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O americanense Murilo Sartori será um
dos 24 nadadores que representarão o
Brasil no Sul-Americano, que acontece
em Buenos Aires, na Argentina. P. 3
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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
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LENDAS DO FUTEBOL

ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

PEPE: O CANHÃO DA VILA!

P

epe, José Macia, além de
ter sido jogador e técnico de sucesso inegável,
é um grande contador de histórias. Dono de memória, saúde e
humor invejáveis, Pepe sempre
tem grandes “causos” e passagens pra contar. Com quase 86
anos de vida, tem um canal no
Youtube (Canal Pepe 11), no qual
ele conta muitas dessas histórias.
Tinha um chute de perna
esquerda fortíssimo! Em tempos em que a bola era de couro e encharcava com o gramado molhado, os adversários
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nem queriam ficar na barreira
quando ia chutar faltas. Não
foram poucos os que tomaram boladas tão fortes desferidas pelo seu pé esquerdo que chegaram a perder os
sentidos ou levar alguns minutos para se recuperarem.
No inesquecível jogo de
disputa do Mundial Interclubes (naquele tempo, o campeão sul-americano e o europeu se enfrentavam, em dois
jogos em suas sedes), em
1962, entre Santos e Milan, no
jogo de volta, no Maracanã,

sob um temporal muito forte, Pepe fez dois gols de falta,
quase do mesmo lugar...
Pepe sempre se intitulou
como “o maior artilheiro da história do Santos!”, pois diz que
o Pelé não conta, já que “Extraterreste não conta!”... Marcou
405 gols marcados em 750
partidas, foi sete vezes Campeão Paulista e duas vezes da
Taça Brasil, da Libertadores da
América, do Mundial Interclubes e da Copa do Mundo.
O trio Coutinho, Pelé e Pepe é, tranquilamente, o mais

famoso trio de atacantes da
história do futebol! Viajaram
mundo afora, com exibições
de gala! Como técnico, foi,
também, muito bem sucedido,
ganhando vários títulos paulista e brasileiro, chegando a dirigir a seleção peruana.
Talvez, a maior frustração de sua carreira tenha sido não ter disputado uma só
partida nas Copas do Mundo
em que estava presente. Tanto na Copa da Suécia (1958),
como no Chile (1962), saiu do
Brasil com titular e, por contu-
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sões, teve que assistir Zagallo jogando. Um velho radialista de Campinas contou em
um programa esportivo que
Pepe, quando técnico da Ponte Preta, chegava para os treinos com um saco com quatro
bolas de futebol. Colocava-as
no círculo central e as chutava em direção a cada um dos
quatro paus da bandeira, nos
cantos do campo. Dificilmente, errava a pontaria...
ORESTES CAMARGO NEVES
Economista
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JOÃO CANALHA, O
SOBRINHO DE VERONESE
O apresentador esportivo João Carlos Albuquerque, também
conhecido como João Canalha, que ganhou notoriedade no
comando de programas na ESPN Brasil, participou do
“The Voice+”, no dia 31 de janeiro. No reality show musical da
Globo, destinado a pessoas com mais de 60 anos, ele cantou
a música “Sultans of Swing”, do Dire Straits, e foi aprovado
por Mumuzinho, Daniel e Claudia Leitte - ele escolheu ficar
no time da baiana. Para quem não sabe, o nome completo de
João Canalha é João Carlos Albuquerque Veronese. Ele tem
65 anos e é filho do advogado Wilfrido Veronese e sobrinho do
radialista Ricardo Veronese, que atuou durante três décadas
e meia em emissoras de rádio e televisão de Americana.
“O Johnny, como o chamamos na família, sempre gostou de
cantar. É espetacular cantando músicas do Roupa Nova.
Ele não contou para ninguém que estaria no The Voice+ e foi
uma surpresa muito agradável pra todos nós”, disse Ricardo,
em contato com O JOGO. Ricardo Veronese e João Canalha são
nascidos em Brotas - o tio é um ano mais velho que o sobrinho.
“O Johnny mora em São Paulo, mas sempre vem para cá”,
salientou o radialista, que retornou à terra natal há alguns anos
e atualmente tem programa na Rádio Brotense (102,5 FM).
Na foto, de fevereiro de 2019, durante festa em Brotas, aparecem,
a partir da esquerda: Gustavo Veronese Batista, João Canalha,
Ricardo Veronese e Jorge “Tchor” Palombo. (ZARAMELO JR.)

FISIOTERAPIA DESPORTIVA ESPECIALIZADA

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

3645-1618
3407-7474

M.B PINTOR CONQUISTA
O TÍTULO NO FUTSAL
O time M.B Pintor conquistou o título do
Torneio Recanto de Futsal, que foi disputado
na região da Praia Azul, em janeiro. No total,
a competição movimentou oito equipes e na
decisão o M.B Pintor venceu o Recanto por 8 a 4.
Os jogadores campeões foram: Matheus, João,
Ivan, Emerson, Edgar, Veberson, Leonardo, Zé
Diogo, Jhonatan Bispo e Anderson. Além do
título, o M.B Pintor teve os destaques individuais
do torneio: Zé Diogo, artilheiro com 17 gols, e
Anderson, goleiro menos vazado. (ZARAMELO JR.)
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DE PRIMEIRA
NETO STRADIOTTO
Nome completo.
Milton Antonio
Stradiotto Neto
Nascimento.
9 de setembro de
1992, em Americana.
Profissão.
Empresário.
Como você é
conhecido entre
amigos e familiares?
Netão.
Time do coração.
Corinthians. Desde
pequeno assistia aos
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jogos com meu avô
pela televisão, mas a
paixão veio mesmo
quando fui ao estádio
pela primeira vez.
Torce contra quem?
Contra o Palmeiras. É
pela rivalidade dentro
de campo. E que
não conquistem o
título mundial... kkk
Ídolo.
Mestre Camisa, uma
lenda viva, dentro e fora
das rodas de capoeira.
Imagem inesquecível.
Copa do Mundo
2002. Uma criança
ver sua seleção
sendo campeã é algo
bastante memorável.

Modelo de beleza.
Genie Bouchard
(tenista canadense)
Entre seus amigos, quem
é fera no esporte?
Todos os professores
da ATC. Exemplo!
E quem não é?
Guilherme Bachin, cabeça
do tamanho de um balão!
Faz alguma atividade física?
Raquetinha e tênis.
Esporte favorito.
Raquetinha, pois é
bem descontraído.
Para qual esporte
não leva jeito?
Futevôlei. Sou descoordenado
que só por Deus.

