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BIKE HOTEL SPORTS PLANEJA REALIZAR
PROVA DE 6 HORAS DE MTB EM MARÇO. P. 11
O preparador Claudir Sisdeli, falecido
em dezembro, foi homenageado
com prova de 3 horas de duração no
kartódromo de Paulínia. Um dos pilotos
na pista era seu filho Alain. P. 7 a 9

PAGUE MENOS REINAUGURA LOJA NO
JARDIM FIRENZE, EM SANTA BÁRBARA. PG. 15
WAGNER SANCHES MOSTRA ANIVERSÁRIO
DA EMPRESÁRIA GABI GARCIA ROSOLEN. P. 12
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Nº 827 >> DESDE 2003

Os americanenses Odair Batistela Junior (coordenador técnico) e José Domingos Chavare Junior
(diretor de base) comandaram o Atlético Mineiro na conquista do título do Campeonato Brasileiro
Sub-20. Desde 2019 no clube de Belo Horizonte, a dupla tem trabalho muito elogiado. P. 3
ATLÉTICO MINEIRO | DIVULGAÇÃO
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CHICO RECEBE DIRIGENTE DE BADMINTON
MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

O Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha - Centro Cívico -, no
Jardim da Colina, fechará neste final de semana (30 e 31) e no próximo
(6 e 7) em obediência ao Plano São Paulo. A medida adotada pela prefeitura
é válida também para todos os demais espaços esportivos, como campos
de futebol e praças. A pista de atletismo do Centro Cívico (foto), utilizada por
atletas de alto rendimento e também pela população em geral, fica abertura
durante a semana, de segunda a sexta-feira, no período das 6 às 21 horas.
A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude disse que é obrigatório o uso
de máscara e que o público respeite o distanciamento social. (DA REDAÇÃO)

NATAÇÃO PROMOVE PENEIRA PARA
CRIANÇAS ATÉ A PRÓXIMA 6ª FEIRA
Teve início esta semana e se estende até a
próxima sexta-feira (5) o proceso de seleção de
crianças interessadas em fazer parte da equipe
de natação de Americana. A “peneira” está
sendo realizada na piscina semiolímpica (25
metros) do Complexo Poliesportivo Milton Fenley
Azenha - Centro Cívico -, no Jardim da Colina,
durante os dias de semana, no período das 13h30
às 14h30. O processo é aberto a crianças nascidas
nos anos de 2011, 2012 e 2013. Para participar,
elas devem ir ao Centro Cívico acompanhadas
dos pais ou responsável e levar documento de
identidade. O técnico Fábio Cremonez (foto),
responsável pela modalidade, salientou que
“é muito importante que as crianças tenham
breve conhecimento de natação para participar
com mais segurança da peneira.” Informações
adicionais podem ser obtidas através do
whatsapp (19) 99468.3017. (DA REDAÇÃO)
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PRAÇAS DE ESPORTES EM MANUTENÇÃO
Durante esta semana, a Secretaria
de Esportes, Lazer e Juventude
da Prefeitura de Americana
executou serviços na Praça de
Esportes Gilberto Cremasco, no
bairro Vila Jones. Uma força-tarefa
foi realizada para a manutenção
do espaço, de acordo com a
secretária Grasiele Rezende.
“Nossa equipe vem fazendo
trabalhos de jardinagem, capinação
e roçagem nas praças de esportes.
Esta semana estivemos na Vila
Jones e a próxima ação deve ser
no Jardim da Paz. Na semana
passada, estivemos na área de lazer do São Luiz e nas praças de esporte do Jardim Ipiranga
(Aristides Pisoni) e São Vito (Luiz Meneghel”, disse a comandante do esporte de Americana.
A secretária falou também sobre o trabalho feito em meio à pandemia. “Estamos fazendo as
melhorias na medida do possível, respeitando as novas normas por conta do Covid, mas pensando
em manter as praças de esportes conservadas e em plenas condições para que, quando a pandemia
passar, possamos voltar com as atividades para a população”, concluiu Grasiele. (DA REDAÇÃO)
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POR PLANO SP, CENTRO CÍVICO FICA
FECHADO AOS FINAIS DE SEMANA

O prefeito Chico Sardelli
e o vice Odir Demarchi
receberam, sexta-feira (22),
a secretária de Esportes,
Lazer e Juventude de
Americana, Grasiele Rezende,
e o superintendente da
Confederação Brasileira de
Badminton (CBBd), José
Roberto Santini Campos.
O chefe do Executivo
ganhou uma camiseta oficial
da seleção, que treina em
Americana desde 2018.
“Estamos iniciando nossa
administração com tudo e
no esporte contamos com
a secretária Grasi, que está
nessa área há bastante
tempo e vai nos ajudar a
fazer grandes projetos,
principalmente a incentivar
as crianças da base”, disse
Chico, durante a visita.
José Roberto falou sobre
o badminton e se colocou à disposição para dar continuidade a parceria com a Prefeitura. “No início, fizemos
adequações na quadra e seguimos treinando em Americana até hoje. Agradeço ao prefeito pela oportunidade
e estamos de portas abertas para todos que quiserem assistir um treino”, afirmou o dirigente. “Foi uma
apresentação e vamos buscar fazer outras importantes parcerias neste ano em diferentes modalidades”,
salientou Grasiele. Também participaram do encontro os advogados Bruno Gelmini e Nicolas Scuro, do escritório
OCGT Advogados, que intermediou a vinda da seleção para treinar em Americana. As atividades do badminton
acontecem na Praça de Esportes Sebastião Barrera, que fica no bairro Nova Americana. (DA REDAÇÃO)
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FUTEBOL

