu ajuda. Nesse momen-
to o joelho da Carol piorou, eu 
comecei uma disfunção intesti-
nal complicada, fora os pés de 
todos que estavam esgotados.

O oitavo dia de caminhada na 
verdade virou um dia de descan-
so, para ver se conseguiamos nos 
recuperar de todos os problemi-
nhas. Fomos para Campos do 
Jordão, chegamos cedo na pou-
sada, tomamos remédios e des-
cansamos. A ideia era no próxi-
mo dia descer até o bairro Gome-
ral, em Guaratinguetá, e no dia se-
guinte partir para Aparecida. Isso 
tudo ainda somava mais de 50 km.

LIMITE
Descansamos, mas verificamos 
que não é assim que o corpo fun-
ciona. As vezes precisamos saber 
ouvir e também ter a sabedoria 
de decidir o melhor a fazer.

No nono dia, decidimos vol-
tar pra casa e nos recuperar. O 
Caminho da Fé está e continua-
rá lá e nós com certeza voltare-
mos para finalizar nosso objeti-
vo. Fizemos muitos amigos, co-
nhecemos muita gente e lugares. 
Guardamos muitas lembranças. 
Fizemos mais de 200 km de ca-
minhada em poucos dias, com 
obstáculos diários.

E a pergunta agora é: O mais 
importante é o destino final ou 
o que você fez na sua jornada?

Essa pergunta serve para 
quase tudo que fazemos, serve 
muito bem para a nossa vida!”

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL



AMERICANA, 22 DE JANEIRO DE 202110 ESPORTE

��������������
�������������

��������

���������

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO   (19) 3471-4515

• Circuito fechado de tv  • Alarmes monitorados 
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

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

Titular da seleção brasileira de basquete e após passagem 
pelo Luleà da Suécia entre setembro e dezembro do ano 
passado,  a armadora Débora Costa foi contratada para 
reforçar o Unicaja, de Málaga, na Espanha. A jogadora de 
Americana iniciou os treinamentos esta semana e postou 
foto em seu perfil no Instagram com a legenda “Casa 
nueva”. Em contato com O JOGO, Débora disse que fica 
no Unicaja até abril. O time disputa a segunda divisão 
da Liga Espanhola. Revelada no projeto de basquete de 
Americana, Débora Costa está com 29 anos e a passagem 
pela Espanha será sua segunda experiência internacional. 
É considerada uma das mais talentosas jogadoras do Brasil 
e uma das mais queridas no meio esportivo. (ZARAMELO JR.)

DÉBORA COSTA
REFORÇA TIME DA
LIGA ESPANHOLA

Um dos principais destaques da nova geração do triathlon brasileiro, 
a americanense Lara do Nascimento Fernandes definiu seu calendário 
de competições para a temporada 2021. As prioridades da triatleta 
de 14 anos estão voltadas para os Campeonatos Brasileiro e Paulista, 
e o Troféu Brasil, que valem índice para provas internacionais. Ela 
também estará em eventos de médio porte. A princípio, a abertura 
da temporada para Lara está marcada para março, em Bertioga, com 
o Crono Series Triathlon Sprint. No entanto, não apenas essa prova 
como toda a programação da temporada dependem da situação da 
pandemia. “A ideia é estar no maior número de provas possíveis, mas 
ainda não é possível garantir que isso vai acontecer, pois somente 
com a pandemia controlada é que teremos certeza de como o 
calendário será desenvolvido”, comentou a triatleta. (ZARAMELO JR.)

LARA DEFINE PRIORIDADES DA 
TEMPORADA DE TRIATHLON
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ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Pioneiro no Brasil no setor de 
hospedagem de bicicletas, o 
Bike Hotel Sports inaugurou 
unidade em Hortolândia, no dia 
13 de dezembro, no Parque Or-
tolândia. Denise Calente e Fá-
bio Guidolin (Guidola), direto-
res da rede BHS, marcaram 
presença na solenidade de lan-
çamento do novo espaço, que 
tem como franqueados Rob-
son Macedo e Ademilton Mace-
na dos Santos (Bida).