3
Quem vai se dar bem
no esporte em 2021?
Marcelo Melo. Creio que
ele está na melhor fase
da carreira e jogando
com um parceiro novo
vai dar um gás a mais.
E quem vai pagar mico?
São muitos. Prefiro
não comentar... Kkk
Programa de TV.
Donos da Bola.
Jornalista.
Meu amigo “juega
mucho” Zaramelo Jr.
Gente boa.
Usain Bolt, pois
revolucionou provas
com descontração e
carisma inigualáveis.

Mala.
Conor McGregor,
arrogante e falastrão.
Bola cheia.
Todos os atletas que de
alguma forma sofrem
preconceito e mesmo assim
seguem em busca do sonho.
Bola murcha.
Vagner Mancini.
O Corinthians anda
perdendo muito.
Com qual esportista
faria selfie?
Roger Federer, uns dos
maiores do mundo.
Com qual não faria?
Conor McGregor.

NATAÇÃO

MURILO VAI AO SUL-AMERICANO
nense alcançou índice para o MÉXICO
Sul-Americano durante a se- Desde a semana passada, Muletiva do Troféu Brasil, em de- rilo Sartori e mais quatro naO nadador Murilo Sartori, 18 zembro, no Rio de Janeiro.
dadores de Americana estão
Murilo tem como princi- treinando em São Luis Potosí,
anos, de Americana, foi convocado pela Confederação pal objetivo da temporada no México. O grupo fica por lá
Brasileira de Desportos Aquá- 2021 garantir vaga na sele- até o próximo dia 17. De acorticos (CBDA) para disputar o
do com o técnico Fabio CreCampeonato
Sul-Americamonez, que também viajou
Murilo está
no Absoluto, que acontece
para a cidade mexicana, “o
no período de 16 a 19 de mar- no México
objetivo é treinamento em alço, em Buenos Aires. O téc- com outros
titude visando a melhora da
nico Fábio Cremonez tamcapacidade aeróbica.”
bém estará na competição na 4 nadadores
A princípio, apenas Murilo
capital da Argentina.
viajaria para São Luis Potosí, que
de Americana
Ao todo, foram convocados
tem altitude de 1.864 metros,
28 nadadores - 14 no mascumas Cremonez abriu a atividalino e 14 no feminino -, todos ção brasileira que irá aos Jo- de para outros nadadores intecom idade de até 21 anos. Mu- gos Olímpicos de Tóquio, de ressados. Assim, também estão
rilo vai nadar as provas de 200, 23 de julho a 8 de agosto. A no México Vitor Sega, Evandro
400 e revezamento 4x200, to- seletiva nacional será entre 19 Bueno, João Francisco da Cruz
das no estilo livre. O america- e 24 de abril, no Rio.
Guedes e Isabela Piragini.
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ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Cremonez e Murilo representarão o Brasil em Buenos Aires

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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SÃO SILVESTRE

BASQUETE

8 EQUIPES DISPUTAM A LBF
MATHEUS MOURA

A Liga de Basquete Feminino anunciou esta semana que
a edição 2021 da LBF terá a
participação de oito equipes
de quatro estados. Estão confirmadas as presenças de Catanduva, Ituano, Santo André,
Araraquara e Campinas, todas
de São Paulo; Blumenau, de
Santa Catarina; Sampaio Basquete, do Maranhão; e Mesquita, do Rio de Janeiro.
“As movimentações no mercado demonstram um campeonato que deverá ser bastante disputado. Ainda que
sem um patrocinador master, estamos oferecendo praticamente a totalidade das
passagens aéreas na fase de
classificação, um custo pesado para as equipes. Além disso, mantemos nosso campeonato transmitido 100% ao vivo,
sendo nos domingos a grade
fixa na TV Cultura, às 14 horas”,
disse o presidente da LBF, Ricardo Molina Dias. “Para que

ZARAMELO JR. | O JOGO | 5 DE JUNHO DE 2018

as equipes possam se planejar ainda mais, a LBF tem data
de começo e fim: de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a 29 de agosto. Seguindo
nossa programação, em conjunto com as equipes participantes, definiremos o regulamento do campeonato e principalmente os protocolos em
relação à pandemia. Queremos uma edição organizada
e com muita segurança a todos”, completou o executivo.

TREINÃO
VIRTUAL É
NOVIDADE
REPRODUÇÃO INTERNET

>> São Silvestre deste ano

está prevista para 11 de julho
MARCELO BRAGA

São Paulo,
Santa Catarina,
Rio e Maranhão
marcam presença
nesta temporada
O jogo de abertura e a tabela da primeira fase serão divulgados nas próximas semanas.
Uma semana antes da abertura,
em data e horário a serem definidos, a liga realiza o evento vir-

A Corrida Internacional de São
Silvestre, que realizará sua 96ª
edição no dia 11 de julho, terá algumas novidades para os seus
participantes. Uma delas é o
treinão virtual, uma preparação
para a disputa presencial.
Presidente da LBF, Ricardo Molina acredita em disputa de alto nível
Para participar da nova motual de lançamento da tempo- implementado na edição de neio e refletindo no desenvolvi- dalidade, o corredor deve optar
rada, com transmissão pela LBF 2019, permite que as principais mento da seleção brasileira - co- pelo treinão virtual no momenLIVE, a plataforma online e ex- atletas nacionais disputem a li- mo foi o caso dos retornos das to da inscrição. As distâncias são
clusiva da competição.
ga nacional e os campeonatos pivôs Érika, Clarissa e Nadia, que 5km, 10km ou 15km. O percurso
O calendário da LBF, refor- europeus em uma mesma tem- voltaram a atuar no Brasil em poderá ser feito na esteira ou em
local de preferência, seguindo
mulado por Molina em 2018 e porada, elevando o nível do tor- 2019 após três anos no exterior.
sempre os protocolos de saúde.
Pela inscrição no treinão virZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE MAIO DE 2017
tual, o participante terá a comodidade de receber em seu endereço uma camiseta, uma medavid-19. O campeonato da LBF
lha e uma máscara. O valor é de
conta com 100% das partidas
R$ 110,00 e o pagamento pode
transmitidas e atrações coser feito com cartão de crédito
ou com boleto bancário.
mo o troféu de MVP da Partida, oferecido pela GOL LiAs inscrições para o treinão
nhas Aéreas, o LBF Nas Esvirtual podem ser feitas no site
oficial www.saosilvestre.com.br
colas e as mascotes das equipes. (MATHEUS MOURA)
Jogadoras de Americana festejam título de 2016/17
até o dia 30 de abril.