CHÁVARE E
BATISTELA
CONQUISTAM
TÍTULO DO BR
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Com vitória nos pênaltis, o Atlético Mineiro sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20, referente a temporada 2020, em final contra o
Athlético Paranaense, domingo
(24), no CT do Caju, em Curitiba. E dois profissionais de Americana têm participação direta
na conquista do título: o diretor
de base José Domingos Chávare Junior e o coordenador técnico Odair Batistela Júnior.
A dupla, que está no clube de
Belo Horizonte desde 2019, foi a
responsável pelo planejamen-

to, que, mesmo com mudança de rota em razão da pandemia, culminou com o título brasileiro. Chávare e Batistela, desde
que chegaram ao Atlético, também foram campeões mineiros
nas categorias sub-14, sub-15 e
Chávare destaca a qualidade do elenco
Batistela ressalta disciplina de jogadores
sub-20. O trabalho deles tem
sido bastante ressaltado tanto e a convicção no trabalho fo- rioso, Chávare ainda não defi- BATISTELA
dentro como fora do clube.
niu sua permanência no Atlé- Fundador da escolinha de futeram determinantes.”
Aos 54 anos, Chávare, que
De acordo com o diretor tico Mineiro, o que deve ocor- bol Camisa 10, em Americana,
já trabalhou em outros clu- das categorias de base, “a rer nos próximos dias. “Tanto e com passagens por São Paubes de expressão do futebol magnitude do nosso elenco a diretoria que assumiu recen- lo e Guarani, entre outros, Batisbrasileiro, como São Paulo e fica evidenciada quando ve- temente quanto eu, estamos tela comentou que “o mérito paGrêmio, disse que “o título do mos que 15 jogadores estão analisando a sequência. En- ra a conquista (do título) foi a deBrasileiro foi concebido ain- na transição para o profissio- tendo que a convicção no mo- dicação, aliada à disciplina de toda em 2019, quando prepara- nal e sendo aproveitados em delo de trabalho me creden- dos os atletas e comissão técnimos praticamente dois times treinamentos pelo Sampao- cia a ficar ou seguir carreira ca, que seguiram o planejamenna categoria. O planejamento li.” Apesar do trabalho vito- em outro clube”, afirmou.
to proposto pela coordenação

e direção.”“Iniciamos a montagem do elenco em 2019, através de contatos com clubes em
todo Brasil, participação na Taça São Paulo e observação em
competições estaduais. Trouxemos o técnico Marcos Valadares,
que tem experiência na categoria”, acrescentou o coordenador
técnico de 40 anos. “E em todo
o processo destaca-se a importância do diretor Júnior Chávare”,
salientou. Batistela entende que,
em termos profissionais, “a conquista de um título traz boa visibilidade dentro do cenário nacional e dá credibilidade para a sequência do trabalho.”
Entre os jogadores campeões pelo Atlético, o único da
região de Americana é o zagueiro Micael, que jogava pelo Independente de Limeira no Campeonato Paulista da Segunda
Divisão. Ele é o capitão do time.
Para chegar ao título do
sub-20 do Campeonato Brasileiro, o Atlético disputou 25 jogos,
com 13 vitórias, oito empates e
quatro derrotas, marcando 41
gols e sofrendo 20. Na final contra o Athlético, ganhou o jogo de
ida por 2 a 1 e perdeu o de volta
por 1 a 0 - nos pênaltis, fez 5 a 4.

NOVA ODESSA

EX-PALMEIRAS ASSUME SECRETARIA DE ESPORTES
va Odessa. A nomeação, segundo o chefe do Executivo, se deu
O prefeito Cláudio José Schoo- por ordem técnica, uma vez que
der, o Leitinho (PSD), anunciou Gentil possui formação em Edusexta-feira (22/01) o ex-jogador cação Física e em Gestão Esporde futebol Thiago Gentil como o tiva. “O Thiago é um amigo e, asnovo secretário municipal de Es- sim como eu, ele tem o sonho de
portes, Cultura e Turismo de No- usar o esporte como ferramen-

DA REDAÇÃO

ta de transformação social e de
vidas. Pela sua vivência e conhecimento na área esportiva, sem
sombra de dúvidas ele está habilitado a iniciar essa transformação no esporte novaodessense,
especialmente na implantação
de escolinhas esportivas, trazen-

do a criança e o jovem para o esporte, que é sinônimo de saúde
e de vida”, afirmou Leitinho.
Thiago Gentil tem 39 anos e
ganhou projeção no futebol como jogador do Palmeiras. O ex-atacante fez parte dos elencos
campeões da Copa do Brasil e

da Copa Mercosul, em 1998, e
da Taça Libertadores, em 1999.
Também participou da campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2003.
Passou por outros clubes brasileiros, como Santa Cruz, Náutico, Figueirense, Coritiba e Gua-

rani. E também fez carreira internacional, jogando na Arábia Saudita, Coréia, Espanha, Portugal e
Suécia. Atualmente, Gentil tem
a empresa TSA Consultoria Esportiva, responsável por organizar eventos, jogos festivos com
ex-jogadores e encaminhamento de jovens promessas do futebol nacional para clubes de São
Paulo e Rio de Janeiro.

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

ESPORTE

4

AMERICANA, 29 DE JANEIRO DE 2021

POR ONDE ANDA...

REGIANE DEIXA QUADRAS
PARA SER “MÃE FULL TIME”
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Profissional da área de Educação Física, Regiane Berardo,
hoje aos 37 anos, dedicou quase duas décadas completas de
sua vida ao vôlei de Americana. Foi jogadora, assistente e
técnica, atuando ao lado de
nomes que viraram referência na modalidade, como Bete
Sartori, José Geraldo Rechinelli
(Zito) e Nestor Batistuzzi.
Nascida em Americana e
com familiares no bairro Antonio Zanaga, Regiane está há
seis anos em Belo Horizonte,
em Minas Gerais, onde mora
com o marido e os dois filhos
- o mais velho de oito anos e o
mais novo de dois anos. “Hoje
estou dedicada a ser mãe full
time”, disse, em contato com O
JOGO. “Mas estou com alguns
projetos para 2021”, ressaltou.
Regiane contou que conheceu a técnica Bete Sartori num
campeonato escolar e começou a jogar vôlei aos 12 anos.
Aos 15, porém, teve que parar
para trabalhar e ajudar a família. Mesmo assim, manteve-se
perto das quadras, auxiliando
Bete nos treinamentos.
Foi com ajuda de Bete e
Nestor que Regiane conseguiu fazer faculdade. A partir
de então, atuou como assistente e técnica nas categorias
de base. “Alcançamos grandes resultados em campeonatos estaduais e regionais. Foram números que o vôlei feminino nunca tinha atingido. Foram anos mágicos, que jamais

esquecerei”, disse. Seu último
ano no vôlei e em Americana
foi 2014. “Devido situações políticas, o esporte na cidade começou a sofrer com algumas
mudanças. Patrocínios, limitações financeiras, tudo complicado. Para me manter, precisei
entrar num projeto, do qual me
tornei refém e isso interferiu
muito no meu propósito”, citou.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