Agora, no total, o Bike Ho-
tel Sports tem quatro unidades, 
sendo a matriz em America-
na, no Jardim Terramérica, e as 

franquias em Piracicaba, Cam-
pinas (distrito de Joaquim Egí-
dio) e Hortolândia.

E no plano de expansão es-
tabelecido por Denise e Guido-
la estão previstas mais inaugu-
rações em Indaiatuba, ainda es-
te mês, Paulínia e Campinas (Ta-
quaral), entre fevereiro e mar-
ço, além das novas instalações 
em Piracicaba. O Bike Hotel de 

FRANQUIA

BIKE HOTEL 
INAUGURA 
UNIDADE EM 
HORTOLÂNDIA

Diretores do 
BHS planejam 
expansão da 
rede para os 
próximos meses

O casal Fábio Guidolin e Denise Calente, ao centro, com os franqueados do BHS Hortolândia

FOTOS: DIVULGAÇÃO

AMERICANA
AVENIDA GIACONDA 
CIBIN, 1475 - JARDIM 

TERRAMÉRICA

PIRACICABA
AVENIDA CARLOS 

BOTELHO, 54 - ALTO

CAMPINAS
ESTRADA DO BONDE - 

JOAQUIM EGÍDIO

HORTOLÂNDIA
RUA PASTOR 

GERMANO RITTER, 851 - 
PARQUE ORTOLÂNDIA

UNIDADES BHS

A nova unidade do Bike Hotel fica no Parque Ortolândia

Hortolândia segue as diretrizes 
da rede. “Estamos focados em 
duas frentes, que são hospeda-
gem de bikes, com manutenção 
e lavagem, e serviço de lancho-
nete, já que em todas as unida-
des nos tornamos ponto de refe-
rência e de encontro para os es-
portistas, tanto o pessoal do pe-
dal como também a galera da 
corrida de rua”, explicou Guidola.

Galera do pedal marca presença na inauguração
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ALIANÇAS
Oficialmente noiva! 
A empresária Isabela 
Santa Chiara foi pedida 
em casamento em 
tour praiano pelo 
atleta Robert Pardo. 
Claro que foi sim!

O Ano Novo começou com férias, relax 
e tour pelos mais variados destinos pe-
lo Brasil e no mundo. De maneira intimis-
ta, romântica, em família ou com um pe-
queno grupo de amigos, festeiros e ba-
dalados da terrinha fizeram pit stop por 
praias lindas, ecoresorts, fazendas e até 
no aconchego da terrinha. Basta dar 
aquela espiada no Instagram para se 
deparar com a tendência. Seja na Capi-
tal, no interior, o giro pelo Sul, Rio de Ja-
neiro ou Nordeste, a regra é festejar ca-
da momento com alegria e paixão pela 
vida. Se liga no pit stop da high society!

Momento de descanso de Anyara e Douglas Carrara

Teury Andrade e Ronaldo
Caseta em tour pelas Serras
Gaúchas, no Rio Grande do Sul

Claudia Cruz Nogueira
com a mãe Suely Veneziani

Fabiane Covolan Lucchese, Juliana Berardo Páfaro, Vanessa
Covolan e Karen Ballan Sega, em Riviera de São Lourenço

Em família! Roseli Zwing e Jailson Filho com
os filhos Juan e Artur, no Iberostar Bahia

Dani Vaz, sol e mar
em Ilhabela

Rafaela Monari Tavoloni Nichio
com o filho Benício, em
Canoa Quebrada, Ceará

Capa de revista! Alessandra Resende, Carla De Nadai 
e Rosângela Succi, em Riviera de São Lourenço
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Consultoria de Decoração e Ambientação online
Delivery Fyne para toda a região

Compre sem sair de casa!

www. .com.br

19 98155-6666SAIBA MAIS:      

VELINHAS
Comemorando idade 
nova nessa sexta: Marilí 
de Camargo, Fernanda 
Vertonha de Oliveira, 
Mariana Firens Bruno 
Matos, Ciro Santana, 
Karol Rosolen e Ricardo 
Buzzo. No sábado é a 
vez de Talita Kawamata, 
Osvaldo Klein Neto Foca, 
Claudia Cia Worschech 
(foto) e Juninho Daniel 
apagarem velinhas. E no 
domingão, Janaína Souto 
e Luiza Cazetta são 
aniversariantes do dia!