AMERICANA É RECORDISTA DE TÍTULOS
Fundada em 2010, a LBF já
realizou nove edições, sendo a extinta equipe de Americana a recordista de títulos, com quatro conquistas temporadas 2011/12, 2013/14,
2015/16 e 2016/17. Já o Sampaio Basquete, que levantou

o troféu por duas vezes, foi
o vencedor da última edição,
realizada em 2019.
A décima edição, em 2020,
que marcaria as comemorações pelos dez anos da liga, foi cancelada por conta
da pandemia mundial de co-

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana
3461-6182 • 3461-8652
advocacia@castilhoeandreetta.com.br
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PD’CHUMBO PREPARA
PEÇAS DE MARKETING
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE FEVEREIRO DE 2021

ficando as ações para que todo o material de marketing
fique pronto para a abertura de mais uma temporada”,
disse Marcelo Marusso, presidente do Pé de Chumbo.
“Além das camisetas e dos
bonés, vamos ter algumas outras novidades quanto ao ves-

A Associação Pé de Chumbo
está preparando as peças de
Pilotos do
marketing para a 16ª temporada da Copa Sópneus Goo- campeonato
dyear de Kart, que tem aber- estão sendo
tura programada para março.
O trabalho desta semana en- fotografados
volve os 28 pilotos, que estão esta semana
sendo fotografados pelo profissional Wado Pellizoni. Todos estão utilizando a cami- tuário dos pilotos e toda equiseta e o boné confecciona- pe de apoio. Estamos ajustandos para 2021. A produção do as peças e em breve vamos
do material de comunicação mostrar”, salientou o dirigente.
visual fica por conta da agênNa próxima semana, Marusso pretende divulgar de
cia Myatã E Branding.
Wado Pellizoni está fotografando os pilotos do PDC
“Esse trabalho é realiza- forma oficial os patrocinadodo todo início de ano e ago- res e parceiros do campeona- Chumbo estão fechadas, o fiança que as empresas têm
ra a equipe que cuida de to- to. “Praticamente todas as co- que demonstra a credibilida- de expôr suas marcas com a
dos os detalhes está intensi- tas de publicidade do Pé de de do campeonato e a con- gente”, comentou.

ABERTURA ACONTECE NO SAN MARINO
A temporada 2021 da Copa mo Adalberto “Nenê” CattaSópneus Goodyear de Kart ni, em Araraquara, enquanto
Pé de Chumbo terá 10 eta- em maio serão duas etapas:
pas, todas em rodada dupla. dia 1º, em Paulínia, e dia 29,
A abertura acontece no dia no Kartódromo João Batista
13 de março, no Kartódromo Brum, em Limeira.
San Marino, em Paulínia, onA rodada que fecha o cade haverá a maioria das cor- lendário do primeiro semesridas do ano. Em abril, no dia tre está agendada para 19 de
10, o PDC estará no Kartódro- junho, no Kartódromo RBC

Racing, em Vespasiano, cidade da região metropolitana de
Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em julho, os karts passam
por revisão completa e por isso não há corrida.
A retomada do campeonato está programada para 21 de
agosto, em Paulínia. A etapa
de setembro, no dia 18, será no

Kartódromo M.Moa, em Nova
Odessa. Duas rodadas acontecem em outubro: dia 2, em
Paukínia, e dia 16, em Limeira.
A final será em novembro, no
dia 20, em Paulínia. O grid terá 28 pilotos, sendo 15 na Pro,
que é a divisão de elite, e 13
na Light, que é a categoria de
acesso. (ZARAMELO JR.)

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

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO

(19) 3471-4515
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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!
WOLF SERIES

JZ RUNNERS DETONA EM BROTAS
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A JZ Runners, assessoria esportiva de Americana, detonou na etapa de abertura da
Wolf Series 2021, que aconteceu na Cachoeira do Martello,
em Brotas, em janeiro, com organização da Chelso Sports. A
equipe americanense conquistou 12 pódios na competição
que envolve as modalidades
de duathlon cross e trail run.
No geral, o principal destaque foi Cristian Forti, que representou a JZ Runers especificamente nesta prova e foi campeão no duathlon pró (6km corrida, 35,4km bike e 4km corrida) com o tempo de 2h16m24s.
Andressa Alves da Silva foi vice-campeã na trail run 18km
com a marca de 1h43m42, enquanto Aline Almeida dos Santos terminou em terceiro lugar
na trail run 6km com 32m41s.
Por categoria, a assessoria de Americana levou ao pódio na trail run Gustavo Moraes

(campeão 18km na categoria
30-49), Tatiane Oliveira (vice
6km na 40-49) e Lucas Passani
(vice 18km na 18-29). Jair Souza foi campeão no duathlon pro
na categoria 30-39.
No duathlon sport (3km corrida, 22km bike e 2km corrida),
garantiram troféu à JZ Runners
Gabriela Vicente Gomes (campeã na categoria 18-29), José
Eduardo Jacomini (vice na 3039), Mirielli Anari dos Santos (terceira na 18-29), Vitor Ferreira
(terceiro no 18-29) e Otávio César Correa (terceiro na 30-39). A
exemplo de Forti, Jacomini também competiu especificamente
em Brotas pela assessoria.
Além dos medalhistas pela JZ Runners, outros dois
atletas de Americana também sairam-se bem na largada da Wolf Series na temporada. Magno Eduardo de Moraes
foi vice-campeão no geral na
trail run 6km com a marca de
25m22s, enquanto Betânia Luz,
da S2 Assessoria Esportiva, ficou na terceira colocação na

SANDERSON BARBARINI | FOCO NO ESPORTE

BICICROSS

AMERICANA DEFINE
PROGRAMAÇÃO PARA
EQUIPE E ESCOLINHA
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Andressa foi vice-campeã na trail run 18km em Brotas
trail run 18km com o tempo de
1h45m14s. A etapa de abertura
da Wolf Series seguiu todos os
protocolos de segurança relacionados à pandemia para evitar aglomeração, como largada
em ondas (por grupos), cones
de distânciamento e presença
apenas de atletas, entre outros.