VISITAS

Como sua família continua em
Americana, Regiane Berardo,
sempre que possível, vem para
cá. E quando isso acontece, faz
questão de visitar o pessoal do
vôlei. “Dou um jeito de ir até o
Centro Cívico ou algum outro
ginásio para ver a Bete, o Nestor, o Zitinho. Morro de saudades deles”, afirmou.
Regiane disse ter conhecimento que o esporte de Americana, já há alguns anos, vive momento complicado, sem
oferecer muitas opções de
eventos à população e praticamente sem equipes fortes
em campeonatos de federações e associações.
“Isso (o momento do esporte local) me gera, sinceramente, uma revolta bem grande,
mas sei que é reflexo pequeno do que na verdade o País
todo vem vivenciado. O esporte não é mais visto como
formador de valores do ser
humano, como pilar importante na construção educacional como foi um dia. A política, ano após ano, nos corrói
e nos mantem reféns. É triste,
mas é isso”, finalizou.

•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








Regiane com o marido Bruno e os filhos Gabriel e Miguel
DIVULGAÇÃO

Bete Sartori, Carol e Regiane, em 2008: campeãs estaduais
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KART

THUNDER VENCE
3HS NO SAN MARINO
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Formada pelos pilotos Bruno
Grigatti e João Vitor, ambos de
São Paulo, e Marcelo Avelar, de
Porto Alegre, com o kart 221,
a Thunder foi a vencedora na
classificação geral das 3 Horas
“Claudir Sisdeli” de Kart, sábado (23), no Kartódrono San Marino, em Paulínia. Organizada
por Carlos Alberto Marcelino e
em homenagem à memória do
preparador falecido em dezembro do ano passado, a prova teve 31 karts na pista, com mais
de 100 pilotos - as equipes tinham duplas, trios e quartetos.
A Thunder fechou com o
tempo de 3h00m58s167 e total de 197 voltas. Na segunda
colocação, 28s498 atrás, ficou
a Cuca Racing, que teve os pilotos Felippe Gozzo e Cuca, de
Itapetininga, e André Salmo-

Prova foi em
homenagem a
Claudir Sisdeli,
que faleceu no
ano passado

ria, de São Paulo. E em terceiro
lugar, 29s487 atrás do ganhador, chegou o kart 99 da WA
Racing, de Americana, com o
americanense Kaio Dias e o limeirense Léo Lino.
Por categorias, as equipes
campeãs foram Thunder 221 (A),
Cuca Racing (Fábricas), Sanremo Americana (B) e Thunder 57
(SSM). A prova movimentou pilotos de diversas cidades, como
Campinas, Americana, Limeira,
Guaratinguetá, São Paulo, Jundiaí, Piracicaba, Santos, Sorocaba, Itapetininga, Cascavel (PR),
Brasília e Porto Alegre.
Entre os pilotos que foram à
pista estava Alain Sisdeli, filho
de Claudir, que chegou a liderar
parte da corrida, mas a quebra
da corrente do kart 80 impediu
que brigasse pela vitória.
Antes da largada, houve homenagem a Claudir Sisdeli, que
faleceu em dezembro após longos anos lutando contra um
câncer. “O Claudir conviveu com
a gente durante muito tempo.
Foi meu chefe de equipe. É uma
honra estar prestando essa homenagem a ele”, disse, emocionado, o organizador Marcelino.
“Quando eu fiquei sabendo
da doença do Claudir, já fazia

31 karts foram à pista do
San Marino para prova em
homenagem a Claudir Sisdeli

OS MELHORES
GERAL

1º THUNDER 221
2º CUCA RACING
3º WA RACING

CATEGORIA A

1º THUNDER 221
2º WA RACING
3º THUNDER 222

FÁBRICAS

1º CUCA RACING
2º CONCEPT KART
3º SISDELI 319

CATEGORIA B
1º SANREMO
2º SISDELI 215
3º KEN RACING

SSM

1º SCUDERIA MARCELINO
2º FÁBIO VEIGA

um bom tempo que ela vinha
lutando. Isso me fez admirá-lo
e respeitá-lo ainda mais, pois
em todo esse tempo nunca o
vi reclamando de nada. Estava
sempre trabalhando com muita dedicação e muita seriedade”, comentou Nizomar Andrade, diretor do kartódromo.

Você sabia que o BIKE HOTEL
é especialista em guardar bikes?
Unidades em Americana,
Piracicaba, Joaquim Egídio
e Hortolândia
FOTO: FREEPIK

APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

Fone
Fone (19)
(19) 3469-9292 www.alvaroaguiar.com.br
www.alvaroaguiar.com.br
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O ex-meio-campista Walker Frônio
(Walkinho) e o ex-goleiro Éder
Duarte estão na comissão técnica
do Indepedente de Limeira para a
temporada 2021 do Campeonato
Paulista da Segunda Divisão
(Bezinha). A dupla de Americana
iniciou esta semana os trabalhos, ao
lado do técnico Petterson Martins e
do preparador físico Fábio Duzzi e
do assistente Jean Silva. Nascido em
Americana, Walkinho fez carreira no
Ajax da Holanda e no Brasil jogou
por diversos clubes, com destaque
para o Atlético Mineiro. Em 1999, foi
capitão da seleção brasileira sub-17
que conquistou o título mundial da
categoria. Ele será auxiliar-técnico.
Já Éder Duarte, que há vários anos
reside em Americana, jogou por
inúmeros clubes de vários estados,
mas está eternizado na história do
Rio Branco como o goleiro titular do
time que sagrou-se campeão da Série
A3 do Campeonato Paulista em 2012.
No Independente, vai atuar como
preparador de goleiros. (ZARAMELO JR.)