BOMBINHA
Ai ai ai... E um figurão 
badalado - empresário 
também ligado à área 
musical - que durante uma 
partida de futebol entre 
amigos recebeu uma bolada 
forte nas partes baixas?! 
Tempos depois, os efeitos 
ficaram evidentes. O figurão 
passou a circular com tudo 
mega inchado, tipo bago de 
boi, se é que me entendem. 
Ganhou até apelido: 

“Cido Bolão”. Tô nude!

CHICOTADA 
EM SBO
Ai ai ai... E o ti-ti-ti em 
terras barbarenses é do 
ex-candidato ao pleito 
municipal, dizem que do 
legislativo, que foi flagrado 
correndo alucinado - de 
cuecas - pelas ruas do 
bairro pop. Dizem que a 
mulher flagrou o figurão 
na cama com a amante. 
Nude dos pés à cabeça!

Marcel Sega em click em Fernando de Noronha

Em família! Elisângela Limoni e Sérgio
Rocha com as filhas Gabriela e Laura

Elen Martins: passeio de camelo
em Dubai, Emirados Árabes

Drink na terrinha de Eduardo
Hansen e Nivaldo Santon

Vinicius Hortense Onofre,
aniversariante da semana

Andrea Lima em
Riviera de São Lourenço

Siane Santarosa Pascote
com o filho Luigi

Fernando Portão com a mulher
Tati Tanner e o filho Gui
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PAPO COM MARIA MARIA GIOVANA FORTUNATO

PREPARADOS PARA A VACINA?

Avacina chegou e este é 
o começo do fim! Nos-
so Brasil finalmente 

passa a colaborar para o fim da 
pandemia que parou o mundo. 
A vacinação é nossa melhor e 
mais definitiva resposta ao CO-
VID-19, além de ser um grande 
pacto social. Tomar a vacina é 
exercer cidadania.

Meu coração está cheio de 
esperança, mas não nos es-
queçamos do caminho per-
corrido até aqui. Lembrar dos 

dias difíceis é garantir que os 
mesmos erros não se repi-
tam para que avancemos en-
quanto sociedade e esteja-
mos mais preparados para os 
próximos desafios, pois certa-
mente eles virão.

Chamo atenção para um 
problema que insiste em exis-
tir. Junto com a Índia, somos 
os dois únicos países do mun-
do que ainda não superaram o 
fato de não existir comprova-
ção científica para qualquer ti-

po de tratamento precoce pa-
ra COVID-19. Em conversa com 
dois amigos médicos infecto-
logistas, eles contam inúme-
ros casos que estão aparecen-
do decorrente do uso prolon-
gado e totalmente equivoca-
do de azitromicina, hidroxiclo-
roquina, ivermectina, vitamina 
D em altas doses e outros do 
chamado “kit Covid-19”.

Os campeões têm sido as 
hepatites, mas há desde diar-
reias persistentes, arritmias 

e até mesmo caso de aten-
dimento de uma criança no 
pronto-socorro com alucina-
ção devido a intoxicação por 
ivermectina. Vejam só quan-
tas consequências a desinfor-
mação impulsionada pela po-
litização extrema do processo 
brasileiro de enfrentamento do 
COVID-19 podem causar.

Espero que  tudo isso nos 
leve ao amadurecimento so-
cial e que possamos cada vez 
mais compreender a impor-

tância da política e das institui-
ções públicas em nossas vidas.

As consequências das 
ações (ou ausência delas) por 
parte dos nossos governan-
tes foram sentidas como nun-
ca durante pandemia. Os polí-
ticos que elegemos, por meio 
de suas decisões, ações e dis-
cursos, impactaram direta-
mente e eu diria até, literal-
mente, em nossas vidas.