Em razão do sistema de largada em ondas, não houve premiação após a prova, pois a organização teve que apurar o
tempo de todos os atletas para,
posteriormente, divulgar a classificação final. A segunda etapa
está marcada para o dia 11 de
abril, em Limeira.

O Americana Bicicross
Clube (ABC) divulgou em
sua página no Instagram a
programação para a volta
das atividades da temporada 2021. Na próxima semana, começam os treinamentos da equipe de
competição sob comando
de Samuel Pereira (Samuka). Os treinos serão às
terças e quintas-feiras, das
18h30 às 19h30.
Já as aulas da escolinha,
com o técnico André Fassina (Cabelo), começam no
dia 15 e serão sempre às

segundas e quartas-feiras,
das 19 às 20 horas. Esta semana tiveram início os treinos livres, que acontecem
às segundas e quartas, das
16 às 19 horas, e às terças e
quintas, das 16 às 18h30.
Todas as atividades do
ABC são realizadas na Pista André Stocovich Neto,
no Complexo Poliesportivo Ayrton Senna, no bairro Machadinho, ao lado do
clube Flamengo.
De acordo com a Associação Paulista de Bicicross
(APBMX), o calendário da
temporada tem início programado para os dias 27 e
28 de março, em Indaiatuba.
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CROSS-COUNTRY

CORRIDA EM
S. BÁRBARA
TEM VITÓRIAS
DE AMERICANA
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Os americanense Caio Godoy
Ormenese e Danielli Fernandes
foram os vencedores da corrida
de 5 km na modalidade cross-country que aconteceu em
Santa Bárbara d’Oeste, em janeiro. No total, o evento movimentou 185 atletas de diversas
cidades do Estado, sendo 119
no masculino e 66 no feminino.
Caio completou o percurso com o tempo de 15m54s, à
frente de Edson Tibúrcio Alves,
de Morungaba, que foi o segundo colocado (15m58s); Lucas Bissoli, de Americana, em
terceiro lugar (16m00s); Luan
Bissoli, também de Americana,
em quarto (16m18s); e de Antonio Carlos da Cruz, de Campinas, em quinto (16m25s).

Já Danielli fechou a prova
em 20m12s, seguida por Sueli Ramos Silva, de Americana,
que cruzou na segunda colocação (22m08s); Thaís Fernanda Martins, de Piracicaba, em
terceiro lugar (22m25s); Andreia Rabelo, de Nova Odessa, em quarto (22m32s); e Rosângela dos Santos Natal, também de Nova Odessa, em
quinto (23m37s).
Além das cidades dos atletas que ficaram no Top 5, houve registro da presença de re-

Prova teve a
participação
de corredores
de 13 cidades
de toda região

Prova em Santa Bárbara
teve participação de
atletas de várias cidades
presentantes de Elias Fausto,
Hortolândia, Indaiatuba, Salto, Sumaré, Valinhos, Limeira
e Capivari. Os cinco primeiros
colocados no geral e os três
primeiros por faixa etária foram premiados com troféus.
A Corrida Recanto Colibri
teve patrocínio de Optilar Óptica, Aro Contabilidade, Supermercado Crema e Tubogeo.

GANHADORES POR FAIXA ETÁRIA
15-19M

Vinicius de Carvalho Alves (Campinas)

20-24M

Fernando Augusto Rodrigues da Silva (Elias Fausto)

25-29M

Charles Henrique de Oliveira (Salto)

30-34M

Edivaldo Elias da Silva (Campinas)

35-39M

Vitor Rodrigo Bortoletto (Santa Bárbara d’Oeste)

40-44M

Paulo Batista de Carvalho (Indaiatuba)

45-49M

Nelson Andreata (Santa Bárbara d’Oeste)

50-54M

Barnabé Gomes de Lima (Santa Bárbara d’Oeste)

55-59M

Luiz Carlos do Prado (Americana)

60-99M

Luiz Carlos Hortense (Americana)

15-19F

Lara do Nascimento Fernandes (Americana)

20-24F

Mariana Silva (Nova Odessa)

25-29F

Bruna Aline Santos (Nova Odessa)

30-34F

Fabíola Adelina Camargo Silva (Piracicaba)

35-39F

Luciana Arruda Piza (Piracicaba)

40-44F

Silvia Maluf (Piracicaba)

45-49F

Giovana Aguiar (Piracicaba)

50-54F

Silvia Murakami (Sumaré)

55-59F

Mara Lúcia Negrini de Souza (Americana)
REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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José Scaglia, José Roberto Christan, Vitor Pim e José Luiz Maziero

Gugliardo Ardito Júnior

Neto Andreghetto com o filho Ricardo e o pai José Raimundo

Artur com o pai Renato Panhoca

Com gol de Breno Lo
de jogo, o Palmeiras
por 1 a 0, sábado (30
Rio de Janeiro, e sagr
Taça Libertadores. A con
torcida palmeirense no
países. Os americanens
comemoração. O JOGO in
capturou imagens da ga

Paulo Nascimento e a filha Amanda
Ricardo Arbex com o filho Gabriel
Juninho Sacilotto com
a esposa Raquel e os
filhos Bruno e Amanda

Mauro Luchiari Júnior e a esposa Rosana

AMERICANA, 5 DE FEVEREIRO DE 2021

Fernanda Bosi com os filhos Renato
e Rafaela, Maurício Fioretti, Valdemar
Milani, Pico Zucca e Mauro Bosi

Joel Olla Junior e o filho Gabriel

opes, aos 99 minutos
s derrotou o Santos
0), no Maracanã, no
rou-se bicampeão da
nquista levou à loucura a
Brasil e diversos outros
ses não ficaram fora da
nvadiu as redes sociais e
alera alviverde. Confira!

Melford Vaughn Neto com a esposa Cássia e a filha Gabriela

Tato Cordenonssi e Rodrigo Borin

Airton Angelelli
com os filhos
Rafael e Renata, e
o mascote Lucky

plano de saúde
está aqui!!