RAFAEL GAVA SOBE COM O CUIABÁ
O meio-campista Rafael Gava, que nasceu e tem família em Americana, conquistou
o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro com o Cuiabá. Faltando apenas
uma rodada para o final da Série B, o time de Mato Grosso tem 61 pontos e já está
garantido entre os quatro que sobem para a elite, juntamente com América Mineiro
e Chapecoense - a quarta e última vaga é disputada entre Juventude (58), CSA (57)
e Avaí (55). Quando criança e adolescente, Gava jogou como atacante pelo Camisa
10 e foi artilheiro dos campeonatos da Liga Americanense de Futebol (LAF) durante
vários anos seguidos. Depois, passou pelas categorias de base do Guarani e do
Inter de Porto Alegre. Como profissional, defendeu Asa de Arapiraca, Lajeadense,
Londrina, Caxias, Brasil de Pelotas e Paços de Ferreira de Portugal. Chegou ao
Cuiabá em 2020 e agora, aos 27 anos, vive seu melhor momento no futebol.
Na temporada da Série B, marcou seis gols. A última rodada do campeonato
será hoje (29) com estes jogos: Figueirense x Ponte Preta, Sampario Correa x
Oeste, CRB x Cuiabá, Botafogo x Operário, América x Avaí, Guarani x Juventude,
Paraná x Cruzeiro, Brasil x Vitória, Náutico x CSA e Chapecoense x Confiança.
Figueirense, Paraná, Botafogo e Oeste já estão rebaixados à Série C. (ZARAMELO JR.)

LUTO NO ESPORTE
Apaixonado por tênis e raquetinha, o empresário Giulio Massino Maria
Marini faleceu segunda-feira (25). Ele tinha 59 anos e estava em tratamento
de câncer há algum tempo. O sepultamento aconteceu na terça-feira
(26), no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, em São Paulo. Conhecido
como Italiano, Giulio era presença constante em torneios de tênis e
raquetinha de Americana e região. Foi diretor do Clube Amizade de Tênis
(CAT), em Nova Odessa, durante a gestão do então presidente Marcelo
Contatto. O atual presidente do CAT, Carlos Godoy (Cacá), comentou
que “o Giulio era um grande colaborador do clube, um cara muiuto ativo,
sempre muito otimista, sorridente, simpático. Ele foi um verdadeiro
guerreiro e fará muito falta à família e aos amigos.” (ZARAMELO JR.)
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Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.
rocket_raquetinha

A Nova Geração Em Raquetinha!

ZARAMELO JR. | O JOGO | 24 DE JANEIRO DE 2021

TÊNIS

WINNER LEVA
CAMPEÃO PARA
ROLAND GARROS
Winner, a premiação é para o na C. Cada tenista tem que discampeão do Finals, que acon- putar ao menos dois jogos por
tecerá em dezembro, reunin- mês, com agendamento através
Iniciado agora em janeiro e com do os seis melhores colocados de aplicativo. A cada três meses,
há acesso e descenso de seis joencerramento programado pa- das categorias A, B e C.
ra dezembro, o Ranking de TêO Ranking da Winner conta gadores entre as três categorias.
nis da Winner Academia tem com a participação de 30 jogaCom jogos no complexo de
como prêmio principal uma via- dores na A, outros 30 na B e 34 saibro da academia, que fica
gem a Paris, na França, para
no distrito industrial de Santa
Bárbara d’Oeste, o Ranking se
acompanhar a edição 2022 do
Academia
tradicional Torneio Roland Garestende até novembro. Na sequência, em dezembro, os meros, que é um dos quatro que movimenta
lhores de cada categoria discompõem a série Grand Slam 94 tenistas
putam o Finals, sendo que o
- os outros três são Australian
divididos em
campeão ganhará como prêOpen, Wimbledon e US Open.
De acordo com Ricardo 3 categorias
mio principal a viagem para
Candido, um dos diretores da
assistir ao Roland Garros.
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

RAQUETINHA

AMIGOS ATC COMEÇA DIA 10
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Com a participação de 16 jogadores, a 21ª edição do Torneio Amigos ATC de Raquetinha tem início marcado para
10 de fevereiro, no complexo
de saibro da academia Americana Tennis Center. O encerramento está previsto para 16 de junho, num total de

15 rodadas ao longo do período. Os jogadores estão divididos em duas chaves. Na A estão Betão Soutello, Henrique
Demarchi, Rogério Armond,
Franco Sardelli, Fred Faé, Rafael Lima, Fernando Pires (Pirão) e Robson Ferro (Robão).
A B é formada por Fábio Pires, Hugo Santiago, Maurício
Ferreira (Zebu), Marcelo marusso, Ricardo Sayão, Sérgio

Lião (Pivete), César Dei Santi e Fernando Bilibio.
A rodada de abertura, dia
10, a partir das 7 horas, terá
estes confrontos: Betão/Fábio x Demarchi/Hugo, Rogério/Zebu x Franco/Marusso,
Fred/Sayão x Rafael/Pivete
e Pirão/César x Robão/Bilibio. A cada semana, são formadas novas duplas seguindo critérios técnicos.
ZARAMELO JR. | O JOGO | 4 DE MARÇO DE 2020

César Dei Santi é um dos participantes do torneio

Jogos do Ranking são realizados nas quadras de saibro da Winner

ESPO
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FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE JANEIRO DE 2021

Falecido em dezembro de 2020, após
longa batalha contra o câncer, o preparador
Claudir Sisdeli, de Americana, é um dos nomes
mais conhecidos no kartismo brasileiro.
Numa iniciativa de Carlos Marcelino, 31 karts
foram à pista do San Marino, em Paulínia, sábado
(23), para prova de três horas de duração em
homenagem à memória de Claudir. A emoção
marcou o clima do evento, que reuniu pilotos de
diversas equipes. O JOGO esteve no kartódromo
e mostra aqui um pouco dos bastidores.