Que este aprendizado nos 
leve a eleger nossos represen-

tantes de forma mais conscien-
te e nos faça valorizar aquilo 
que está se mostrando essen-
cial para superarmos grandes 
crises: o equilíbrio entre co-
nhecimento técnico e político 
que nos traz respostas efetivas 
por meio de políticas públicas 
baseadas em evidências.

Dias melhores dependem 
de todos nós.

Instagram 
@mariagiovanafortunato

MARIA GIOVANA FORTUNATO
Sanitarista
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Vereadora do Avante, Nathália Camargo 
protocolou esta semana projeto de lei em 
que estabelece regras para a utilização 
de buzina, apito ou outros sinais sonoros 
por trens que percorrem a linha férrea na 
área urbana de Americana. Conforme o 
projeto, o acionamento dos sinais sonoros 
fica proibido entre as oito da noite e as 
sete da manhã. Já ao longo do dia, a 
intensidade de pressão sonora não pode 
ultrapassar os 85 decibéis, medidos a uma distância de 1,50m 
da fonte de ruído. De acordo com Nathália, os trens passam pela 
cidade em um intervalo de aproximadamente 40 a 50 minutos, 
todos os dias da semana, durante o dia e a noite. “A poluição 
sonora causada pelo sinal do trem, principalmente durante o 
período noturno, tem causado graves consequências e transtornos 
à população, como insônia, estresse e ansiedade, entre outros 
problemas de saúde”, afirmou a vereadora. “Existem estudos 
realizados pela a prefeitura que mostram que os ruídos dos avisos 
sonoros das locomotivas já alcançaram 149 decibéis, perturbando 
o sossego dos moradores próximos à linha férrea”, acrescentou. 
O projeto obriga ainda a concessionária de transporte ferroviário 
a manter sistema de cancela e vigilância em funcionamento 24 
horas por dia nos cruzamentos de passagens de nível. (DA REDAÇÃO)

NATHÁLIA PROPÕE REGRAS
PARA SINAIS DE TRENS

DIVULGAÇÃO

Na semana passada, o vereador Thiago Brochi, do PSDB, 
protocolou na secretaria da Câmara de Americana projeto 
de lei em que propõe alterações na Lei 4.603/2008, 
que dispõe sobre a concessão de honrarias municipais. 
O parlamentar propõe redução na quantidade máxima 
de honrarias entregues por legislatura. Cada vereador 
passa a poder indicar, por mandato, dois homenageados 
com o título de cidadão americanense, dois com o título 
de cidadão emérito e 12 com medalhas de quaisquer 
categorias previstas na legislação municipal. Atualmente os 
limites por vereador são de oito títulos de cidadania (quatro 
americanenses e quatro eméritos) e quatro medalhas 
por categoria (totalizando quarenta medalhas no total). 
Além da redução, as alterações preveem que as honrarias 
sejam entregues de forma conjunta, contemplando até três homenageados 
em cada sessão solene, limitando-se a uma solenidade por mês. A entrega das 
medalhas deverá ser feita em datas pré-definidas em legislação municipal e haverá 
a adoção de um modelo padronizado de medalha. Outra mudança é a proibição de 
apresentação de projetos de decreto legislativo que concedam honrarias em ano de 
eleições municipais e o impedimento da realização de sessões solenes noventa dias 
antes da eleição. De acordo com Brochi, as alterações irão promover economia de 
recursos públicos e valorizar a concessão das honrarias. “A aprovação da lei pode 
impactar positivamente na gestão dos recursos públicos, contribuindo ainda para o 
reconhecimento dos que realmente alcançam o mérito de serem homenageados”, 
disse o vereador tucano, que havia apresentado projeto semelhante na legislatura 
passada, mas o texto foi rejeitado. O projeto será encaminhado às comissões 
pertinentes e, não havendo impedimento legal para tramitação, irá à discussão 
e votação pelos vereadores em plenário, durante sessão ordinária. (DA REDAÇÃO)