Vinicius Feltrin e o filho
Enrico, Caio Augusto
Faião com os filhos
Giovanni e Henrique

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

Rua Achiles Zanaga, 26
Vila Medon, Americana - SP

Nicolas Ribeiro Oste
com a esposa Letícia
e a filha Elisa

Diogo Costa e a noiva Brisa Borges

SOCIAL
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Desenvolvido para atender aos mais sofisticados e exigentes paladares, o Kanzen Premium
abriu suas portas para receber o público de
Americana e região em um restaurante de Alta
Gastronomia Japonesa e Internacional. O empreendimento é investimento do casal de empresários Juliana e Josué Araújo e faz parte de
um grupo com cinco restaurantes (Americana,
Sumaré, Piracicaba e Paulínia). Um conceito
elegante, exclusivo e inovador, além de equipe especializada com um chef autêntico japonês Kei Simabukuro (discípulo do consagra-

2

do Jun Sakamoto) e o chef Edgard Maranhão,
consagrado internacionalmente. A arquitetura
é lindíssima e o projeto contemporâneo com
teto suspenso espelhado e pedra ônix iluminada é assinado por Michelle Olivato. Em destaque, a adega climatizada com inúmeros rótulos nacionais e internacionais. Na inauguração reunindo convidados, imprensa e influencers, um menu degustação com iguarias dos
deuses! Os drinks são destaque à parte com
a releitura do Moscow Mule. Tim-tim! Um espaço de requinte e excelente alta gastronomia.

3

5

9

6

10

7

4

8

11

TÔ NUDE!
Ai ai ai... E no point dos
badalados em noite de
gastronomia, que a mão
da lulu poderosa roubou
a cena?! O esmalte
estava todo descascando
e em nada combinava
com o look ou a bolsa
de grife. As fifis não
pouparam comentários
da fuefa: “A bolsa é de
ryca, mas as mãos, de
lavadeira”. Acorda, Alice!
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DEBUT!

VELINHAS

Mariana Peroto Penaquione
comemorou o aniversário
de 15 anos com uma
animada festa intimista
junto da família e amigos.
A recepção aconteceu
no Peninha Café e Bistrô.
No click, a debutante
com os pais, Rosilaine
Peroto Penaquione e
o jornalista Antônio
Luís de Jesus Penaquione,
o Peninha. Parabéns!

Comemorando aniversário
nessa sexta: Toco Hans,
Karina Dei Santi, Theo Pioli
Trevisani e Juliana Porteiro.
No sábado, apagam
velinhas Rafael Euphrasio,
Marcelo Feola, Kleber
Henrique Oliveira e Andre
Feldman. E no domingo,
Paola Paschoalino
Zabani (foto) e Tathyane
Nascimento Brait são
aniversariantes do dia.

1. Os empresários

Juliana Lieira e Josué Araújo,
proprietários do Kanzen
Premium: luxo e exclusividade
para Americana e região
2. Tuanny Silva
3. A arquiteta Michelle
Olivato, que assina o projeto
do Kanzen Premium, com
o maridão Tuty Pazian
4. Casal dos mais queridos,
Ariane e Oscar Berggren
5. Leonardo Lieira e
Yasmim Ribeiro
6. O gerente do Kanzen
Premium, Jeferson de Souza
7. A jovem influencer
Madu di Paoli
8. Badaladíssimos, Lucas
Berggren e Milena Frizzarin
9. Luis Fernando Sant’Ana
10. José Alberto Florindo
Filho com a ‘namorida’ Juliana
Freitas, assessora do evento
11. Adriano Geléia e
Carlos Santichio
12. O click de Celia Souza
13. Sanuí Amorin e
Victor Heleno
14. Norma Scarpa e
Rodrigo Vloss
15. Letícia Lahr Sacilotto
16. Lu e Osvaldo Bachin Jr.
17. O autêntico chef
japonês Kei Simabukuro
18. O click de Gabriela
Zancopé e Rafael Macris
19. O chef internacional
Edgard Maranhão
20. A gueixa na recepção
dos convidados
21. Vieira no coral ao
molho de mel trufado

ESPORTE
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PAPO COM O ZARA
DIVULGAÇÃO

> O Rio Branco planejava

iniciar a preparação para
a Bezinha´2021 já nesta
segunda-feira, dia 8. Só que
a FPF (Federação Paulista
de Futebol) informou que
o campeonato começa só
no segundo semestre.

Dias, que são muito mais jovens
que eu, como era o esporte de
Americana há uns 20 anos atrás.

> Como diria o filósofo

> Grasi anotou tudo e pode

> Num bate-papo informal, no

início desta semana, contei para
a secretária de Esportes Grasiele
Rezende e o vereador Juninho

a realização de eventos de
diversas modalidades.

ser que alguns eventos
voltem ao calendário
esportivo da cidade.

> Juninho Dias abraçou a
causa e tem participado

de praticamente todas as
reuniões na Secretaria de
Esportes. Ele sabe que
será cobrado, mas garantiu
que está tranquilo.

> O que eu espero,

sinceramente, e disse isso
a Grasi e Juninho, é que a
secretaria volte a oferecer
esporte à população com

> Na onda de saudações,

minha santa ignorância, é
para fazer esportes. Quem faz
obras é Secretaria de Obras!

meus parabéns também ao
casal Denise Calente e Fábio
Guidolin (Guidola), diretores do
Bike Hotel Sports. A franquia
de Indaiatuba foi inaugurada
esta semana. Sucesso!

> Esta semana foi aniversário

> Paixão clubística à parte, caso

do professor Plácido José
Von Ah, o Totó, uma lenda
do esporte de Americana.

Branco foram para o espaço.
Diretoria já tinha acordo com
16 jogadores e agora vai ter
que conversar com todos. Há
o risco de perder alguns.
Fócrates, é soda...

Twitter @zaramelojr Instagram @zaramelojr
Facebook Zara Zaramelo Jr.

> Secretaria de Esportes, na

> Assim, os planos do Rio

AMERICANA, 5 DE FEVEREIRO DE 2021

> Totó sempre foi,

disparadamente, o
dirigente americanense de
melhor entendimento de
Jogos Regionais e Jogos
Abertos. Me ajudou demais
em muitas matérias.

> Beijo no seu coração, meu
caro professor Plácido!!!

a final do Mundial de Clubes
seja entre Palmeiras e Bayer,
é claro que o time alemão é
favorito. Mas o futebol permite
zebras... (e se for uma zebra
verde, fico muito feliz!)