Rodrigo Bedore

Darcy Dian Junior e Alain Sisdeli

Théo Pioli Trevisani

Carlos Marcelino

A prova teve “largada Le Mans”, que foi uma atração à parte

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

ORTE
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Luiz Eduardo Salau (Dado), Rafael Casale e Paschoal Bertoni

Maurício Guzzo

Rodrigo Correa

Claudia e Otto, esposa e filho de Alain Sisdeli

Felipe Santo André (Tite)

Ivan Milani
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RACEMAN DEFINE O
CALENDÁRIO DE 2021

ZARAMELO JR. | O JOGO | 28 DE NOVEMBRO DE 2020

A temporada 2021 da Copa Aro Raceman Kart já tem o calendário definido
e no total, entre fevereiro e dezembro, serão 11 etapas em rodadas duplas.
A divulgação das datas foi feita em publicação no Instagram do campeonato
(@racemankart). Das 11 etapas, oito delas serão no kartódromo de Nova Odessa,
onde a Raceman mantem sua base. As outras três serão no kartódromo de
Limeira. A programação do ano é a seguinte: etapa 1 - 27 de fevereiro, em
Nova Odessa; etapa 2 - 27 de março, em Nova Odessa; etapa 3 - 24 de abril,
em Limeira; etapa 4 - 29 de maio, em Nova Odessa; etapa 5 - 26 de junho, em
Nova Odessa; etapa 6 - 31 de julho, em Limeira; etapa 7 - 28 de agosto, em
Nova Odessa; etapa 8 - 30 de setembro, em Nova Odessa; etapa 9 - 23 de
outubro, em Limeira; etapa 10 - 20 de novembro, em Nova Odessa; e etapa 11 4 de dezembro, em Nova Odessa. O campeonato terá as categorias Graduados A
e Graduados B. A relação oficial dos pilotos deve ser confirmada nos próximos
dias pela diretoria responsável pela organização. Em 2020, Gustavo Valente
(Gurga) sagrou-se tricampeão na principal categoria, enquanto Matheus
Ferreira (Jovem) conquistou o título na divisão de acesso. (ZARAMELO JR.)

COPA ZECA ELIAS CANCELA ABERTURA
ZARAMELO JR. | O JOGO | 13 DE JUNHO DE 2020

Prevista para este final
de semana (30 e 31), a
abertura da Copa Zeca
Elias de Automodelismo
foi cancelada. De acordo
com Flávio Elias (foto),
um dos responsáveis
pela organização, a
medida teve que ser
tomada em virtude
da reclassificação do
Plano São Paulo, que
coloca todo Estado
na fase vermelha (a
mais restritita) aos
finais de semana.
“Vamos acompanhar
as próximas medidas
do governo para, então, definir a nova data de abertura”, disse Flávio. A expectativa é que a competição comece
na segunda quinzena de fevereiro. Pilotos de vários estados são esperados. A princípio, as demais etapas estão
com as datas mantidas para 27 e 28 de março (segunda), 22 e 23 de maio (terceira), 24 e 25 de julho (quarta),
18 e 19 de setembro (quinta) e 4 e 5 de dezembro (final). As provas da Copa Zeca Elias serão realizadas no mini
autódromo internacional de Americana, que fica ao lado da unidade do Sesi, no bairro Machadinho. (ZARAMELO JR.)

PIAGENTINI CONQUISTA MAIS
UM TÍTULO NA PISTA DO ECPA
DIVULGAÇÃO

O piloto Carlos Piagentini
conquistou o seu segundo
título na Copa ECPA F/
Promo Racing 2020,
encerrada sábado (23), em
Piracicaba. O representante
de Americana foi campeão
da FVee Júnior na Elite
1, que reúne a soma dos
resultados da 1ª bateria
- já havia assegurado o
título por antecipação na
Elite 2. Piagentini teve o
melhor desempenho na
sua temporada de estreia na Fórmula Vee. Ele conquistou a sua primeira vitória
na classificação geral na primeira bateria e chegou em segundo na outra. O piloto
de 19 anos foi campeão na FVee Júnior da Elite 1 com 91 pontos. Gustavo Ariel foi
o vice, com 76, e Lucca Pagotto o terceiro, com 50. A competição júnior reúne
pilotos de 15 a 19 anos. O desempenho na etapa final ainda ajudou Piagentini a
garantir o vice-campeonato na classificação geral da Elite 1. Ele terminou com 75
pontos. O campeão foi Gerson Zarpelão, de São Carlos, com 85. (FERNANDO SANTOS)

OAB/SP 13.696

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

BIKE HOTEL PLANEJA
PROVA DE 6 HS DE MTB
ZARAMELO JR. | O JOGO | 7 DE NOVEMBRO DE 2020

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Uma prova de MTB (mountabin
bike) com duração de seis horas
entrou no planejamento do Bike
Hotel Sports. De acordo com o
diretor Fábio Guidolin (Guidola foto), toda programação ainda
depende de questões relacionadas à pandemia, mas, em princípio, a ideia é realizar a competição no dia 7 de março.

Circuito de
terra com
6 km fica
em frente ao
Bike Hotel
A prova será em circuito de
terra de 6 km numa área em
frente ao Bike Hotel, na Avenida
Gioconda Cibin, no Jardim Terramérica. A expectativa é reunir
ciclistas de Americana e cidades
da região, que poderão competir individualmente ou em duplas e quartetos. “Temos o rascunho da prova e na próxima
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AMERICANA RECEBE
PAULISTA EM MAIO
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A Associação Paulista de Bicicross (APBMX) divulgou esta
semana o calendário da temporada 2021, que ainda pode
sofrer alterações por causa da
pandemia. Pela programação,
a Pista André Stocovich Neto,
que fica no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, no bairro
Machadinho, receberá a terceira etapa do Campeonato Paulista, programada para os dias
22 e 23 de maio.
A abertura do estadual está
prevista para os dias 27 e 28 de
março, em Indaiatuba. Antes de
vir a Americana, o campeonato
terá a segunda etapa nos dias 24
e 25 de abril, em Paulínia. Ainda
estão previstas etapas do Paulista para Salto, Andradas (MG),

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

Fábio Guidolin, o Guidola, está no planejamento da prova de MTB
semana devemos fechar os detalhes que faltam, como patrocínio master, site para inscrição,
número de participantes, entre
outros”, disse Guidola. “Para a
oficializar a realização do evento,
porém, temos que aguardar as
recomendações das autoridades quanto à pandemia”, salientou o diretor do Bike Hotel.