BROCHI QUER REDUZIR 
NÚMERO DE HONRARIAS

DIVULGAÇÃO

O vereador Leco (d), do Podemos, reuniu-se terça-feira (19) com o deputado estadual Ataide Teruel©, 
do mesmo partido, na Assembleia Legislativa, em São Paulo, para apresentar demandas de Americana 
e entregar ofício solicitando emendas parlamentares e a destinação de recursos do governo do 
Estado para investimentos nas áreas de infraestrutura e saúde. Também participou do encontro o 
presidente do Podemos local, Ricardo Hetzl (e). O deputado disse reconhecer as demandas e atendeu a 
solicitação, elaborando emendas no valor de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 500 mil direcionados para a área 
da saúde e R$ 1 milhão para investimentos em infraestrutura. “Estou buscando alternativas que possam 
contribuir com o crescimento de Americana e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Algumas 
regiões da cidade necessitam de melhorias de infraestrutura e contamos com o apoio do deputado 
para ajudar nessa questão, além da contribuição para a área da saúde”, disse Leco. (DA REDAÇÃO)

LECO CONQUISTA VERBA DE R$ 1,5 MI
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• DESEMBARAÇO ADUANEIRO
• TRANSPORTE INTERNACIONAL

• SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA
• ASSESSORIA JURÍDICA ADUANEIRA

• OPERAÇÕES ESPECIAIS: MÁQUINAS USADAS,
EX-TARIFÁRIO, DRAWBACK, ETC

O SEU DEPARTAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR 

ATENDEMOS OS
PRINCIPAIS PORTOS

E AEROPORTOS
DO BRASIL    

FILIAL - AMERICANA
(19) 3467-2201

MATRIZ - SÃO PAULO

Com uma das maiores grades de cursos da região, a FAM (Faculdade de Americana) oferece neste sábado (23), 
a partir das 14 horas, mais uma edição da Prova de Bolsas FAM com descontos de até 100%. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas até hoje (22) pelo site fam.br. A prova é composta de uma redação e será realizada 
totalmente on-line. O tema da redação será anunciado em uma live explicativa, no dia da prova, no canal do 
youtube da instituição de ensino. Quem já está com a vaga garantida para começar um novo caminho em sua 
história profissional é a jovem Isabela Silva dos Santos, que conquistou 100% de desconto na última edição da 
prova, em novembro de 2020, e agora é aluna de Ciências Contábeis. “Fiz um curso de técnico em Administração, 
que me levou à contabilidade e pude conhecer um mundo que nunca pensei em estudar. Quero muito aprender e 
poder ver como funciona na prática ”, comentou Isabela. Para quem também busca oportunidade de ingressar no 
Ensino Superior, Isabella dá a dica: “No caso da redação, precisa-se de leitura, vocabulário e conhecer conceitos 
de estrutura textual, conectividade de parágrafos e regras gramaticais.” “Esta é uma grande oportunidade para 
colocar em prática o desejo de iniciar o Ensino Superior neste ano. O mercado de trabalho a cada dia está mais 
exigente, então é preciso estar preparado”, ressaltou o gerente de marketing FAM, Eryvelton Baldin. (ALEX FERREIRA)

FAM REALIZA PROVA DE BOLSAS
DIVULGAÇÃO

AMERICANA INICIA A VACINAÇÃO
PANDEMIA

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Saúde de Ame-
ricana recebeu ontem (21), na 
sede da Vigilância Epidemio-
lógica, o primeiro lote conten-
do 3 mil doses da Coronavac, as 
quais serão destinadas primei-
ramente aos profissionais que 
atuam na linha de frente da Co-
vid-19, conforme orientação da 
Secretaria Estadual da Saúde. 
Com esse quantitativo, a expec-
tativa é de que aproximadamen-
te 40% dos profissionais sejam 
vacinados nos próximos dias – 
as primeiras doses foram aplica-
das no final da tarde de ontem, 
no Hospital Municipal.