ZARAMELO JR.
zaramelojr@uol.com.br

> Continuamos orando pela

recuperação de Antonio
Pereira Lopes, o Nico, que
há décadas organiza os
campeonatos de minicampo
do Iate de Americana.

> Nico está internado com

covid e tem melhorado,
segundo informações que
seu filho Leandro Nikinho me
passa quase que diariamente.

> A Copa Sópneus Goodyear

e a ética do narrador Jota Junior
(foto) têm feito muita falta nas
transmissões dos canais Sportv.

de Kart Pé de Chumbo,
um dos mais importantes
campeonatos eventos do
kartismo brasileiro, volta
em março. Pelo 16º ano
consecutivo, estaremos juntos.

> Jotinha é exemplo e logo

> Bom final de semana, meus

> O profissionalismo, a isenção

logo estará de volta à telinha.

amigos! Vivam e cuidem-se!

“CIRCUITO DE ESPORTES”

BROCHI QUER MELHORAR ESTRUTURA
ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O vereador Thiago Brochi, que
é líder de governo na Câmara
de Americana, pretende reunir-se nos próximos dias com
o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves, de Obras
e Serviços Urbanos, e Pedro
Peol, responsável pela Unidade de Trânsito, com objetivo de melhorar a estrutura do
“circuito de esportes” na região
do Jardim Terramérica.
O parlamentar vai solicitar que o sistema de ilumina-

ção atual seja substituído por
lâmpadas LED e sejam colocadas placas informativas, além
de debater a possibilidade da
criação de ciclo-faixa.
A ideia de Brochi é que essas melhorias sejam executadas nas Avenidas Cillos e
Gioconda Cibin e na Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade, que, nos mais diversos horários dos dias, tanto durante
a semana como (e principalmente) aos finais de semana,
reúnem centenas pessoas que
praticam ciclismo, corrida de
rua e caminhada.

“O número de esportistas
que utilizam essas vias é bastante expressivo e precisamos oferecer a eles melhores
condições e mais segurança
na prática de suas atividades”,
disse o vereador do PSDB.
“Tenho sido procurado pelo
pessoal que escolheu aquela
área para fazer esportes, além
de famílias que levam crianças para passaear. Fiz questão de ir lá no período noturno para verificar a situação da
iluminação e realmente é muito escuro. É necessário uma
melhoria”, explicou.

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos
tamanhos especiais!

Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080

www.dialix.com.br

Segundo Brochi, “é importante também a colocação de
placas alertando aos motoristas
para que tomem mais cuidado e
fiquem mais atentos pois há esportistas em atividade na região.
Melhorando a iluminação, colocando essas placas e revitalizando a área, sem dúvida daremos
melhor qualidade à população
que faz esporte e passeia.”
O parlamentar tucano também planeja alinhar o tema
com o prefeito Chico Sardelli e
o secretário de Governo Franco Sardelli para avançar em sua
execução o mais breve possível.

CL AUDECI JUNIOR | DIVULGAÇÃO

Brochi na região do Bike Hotel: melhorias na estrutura

ESPORTE
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GRASIELE ANUNCIA
“PELOTÃO DE FRENTE”

ZARAMELO JR. | O JOGO | 2 DE FEVEREIRO DE 2021

A secretária de Esportes, Lazer e Juventude de Americana, Grasiele Rezende, anunciou
esta semana, de maneira oficial, os integrantes do “pelotão de frente” da Pasta.
O secretário adjunto é Diego Fernando Cabral Olinho, 35 anos, formado em fisioterapeuta
e cursando o último semestre de educação física. O chefe de Gabinete é o ex-goleiro
Diego Gingillo Constantino Neto, o Diego Pato, 31 anos, que, entre outros times, jogou
por Rio Branco e Ituano. E o cargo de assessor de Gabinete é de Kaio César Lange dos
Santos, 21 anos, formado em educação física. “Priorizamos, em primeiro lugar, o esporte
com pessoas especializadas na área, mas que também podem dar suporte em termos
de gestão. Os três são pessoas extremamente organizadas, competentes e entendem
de esporte, pois viveram essa realidade”, disse Grasiele. Na foto, feita esta semana na
Secretaria de Esportes, no complexo do Centro Cívico, no Jardim da Colina, estão, a partir
da esquerda, Kaio César, Diego Pato, Grasiele Rezende e Diego Olindo. (ZARAMELO JR.)

WADO PELLIZONI | O JOGO | 15 DE SETEMBRO DE 2020

FEDERAÇÃO FRUSTRA OS
PLANOS DO RIO BRANCO
Com 16 jogadores “acordados” para o Campeonato
Paulista da Segunda Divisão - Bezinha’2021 -, o
Rio Branco viu seus planos frustrados esta semana
pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O clube
já havia feito sua programação na expectativa
que a disputa começasse nos próximos meses,
tanto que a ideia era iniciar os treinamentos na
próxima segunda-feira (8). No entanto, em reunião
virtual realizada no início da semana, a federação
comunicou aos clubes que a Bezinha deve ser
a largada entre julho e agosto. “Vamos ter que
reavaliar nosso planejamento e conversar com os
jogadores”, disse Thiago Bernardi (foto), diretor
executivo de Futebol. A FPF deve realizar nova
reunião em março, em data ainda a ser confirmada,
para oficializar os detalhes do campeonato, como,
por exemplo, período de jogos, números de times,
regulamento e taxas, entre outros. (ZARAMELO JR.)