Sorocaba, Jacareí, Votorantim,
Cosmópoilis e Jarinu.O Americana Bicicross Clube (ABC) terá
pilotos em todas as rodadas do
Paulista, assim como no Campeonato Brasileiro, previsto para Londrina (PR) nos dias 3 e 4
de julho. O calendário da APBMX
também inclui provas internacionais, como Mundial, Panamericano e Copa Latinoamericana.
Segundo o presidente do
ABX, Alan Jonas Duarte (Aladin), além do Paulista, em junho,
Americana também sediará uma
etapa do Regional, mas ainda
não há confirmação de data. Aladin disse que nos próximos dias
haverá a divulgação do calendário de atividades para a pista de
Americana, como treinos e aulas.
“Estamos fechando a programação para divulgar o mais breve
possível”, salientou o dirigente.

isso estou disposto a organizar
CICLOTURISMO
Além da prova de MTB de seis um grupo, mas ainda não tem
horas, Fábio Guidolin também nada alinhado. É certo que ireestá formando um grupo de 20 mos”, afirmou Guidola.
ciclistas para fazer cicloturismo
O Parque Nacional da Serno Parque Nacional da Serra da ra da Canastra é um dos mais
Canastra, que fica em São Ro- importantes parques nacionais
que de Minas, em Minas Gerais. brasileiros, criado em 1972. É ne“Sempre tem um amigo ou ou- le que está localizada a nascentro falando sobre ir para lá e por te histórica do rio São Francisco.

Pilotos de Americana começam a competir em março

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br

SOCIAL
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15+15=30!

Autêntica, dona de um astral incrível e muito querida pelos amigos, a empresária Gabi Garcia Rosolen comemorou com festa intimista a chegada dos 30 aninhos. Como os temas sempre trazem
“De repente 30...”, a aniversariante fugiu dos clichês com o tema “15
anos... 15 anos depois”. A recepção aconteceu no Zuá Zuô Buffet
Infantil trazendo decoração clean romântica com rosas coloridas,
lisianthus e Gypsophilas. O bolo de andares azul Tiffany era ornamentado com pérolas e rendas brancas. A aniversariante recepcionou os convidados ao lado do maridão Marcel. O buffet estava repleto de delícias, drinks tropicais e trilha sonora com hits de sucesso. Uma noite de muita alegria e comemoração. Parabéns, Gabi!
A aniversariante Gabi Garcia Rosolen com o maridão
Marcel Rosolen: brinde à chegada dos 30 anos

Josi e Álvaro Garcia, pais da aniversariante

Fernanda Alves e Lucas Cunha

Dátila Fernanda e Artur Gustineli Júnior

Matheus Henrique

Bárbara e Gustavo Garcia, irmão da aniversariante

Vinícius Belizário, Fernanda Lahr, Luiz Miguel Lahr, Monique Paulino, Thamiris Chapeletti e Jadher Oliveira

VELINHAS

Renata Rosolen, sogra da aniversariante

Meire Nicolussi e José Antônio Machado com
a filha Bruna, leia-se Zuá Zuô Buffet Infantil

Felicidades para Juliana Forti,
Amanda Corral Furlan, Silvana
Rosineli e Eduardo Miletta
Pedroso que são aniversariantes
dessa sexta. No sábado é
a vez de Augusto Simeoni,
Alexandre Higa, Gabriela
Pompeo, Marcos Duzzi e Elaine
Mardegan apagarem velinhas.
E no domingão, Tomas Triel,
Divina Bertalia (foto), Celina
Ukstin e Nildete Santarosa
comemoram idade nova.

SOCIAL
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FOTOS: CARLOS ARAMIS

Tradição de mais de 53 anos de história e quali- cana, incluindo a matriz, uma em Araras, Limeidade. A Lojas Kacyumara leva o nome das três ra, Piracicaba e agora a recém inaugurada Sanirmãs Panfilio: Cacilda, Cida e Mara – Kacyuma- ta Bárbara d’Oeste. Com localização privilegiada
ra. Atualmente, a Kacyumara transformou-se em na Rua Graça Martins, 04 - região central, a loja
uma indústria que emprega centenas de funcio- reúne um incrível mix de produtos para o confornários, produzindo peças para cama, mesa e ba- to e qualidade de vida. O coquetel de inauguranho que atendem todo o Brasil, além de produ- ção - seguindo rigorosos protocolos de seguran- Ao centro Ronaldo Leme, diretor da Lojas Kacyumara, com as primas
tos de decoração e utilidade doméstica. São se- ça- reuniu a nova geração da Lojas Kacyumara e Fernanda Panfilio e Kacyumara Panfilio, nova geração da Lojas Kacyumara
te lojas próprias. São três unidades em Ameri- também a society regional. Confira alguns clicks!

Vanessa Panfilio, diretora da Lojas Kacyumara,
com o maridão Rogério Pompermayer

O click de Adriano Redigolo

Matheus Missasse, Júnior Cardoso, Daniela Ortolani e Isabella Santana

Queridíssimos, Lisa Leme
com o marido Edson Martinelle

Beth Guimarães

Vanderley Almeida Junior,
diretor comercial da Lojas Kacyumara

Rosana Pompermayer e Marilda Carli

MEUS SAIS!

Fabiana Rossi e Patrícia Marinho

Ai ai ai... E boy de família cristã - noivo fiel da unha do
dedinho do pé até o último fio de cabelo do topete que resistia aos convites da tchurma de amigos pro
futebol na chácara com festinha clandestina?! Sempre
se desculpava que a noiva era muuuuito ciumenta. Dia
desses, enfim cedeu, por livre pressão. Uma festa estilo
clube do Bolinha. Só homens numa chácara com sauna,
piscina, futebol e a presença de algumas garotas
lindíssimas, dessas que são contratadas, se é que me
entende. Eis que surge a Van das ‘mininas’ pra alegria
da macharada. Aplausos e assovios. Entre as oito
garotas, eis que desce a noiva do boy. Rolou climão, fim
da festa e fim do relacionamento. Acorda, Adamastor!

GERAL
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OSWALDO, O CAIXEIRO VIAJANTE...