“São três mil pessoas que se-
rão vacinadas, visto que o Es-
tado já nos assegurou que está 
já provisionada a segunda do-
se, mas isso é aproximadamen-

te 40% da nossa população de 
saúde. Então vai ter que ser fei-
ta a priorização da priorização. 
A minha equipe técnica já es-
tá em contato com os hospitais 
para que a gente tenha as equi-
pes que realmente estão na li-
nha de frente”, disse secretá-
rio municipal de Saúde, Danilo 
Carvalho Oliveira.

A previsão inicial era de que 
3.738 profissionais fossem vaci-
nados, conforme informado no 
plano municipal, porém, com li-
mitação no volume de doses, 
os profissionais que atuam em 
alas específicas no tratamento 
à Covid terão prioridade nesse 
momento. Sendo assim, tanto 
os profissionais da rede pública 
como particular que atuam em 
pronto-socorro, UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) e enfer-
maria serão os primeiros a se-

rem vacinados, entre médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, 
técnicos, auxiliares, dentre ou-
tros trabalhadores. Eles rece-
berão a vacina nas próprias uni-
dades em que atuam. Na medi-
da em que o município receber 
outros lotes do imunizante, as 
outras categorias profissionais 
também serão contempladas.

Danilo informou também que 
o critério quanto à priorização foi 
definido de acordo com orienta-
ção do documento técnico do 
CVE (Centro de Vigilância Epi-
demiológica), da Secretaria Es-
tadual de Saúde e que, na me-
dida em que o município rece-
ber mais remessas [de doses da 
vacina], então será possível am-
pliar a abrangência do público-

-alvo já contemplado na primei-
ra etapa da campanha. “O go-
verno do estado tem nos falado 

diariamente que isso é só a pri-
meira remessa, que nós recebe-
remos mais remessas”, disse.  Ele 
também fez um alerta para que 
nesse momento a população 
não vá até as unidades de saú-
de em busca da vacina, já que 
por enquanto a quantidade en-
viada pelo governo estadual so-
mente irá atender aos profissio-
nais de saúde. “Quando a vacina 
chegar para os outros públicos, 
além dos profissionais de saúde, 
nós iremos convocá-los às uni-
dades”, explicou o secretário.

O prefeito de Americana, 
Chico Sardelli, não pôde com-
parecer ao local do recebimento 
por estar em outro compromis-
so, em São Paulo. Ele fez ques-
tão que o vice-prefeito Odir De-
marchi o representasse no rece-
bimento do imunizante, junta-
mente com o secretário muni-

cipal de Saúde, o chefe de gabi-
nete, Franco Sardelli, e a equipe 
técnica da Pasta. “Essa vai ser 
uma luta grande, a gente sabe 
do desafio que Americana tem; 

chegou uma pequena parcela 
de três mil, mas é o início com 
certeza de uma imunização 
completa da cidade e a gente 
vai lutar por isso”, destacou Odir. 

Franco, Odir e Danilo acompanham chegada da vacina

THOMAZ FERNANDES | DIVULGAÇÃO
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nho e também no projeto de 
tecnologia, pois pretendemos 
garantir o crescimento da nos-
sa empresa para os próximos 
anos”, explicou Valdir Cruz, ge-
rente de Logística RSPM. 

NOVA FASE
Segundo Jefferson George 
Nunes, presidente da compa-
nhia, a inauguração do com-
plexo vem reforçar que a Rede 
de Supermercado Pague Me-
nos está entrando numa nova 
fase, com estrutura de primei-
ro mundo que irá proporcionar 
desenvolvimento com bases 
sólidas e capacidade estrutu-
ral. “Com isso, poderemos ofe-

recer maior conforto aos nos-
sos colaboradores — ótimas 
condições de trabalho —, e is-
so certamente irá trazer mais 
agilidade ao funcionamento 
de toda a rede”, disse.

Moderno e em conceito 
aberto — o que proporciona 
maior interatividade entre as 
áreas —, o projeto da nova se-

de administrativa da compa-
nhia contou com arquitetura e 
design da It’s Informov, que é 
uma empresa com 28 anos de 
atuação e mais de mil clientes 
em sua carteira, como iFood, 
Arezzo&Co, Santander Con-
tact Center, Basf, entre outros.