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

RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO

(19) 3471-4515

4 JOGOS ABREM “AMIGOS ATC”, 4ª FEIRA
A 21ª edição do Torneio
Amigos ATC de Raquetinha
tem abertura quarta-feira (10),
na academia Americana Tennis
Center, com a realização de
quatro jogos. A programação,
a partir das 7 horas, marca
Betão Soutello/Fábio Pires
(foto) x Henrique Demarchi/
Hugo Santiago, Rogério
Armond/Maurício Zebu x
Franco Sardelli/Marcelo
Marusso, Fred Faé/Ricardo
Sayão x Rafael Lima/Sérgio
Pivete e Fernando Pires/César
Dei Santi x Robson Ferro/
Fernando Bilibio. O torneio
terá total de 15 rodadas, com
encerramento previsto para
15 de junho. (ZARAMELO JR.)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE SETEMBRO DE 2020
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CHICO E ODIR LANÇAM PROJETO
MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

O prefeito Chico Sardelli e o vice
Odir Demarchi participaram
segunda-feira (1) da abertura do
“Plantio das 100 mudas”, que
faz parte do “Mutirão dos 100
dias de limpeza”, realizado pelas
secretarias de Meio Ambiente e
de Obras e Serviços Urbanos. O
projeto teve início no dia 18 de
janeiro e consiste na manutenção
e limpeza de áreas verdes,
ruas, avenidas, áreas e prédios
públicos da cidade. A abertura
da ação foi representada com
o plantio de três ipês brancos,
próximos ao portal de entrada
de Americana e o cronograma
foi elaborado pela Secretaria de
Meio Ambiente, estabelecendo
que as 100 mudas serão
plantadas nas principais avenidas da cidade, prédios públicos, unidades de ensino e ecopontos. “É com grande prazer e responsabilidade que
lançamos o projeto e quero valorizar toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, além do alinhamento com outras secretarias, o que está sendo
muito importante, e essa sintonia tem nos permitido um trabalho mais eficaz e ágil. Demos o pontapé inicial com o plantio simbólico e vamos
seguir por outros pontos da cidade, incluindo 55 unidades escolares”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira. “Temos que
cumprimentar a todos pelo grande esforço que vem sendo feito. O Chico me deu a missão de acompanhar as ações e tenho visto um entrosamento
muito grande entre as secretarias de Meio Ambiente e Obras. E isso só rende bons resultados na prestação de serviços para a população”, afirmou
Odir. “Parabéns a todos os envolvidos, sem dúvidas é uma ação que vai interferir na qualidade de vida das pessoas, principalmente nos tempos em
que estamos vivendo. Como a pasta é relacionada a vida das pessoas, a Secretaria de Meio Ambiente une várias outras secretarias e autarquias para
executarem importantes projetos. Americana merece uma boa administração. Aproveito o ato para lançar o desafio em descobrir qual é a árvore
símbolo de Americana. Espero que todos pesquisem e participem. Parabéns ao secretário de Meio Ambiente pelo projeto”, disse Chico. (DA REDAÇÃO)

SECRETÁRIA COMPLETA VISITAS ÀS UNIDADES
DIVULGAÇÃO

Com o objetivo de aproximação e conhecimento da rede
socioassistencial pública de Americana, a secretária de
Assistência Social e Direitos Humanos Juliani Hellen Munhoz
Fernandes completou as visitas às unidades do Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS), vinculadas ao Sistema
Único de Assistência Social (SUAS). “O CRAS é considerado
porta de entrada da política pública de assistência social,
possibilitando o acesso de indivíduos e famílias em situação
de vulnerabilidade à rede de proteção social. O atendimento é
feito por uma equipe multidisciplinar, como assistentes sociais e
psicólogas, para o encaminhamento aos serviços e programas
da assistência social ou de outras políticas públicas como
educação, saúde e trabalho”, explicou a secretária. O principal
serviço público ofertado no CRAS é o de Atenção Integral à
Família, o PAIF, que apoia as famílias, prevenindo a ruptura
de vínculos, promovendo o acesso a direitos e contribuindo
para melhoria da qualidade de vida. O trabalho estimula as potencialidades das famílias e comunidades, promove espaços coletivos de escuta e troca
de experiências. As ações do PAIF incluem atendimentos, visitas domiciliares, orientações e encaminhamentos a outros serviços. Qualquer pessoa
ou família que estiver em situação de vulnerabilidade social, pobreza, acesso precário a serviços públicos, com dificuldade na convivência familiar
e comunitária pode acessar esse serviço. São prioritários no atendimento os beneficiários que atendem os critérios de participação em programas
de transferência de renda e benefícios assistenciais e pessoas com deficiência ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade.
O CRAS também orienta sobre o Cadastro Único para Programas Sociais, para requerer benefícios socioassistenciais, como Bolsa Família e Benefício
de Prestação Continuada, o BPC. Por meio do CRAS se dá o acesso ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). (DA REDAÇÃO)

MALHEIROS PROPÕE
PROGRAMA DE
ENFRENTAMENTO
O vereador Vagner Malheiros (PSDB - foto)
protocolou projeto de lei propondo a criação
do Programa de Enfrentamento à Violência
Doméstica e Familiar Contra a Mulher em
Americana. A proposta e para adoção de
medidas como a criação de centros de
referência, casa abrigo e programas de
geração de renda, a realização de campanhas
educativas de prevenção da violência
doméstica e familiar contra a mulher, a
capacitação para identificação, acolhimento
e encaminhamento dos casos de violência
e a criação de mecanismos que permitam o
acesso prioritário para mulheres vítimas de
violência doméstica e familiar a programas
municipais de moradia, renda e trabalho, entre
outros. Segundo o autor, o objetivo é promover
políticas públicas efetivas e integradas para a
prevenção, o atendimento e o acompanhamento
dos casos de violência doméstica contra as
mulheres. O programa deverá ser coordenado
pela Secretaria de Assistência Social e
Direitos Humanos e desenvolvido em parceria
com outras secretarias, entidades, órgãos
governamentais, segmentos da sociedade civil e
Guarda Municipal. “O atual cenário da violência
doméstica contra a mulher no Brasil é muito
preocupante. As políticas públicas precisam ser
intensificadas gradativamente para proporcionar
o devido cuidado e amparo às mulheres em
situação de violência”, justificou Malheiros.
O programa assegura também a assistência
médica, social e psicológica, nos casos de
violência doméstica e familiar; assistência
jurídica, inclusive judicial; atendimento prioritário
nas unidades básicas de saúde e no hospital
municipal para mulheres e seus filhos em
situação de acolhimento institucional; e o
acolhimento em casas-abrigo ou locais sigilosos
em situação de risco de morte decorrente de
violência doméstica e familiar. (DA REDAÇÃO)

Rua das Palmeiras, 362 - Jd. Planalto - CEP 13.468-030 - Americana/SP
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AMERICANA INICIA VACINAÇÃO EM IDOSOS
DIVULGAÇÃO