OSWALDO NOGUEIRA
@oswaldo_nogueira

O BRASIL QUE DÁ CERTO

O

cientista e agrônomo Allyson Paolinelli , 84 anos, recebeu
indicação ao Prêmio Nobel da
Paz por inúmeras entidades
nacionais e internacionais em
reconhecimento ao seu trabalho científico e tecnológico que transformou o cerrado, no Centro-Oeste do Bra-

sil, em um grande celeiro de
alimentos. Entre suas inúmeras conquistas profissionais,
a mais relevante foi atuar como Ministro da Agricultura do
Governo Geisel, ter expandido e modernizado a EMBRAPA, através de parcerias com
a Universidade de Lavras, Universidade de Viçosa, Universi-

dade de Santa Maria, Exalq/
USP, Instituto Agronômico de
Campinas, entre outras, buscando avanços tecnológicos
de pesquisas e bolsas de estudo a alunos, que modernizaram a agricultura brasileira.
O Brasil era importador
de alimentos até a década de
70, situação que mudou com

a atuação de Paulinelli. Através do desenvolvimento de
programas específicos para o
aproveitamento dos cerrados,
vistos até então como terras
improdutivas, Paolinelli transformou esta região em um
grande produtor de soja, milho,
algodão, e café, além de rebanho de bovinos, suínos e aves.

O Brasil alimenta atual- mio Nobel que fará jus a esse
mente 1 bilhão e 500 milhões grande homem brasileiro.
de pessoas no mundo, geran“Alimento é paz, a falta de
do uma receita anual superior alimentos é guerra”.
a U$ 90 bi que muito contribuem para a nossa balança
comercial.
Muito desse sucesso devemos a Alysson e esperamos OSWALDO NOGUEIRA
esse reconhecimento do Prê- Empresário

ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA INICIA VISITAS A UNIDADES
DA REDAÇÃO

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana iniciou as
visitas nas unidades públicas e
privadas, entidades vinculadas
ao Sistema Único de Assistência
Social (SUAS), que prestam serviços no município. Com o objetivo de fortalecer e acompanhar
de perto os trabalhos desenvolvidos em prol da população e
das famílias com vulnerabilidade social, a secretária da pasta, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, esteve terça-feira (26)

na Associação Vinde à Luz. O
Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e o Serviço de Acolhimento Institucional para adultos do sexo masculino são ofertados pelo SUAS,
em parceria com a Associação
Vinde a Luz. Referenciados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS), os serviços atendem
pessoas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, principalmente as que se
encontram em situação de rua.
“Temos que fortalecer os
vínculos e as parcerias com as

entidades públicas e privadas
do SUAS para que possamos
atender as demandas existentes no município e prestar um
trabalho de qualidade à população”, disse Juliani.
Além da secretária, participaram da reunião na Associação Vinde à Luz a diretora de
Assistência Social e Direitos
Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, Claudio Spinelli Kurain, coordenador do Serviço de Acolhimento, Lucimara Pinho Pinto
Guimarães, assistente social do
acolhimento, Augusto Roberto,
A reunião desta semana aconteceu na Associação Vinde à Luz
presidente da Associação Vinde a Luz e Tayne Amabile Ci- Serviço de Acolhimento Insti- dagem das pessoas em situachelli, coordenadora do SEAS.
tucional no último ano, servi- ção de rua, mendicância, em
ço que mantém atualmente 50 exploração do trabalho infanNÚMEROS
vagas continuadas, podendo til dentre outras situações de
De acordo com dados da Se- chegar a até 70 vagas em si- risco que ocorrem nas vias púcretaria DE Assistência Social tuação emergencial.
blicas, com referenciamento
e Direitos Humanos da PrefeiAs equipes de trabalho são e encaminhamento necessátura, no primeiro semestre de compostas por assistentes so- rios para propor a mudança na
2020 foram abordadas e refe- ciais, psicólogos, educadores condição de vida.
renciadas pelo SEAS mais de sociais, pessoal administraDentre as medidas ado600 pessoas em situação de tivo e de limpeza. O trabalho tadas pelo serviço estão o
rua e 350 que passaram pelo do SEAS se constitui na abor- apoio às necessidades bási-

DIVULGAÇÃO

cas imediatas, o encaminhamento com retorno para a família ou cidade de origem, inclusive com o custeio de passagem se for o caso, o encaminhamento e suporte para
acesso ao atendimento pelos
serviços públicos, como saúde, educação, habitação, documentação, programas de
transferência de renda e o
acolhimento institucional.

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
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SANTA BÁRBARA

PAGUE MENOS REINAUGURA LOJA
EURACY CAMPOS

A reinauguração da loja da Rede de Supermercado Pague Menos em Santa Barbara d’Oeste aconteceu terça-feira (26)
com as presenças dos sócios
e proprietários, Laerte Santichio e Antônio Santichio; o presidente, Jefferson George Nunes; o pároco Rodrigo Simões
Anholetto, da Paróquia São Sebastião e também o prefeito Rafael Piovezan juntamente
com o ex-prefeito Denis Andia.
O novo espaço, que fica
agora na Avenida Prefeito José
Maria de Araújo Junior, 935, no
Jardim Firenze, espaço possui
2,6 mil metros quadrados em
área de vendas; 14 caixas de
despesas, oito caixas rápidos
e quatro de autoatendimento;
com 12 lojas satélites no mall,
estacionamento para 268 veículos e 59 motocicletas. “Para
proporcionar aos clientes maior

DIVULGAÇÃO

conforto, comodidade e acessibilidade, mudamos a loja para
uma excelente localização, numa região em expansão e com
grande potencial de crescimento populacional e empresarial, próxima da Câmara Municipal, da prefeitura, ao lado
da rodoviária e do acesso às
rodovias Luiz de Queiroz (SP
304) e Luis Ometo (SP 306),

Proprietários
e autoridades
estiveram na
solenidade no
Jardim Firenze

Antonio, Andia, Piovezan, Jefferson e Laerte na nova loja do Pague Menos, em Santa Bárbara

que dão acesso a Limeira e Ira- retire’, com duas vagas desti- o cliente e possibilita que ele Menos se torna cada vez mais
cemápolis”, explicou Diego Cic- nadas para os clientes que op- escolha o melhor horário para referência na RMC (Região
conato, gerente de Marketing e tarem por adquirir no e-com- realizar a retirada do seu pedi- Metropolitana de Campinas)
Inteligência de Mercado.
merce e retirar na loja presen- do”, explicou o gerente.
— com mais de três milhões de
Com conceito diferenciado, cialmente. “Essa modalidaEm constante expansão, a habitantes e abriga inúmeras
a nova loja tem um ‘compre e de não tem custo algum para Rede de Supermercado Pague indústrias de segmentos di-

MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

versos —, o que proporciona
o crescimento do setor. “Para
2021, está prevista a inauguração de mais quatro lojas e teremos ainda duas reformas”,
acrescentou Diego Cicconato.