ESTRUTURA
Em constante crescimento, a 
rede supermercadista atual-
mente possui 29 lojas em fun-
cionamento nas cidades de 
Americana, Araras, Artur No-
gueira, Boituva, Campinas, 
Hortolândia, Indaiatuba, Limei-
ra, Nova Odessa, Paulínia, Pira-
cicaba, Santa Bárbara d’Oes-

te, Salto, São Pedro, Sumaré 
e Tietê. Além disso, o e-com-
merce da rede passou a atuar 
em todo o Estado de São Pau-
lo, incluindo a capital e o litoral.

“Hoje, em uma base de mais 
de um milhão de pessoas ca-
dastradas no Clube Leve Mais, 
88% têm suas compras identi-
ficadas no programa de fide-
lidade da rede. São cerca de 
mais de 50 mil clientes aten-
didos pelo e-commerce dia-
riamente. O grande respaldo 
para hoje ampliarmos nossas 
vendas, tanto fisicamente co-
mo de forma on-line, se deve 
especialmente ao novo com-
plexo”, finalizou Jefferson.

GERAL

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br

PAGUE MENOS INVESTE R$ 150 MI
NOVO COMPLEXO

DA REDAÇÃO

O novo complexo administrati-
vo da Rede de Supermercado 
Pague Menos, que agora ope-
ra na Rodovia Luiz de Quei-
roz (SP-304), em Santa Bárba-
ra d’Oeste, possui 200 mil me-
tros quadrados e foi inaugura-
do recentemente. Com inves-
timento de R$ 150 milhões, o 
complexo chega para atender 
o arrojado plano de expansão 
da rede supermercadista para 
os próximos anos.

Além do centro de distri-
buição, vestiários, refeitório e 
lanchonete — que já funcio-
nam desde 18 maio de 2020 —, 
a partir de agora o local tam-
bém conta com sede admi-
nistrativa, auditório e espaço 
gourmet equipado para rece-
ber eventos de pequena esca-
la. Já o frigorífico ainda perma-
necerá em Nova Odessa, mas 
em breve também será trans-
ferido para o novo complexo.

Estratégica, a nova localiza-
ção tem grande vantagem, que 
é a proximidade com duas das 
principais rodovias do país. “To-
mamos o cuidado de escolher 
uma localidade apropriada pa-
ra logística, com fácil acesso e 
próxima às rodovias dos Ban-
deirantes (SP-348) e Anhan-
guera (SP-330), importantíssi-
mas na vazão ao abastecimen-
to das lojas — sem vizinhança  
para que a grande movimenta-
ção de caminhões não seja um 
incômodo. Ousamos no tama-

Presidente 
destaca maior 
conforto aos 
colaboradores 
no novo espaço

O novo complexo do Pague Menos está instalado em Santa Bárbara d’Oeste

DIVULGAÇÃO

SANGUE

MUNICIPAL
PRECISA DE
DOADORES
DA REDAÇÃO

Desde o início desta semana, o 
Banco de Sangue do Hospital 
Municipal “Doutor Waldemar 
Tebaldi” está precisando com 
urgência dos tipos O negativo 
e positivo, cujos estoques es-
tão zerados. Diante da urgência 
da situação, o doador do tipo O 
pode comparecer ao local mes-
mo sem agendamento. A cole-
ta acontece às segundas, terças, 
quintas e sextas, das 8 às 11h30.

Nos demais casos, para 
evitar aglomeração e garan-
tir que a doação seja realizada 
com segurança, a instituição 
faz o agendamento da coleta 
por meio do aplicativo “San-
gue Amigo”, que pode ser bai-
xado nos sistemas IOS e An-
droid. A doação também pode 
ser agendada diretamente pe-
lo telefone 3468-1739.

Para ser doador é preciso 
ter entre 18 e 65 anos, pesar 
mais que 50 kg e estar em ple-
na condição de saúde. Para fa-
zer a doação não é preciso es-
tar em jejum, porém o doador 
não poderá ter ingerido bebi-
das alcoólicas nas últimas 12 
horas que antecedem a coleta.