A partir de segunda-feira (8), a Secretaria
de Saúde de Americana iniciará a vacinação
em idosos acima de 90 anos, conforme já
previsto na primeira fase da campanha contra
a Covid-19. A vacina será disponibilizada em
todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde),
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15
horas, e também num drive thru, das 8 às
19 horas, em frente à UBS Cillos, do bairro
São José. Para os idosos acamados, nesta
faixa etária, a Secretaria disponibiliza até
hoje (5) um cadastro no site da instituição,
para que a UAD (Unidade de Atendimento
Domiciliar) possa agendar os atendimentos in
loco. Esse cadastro é exclusivo aos pacientes
acamados que não são acompanhados pela
UAD. Segundo estimativas da Secretaria,
atualmente há 800 idosos acima de 90 anos
no município. A previsão inicial era vacinar
primeiro os idosos acima dos 75 anos, porém
o calendário precisou ser ajustado ao Plano
da Secretaria Estadual da Saúde, que também
sofreu alteração, considerando principalmente a oferta de doses da vacina. De acordo com informações da assessoria de imprensa da prefeitura
de Americana, até quarta-feira (3) a campanha de vacinação contra Covid-19 (foto) atingiu total de 4.166 pessoas na cidade. (DA REDAÇÃO)

MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

FEIRAS LIVRES PASSAM
POR REESTRUTURAÇÃO
As feiras livres de Americana vão passar por reestruturação
com a realização de recadastramento e planejamento para
melhorias. São cerca de 350 feirantes cadastrados atualmente
no setor de Fiscalização de Feiras e Varejões da Unidade de
Serviços Urbanos (USU) e, no momento, não estão sendo
feitos cadastros para novos feirantes. A reestruturação
consistirá no levantamento de todos os feirantes já cadastrados
no sistema para a atualização dos dados e reorganização
dos espaços das feiras existentes. Ainda não há uma data
definida para a conclusão dos trabalhos. “A prefeitura vai
priorizar a melhoria da estrutura das feiras existentes, os
espaços para as pessoas. Não tem previsão para abertura de
novas feiras, devido à pandemia também. Vamos melhorar a
estrutura para a realização das feiras que já estão implantadas
no município”, explicou o secretário de Obras e Serviços
Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves. (DA REDAÇÃO)

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

FAM OFERECE
NOVOS CURSOS
TÉCNICOS
A Faculdade de Americana traz novidades
para quem deseja cursar o nível técnico na
modalidade EAD (Ensino a Distância). Na busca
por oferecer qualidade em todos níveis de
ensino, a FAM oferece os novos cursos técnicos
em Logística, Vendas e Administração, com
valor mensal de R$ 199,00. Além dos cursos
EAD, a Faculdade de Americana também está
disponibilizando novos cursos técnicos no modo
presencial, como Cuidado de Idosos, Farmácia,
Eletroeletrônica e Análises Clínicas, com
mensalidade a R$ 299,00. A FAM ainda oferece
na modalidade presencial os cursos técnicos em
Automação Industrial, Eletromecânica, Estética e
Química. Os cursos técnicos possuem de um ano
a um ano e meio de duração. “Estamos sempre
em busca de novos cursos e oportunidades para
quem estuda em nossa instituição. Nos cursos
técnicos, isso não é diferente. São cursos de
menor duração, mas comprometidos 100% em
preparar o aluno para o mercado de trabalho”,
disse o gerente de marketing e comercial FAM,
Eryvelton Baldin (foto). Informações adicionais
estão disponíveis no site fam.br. (ALEX FERREIRA)
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“FILHOS DA LUZ”
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ma mágica”, explicou Glauco,
que é pós-graduado em gestão de produção e MBA em
gestão estratégica.
“É certo que nossas ações e
nossa história influenciam na
de outras pessoas e até no rumo dos acontecimentos do
ambiente que nos rodeia, mas
quem nunca se viu numa si-

Apaixonado por leitura, como ele próprio se define, o engenheiro industrial mecânico
Glauco Smania, 55 anos, lançou recentemente o livro de
ficção “Filhos da Luz”. Nascido em Americana, ele trabalha numa multinacional e por
conta da atividade corporativa
Engenheiro,
tem intenso histórico de viagens pelo Brasil, por quase to- Glauco está
da América Latina e até Ocea- há 3 anos
nia. Há três anos vive no Paraguai com a esposa Gislaine e com a família
os filhos Natália e Gabriel. “To- no Paraguai
dos com muito gosto pela leitura, por sorte”, afirmou.
“Após idas e vindas por con- tuação cotidiana e não se imata da minha atividade pro- ginou em um mundo diferenfissional, experiências vivi- te, em que sua ações, mesmo
das, pessoas que conheci pe- sendo uma pessoa comum e
lo caminho e muita leitura, me com suas limitações humaaventurei a escrever minha nas, são mais heróicas e roprópria história. O livro mistu- mantizadas? E com um prora realidade e fantasia de for- fundo prazer de fazer o bem

Glauco Smania com a esposa Gislaine e os filhos Natália e Gabriel
e mudar a história do mundo? to por jogos eletrônicos e filDe fazer parte de algo gran- mes ao estilo “capa e espada”,
de?”, contextualizou.
o livro também traz uma pitaDe acordo com o autor de da de religiosidade e fé, bus“Filhos da Luz”, além das ma- cando criar certo mistério a
gias e forças cotidianas, que ponto de entreter o leitor.
levam a leitura a um limite de
“A ideia é envolver o leitor
fantasia, somadas ao seu gos- na busca de se perguntar o

que é verdade e o que é ficção no dia a dia do personagem. E, acreditem, muita coisa pode ser verdade, por mais
absurda que pareça. Faço o
convite para que todos desfrutem a magia da leitura”, finalizou Glauco Smania.

REPRODUÇÃO INTERNET

Livro tem 86 páginas
A obra de 86 páginas pode ser encontrada no site da
Albatroz Editora - https://loja.
editoraalbatroz.com.br/filhos-da-luz - ao custo de R$ 18,90.
Interessados em manter contato com o autor, o e-mail é
smania.glauco@gmail.com.

SECTUR ABRE PROCESSO SELETIVO
A Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana está com inscrições abertas para
o primeiro processo seletivo da Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”, para novos
alunos com ou sem conhecimento musical. Os instrumentos com vagas disponíveis são trompa,
trompete, bombardino, tuba, trombone, clarinete, contrabaixo acústico e viola clássica.
O formulário para realizar a inscrição está disponível até a próxima segunda-feira (8). De acordo
com a secretaria, é possível se inscrever somente em um único instrumento. (DA REDAÇÃO)

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