TROCA DE LÂMPADAS

PARCERIA BENEFICIA A COOPERLÍRIOS
DA REDAÇÃO

Lionela Sardelli participou do evento desta semana

O Fundo Social de Solidariedade de Americana intermediou,
esta semana, a troca de lâmpadas convencionais por equipamento de LED para os membros da Cooperlírios, cooperativa de reciclagem do bairro Jardim dos Lírios. Dezoito cooperados foram beneficiados com
64 lâmpadas. Além disso, a
sede da cooperativa também
fez a troca de mais seis unida-

des. O trabalho é parte de uma
ação da CPFL Paulista, que prevê o incentivo ao uso consciente de energia e fará a substituição de 400 lâmpadas por LED
a pelo menos 100 famílias da
região do Lírios. Além da Cooperlírios, a troca também ocorrerá em parceria com a Casa de
Dom Bosco, que tem atuação
com famílias do bairro.
Participaram do ato a presidente do Fundo Social, Lionela
Ravera Sardelli, e a equipe da

pasta; e os representantes da
CPFL, Gustavo Nogueira, coordenador de atendimento; Flávio Bolsarini, coordenador de
operações de campo; e Talita
Pinotti, consultora de relacionamento da concessionária.
Lionela Sardelli destacou a
importância de fazer a ação
junto à Cooperlírios. “É uma
instituição que precisa ser valorizada, pois é a única cooperativa de coletores regulamentada na cidade, cumpre pa-

pel extremamente importante para o nosso meio ambiente
e gera fonte de renda para 35
cooperados e seus familiares.
Fico muito feliz de iniciarmos
essa ação de troca com uma
instituição tão relevante”, destacou a presidente. Ela citou
ainda que o material tem maior
durabilidade e menor consumo de energia, o que proporciona um grande custo benefício, além de reforçar a mensagem de consumo responsável.

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

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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AMERICANA, 29 DE JANEIRO DE 2021

R$ 1 MILHÃO

CHICO ASSINA CONVÊNIO COM SEARA
DA REDAÇÃO

O município de Americana celebrou, quarta-feira (27), o
convênio de prestação de serviços para o atendimento a pacientes na área de saúde mental com o Hospital Seara (Serviço Espírita de Assistência e
Recuperação de Americana),
mediante o repasse de subvenção anual no valor de R$
1.079.956,80, em 12 parcelas
mensais de R$ 89.996,40. O
documento foi assinado pelo
prefeito Chico Sardelli, e pelo
presidente do Seara, Getúlio
Thuler, com a anuência do secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.
O convênio prevê o acolhimento de pacientes moradores de Americana no âmbito
da urgência/emergência psiquiátrica, egressos de unidades de atendimento e do Pron-

este convênio ativo. Para mim
é uma satisfação saber que os
americanenses podem contar
com os serviços do hospital”,
declarou Chico.
Segundo Thuler, o Seara
atende atualmente 130 pacientes internados e sua equipe é
composta por médicos 24 horas, médicos em visitas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionista, enfermaPrefeito diz
gem 24 horas, assistente social
que hospital
e farmacêutico. “Esta assinatura é muito importante porque
é parceiro da
o Seara é um hospital filantróSaúde de
pico e esse convênio nos ajuda
a manter toda a alimentação, a
Americana
equipe médica e de enfermagem, os terapeutas, a assistênChico destacou a importân- cia social, então este valor ajucia da continuidade dos ser- da e é fundamental para a soviços prestados. “O Hospital brevivência do Seara. Sem isso
Seara é um grande parceiro da nós não conseguiríamos manSaúde de Americana e não po- ter as portas abertas”, decladeríamos nos furtar de manter rou o presidente do hospital.
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to Socorro Luiza da Motta Tebaldi, com a disponibilização
de no mínimo oito leitos para
permanência de curto prazo,
até o devido encaminhamento. Pelo termo, o município se
compromete a repassar à entidade o valor mensal, com depósito da primeira parcela ainda em janeiro.

Danilo, Chico e Getúlio, esta semana, na prefeitura: convêno renovado para 2021
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SECRETÁRIO ADJUNTO

RAFAEL BARROS ASSUME UNIDADE
Unidade de Desenvolvimento
Econômico (UDE) da prefeitura de Americana. Convidado
O empresário Rafael de Bar- pelo chefe de Gabinete Franco
ros, 40 anos, sócio-proprie- Sardelli, ele aceitou ser secretário da clínica de fisioterapia tário adjunto de Planejamento IARF (Instituto Avançado de a unidade é ligada à secretaria.
Reabilitação Física) e do box
“Vou trabalhar em prol das
Rovers Crossfit, assume na se- empresas que já estão no mugunda-feira (1) o comando da nicípio para que não saiam da-

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

qui e para que novas empresas
venham para cá, gerando mais
riquezas e empregos. Esse é o
foco”, disse Barros ao O JOGO.
Pós-graduado em Economia e com MBA em Gestão Estratégica, Barros afirmou que
“será feito um raio X de todas
as áreas para que saibamos
como está a situação, quais
são os problemas, as dificuldades. E, depois disso, estabelecer algumas soluções em conjunto com empresários e comerciantes da cidade.”

O comandante da UDE frisou que “não estou assumindo
o cargo por indicação política
e não vou fazer política. Vou
trabalhar para que o negócio
funcione. Para isso, minha dedicação será extrema.”

Rafael de Barros é
pós-graduado em Economia

•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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