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POSTO
SÃO VITO

35 ANOS DE
HONESTIDADE E

RESPONSABILIDADE

Calçados, bolsas 
e acessórios,

com qualidade 
e preço acessível,

você encontra aqui!

Lojas em Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba

Sob comando do técnico Marcos Campangnollo (foto), o Rio Branco iniciou esta semana a preparação para o 
Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O objetivo é conquistar uma das vagas à Série A3 de 2022. P. 9

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE MARÇO DE 2021
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• DESEMBARAÇO ADUANEIRO
• TRANSPORTE INTERNACIONAL

• SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA
• ASSESSORIA JURÍDICA ADUANEIRA

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

O SEU DEPARTAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR 

ATENDEMOS OS
PRINCIPAIS PORTOS

E AEROPORTOS
DO BRASIL    

FILIAL - AMERICANA
(19) 3467-2201

MATRIZ - SÃO PAULO

Nascimento
18 de agosto de 1994, 
em Americana.

Profissão
Jornalista.

Como você é 
conhecida entre 
amigos e familiares?
Carol.

Time do coração
Corinthians. Meu pai é 
palmeirense fanático. 
Acredito que por vê-lo 
tanto com o Palmeiras 
fui para o lado da minha 
mãe, que é corintiana.

Torce contra quem?
Como toda boa corintiana, 
sempre contra o 
Palmeiras do meu pai.

Ídolo
Ronaldo Fenômeno. Me 
lembro perfeitamente da 
Copa de 2002 e a volta 
dele ao Brasil no Timão (e 
claro, o primeiro gol contra 
o Palmeiras com direito a 
alambrado quebrado! hahaha)

Imagem inesquecível
Segundo gol do Sheik no 
título do Corinthians na 
Libertadores! (mais que o 
Mundial!). Coração a mil. 
Estava com a minha irmã 
Amanda em São Paulo e 
comemoramos demais! No 
dia seguinte, a adrenalina 
ainda estava a mil.

Modelo de beleza
CR7.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Meu pai!! Anos assistindo 
no Iate e no Veteranos e vou 
falar: o cara manda bem, viu!

E quem não é?
Más línguas dizem que é meu 
noivo Guilherme... hehehe

Faz alguma  
atividade física?
Faço por saúde o 
treinamento funcional, 
né? hehehe

Esporte favorito
Sem dúvidas o futebol e 
isso é de sangue! Em casa, 
eu e minha irmã crescemos 
assistindo a todos os jogos.

Para qual esporte 
não leva jeito?
Basquete! Nunca 
foi minha praia.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2021?
Infelizmente o Palmeiras. 
Está muito embalado. 
Paulista - Liberta - 
Copa do Brasil...

E quem vai pagar mico?
São Paulo, de novo, nada 
e morre na praia.

Programa de tv
Jogo Aberto. Sei que 
não tem muitas análises 
profundas, mas me divirto 
demais assistindo.

Jornalista
Caio Ribeiro.

Gente boa
Marcão, ex-goleiro do Palmeiras.

Mala
Sem titubear: Gabigol!

Bola cheia
Lewandowski.

Bola murcha
Luan, do Corinthians. Ganha 
muito e não joga nada... hahaha

Com qual esportista 
faria selfie?
Cássssssssiooo!!!! Sou fã de 
carteirinha! Cresceu demais 
no Corinthians. Tem raça.

Com qual não faria?
Rogério Ceni. Santo 
nunca bateu, acho que só 
sãopaulino (e flamenguista 
agora) gosta dele.

ANA CAROLINE ARDITO

DE PRIMEIRA
ARQUIVO PESSOAL

CHÁVARE É CONTRATADO PELO BAHIA
GERENTE DE FUTEBOL

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O americanense Júnior Cháva-
re foi confirmado oficialmen-
te esta semana como gerente 
de futebol do Bahia, clube que 
disputa o Campeonato Bra-
sileiro da Série A. Ele se apre-
senta em Salvador na segun-
da-feira (8) para iniciar os tra-
balhos de forma presencial.

Com passagens pelas cate-
gorias de base de Grêmio, São 
Paulo e Atlético Mineiro - de 
onde se desligou em fevereiro, 

após a conquista do título do 
Campeonato Brasileiro Sub-20, 
Chávare desta vez terá atua-
ção no futebol profissional.

“Assim que sai do Atlético, 
recebi vários convites para 
trabalhar na base, muito em 
razão do meu histórico, mas 
já vinha sendo incentivado 
pelo Alexandre Mattos, Ruy 
Costa, Gustavo Vieira e outros 
tantos executivos de futebol 
com os quais atuei, para dar 
um upgrade para o profissio-
nal”, disse Chávare ao O JOGO.  

“O Bahia hoje tem um mode-

lo de distribuiçlão do departa-
mento de futebol que é mui-
to interessante. Tem o dire-
tor executivo e terá o geren-
te trabalhando paralelamen-
te. O diretor fica mais com a 
área de mercado, burocra-
cia, parte do dia a dia, e o ge-
rente mais com a área técni-
ca. É um projeto que abran-
ge todo futebol, do profissio-
nal às categorias de base”, ex-
plicou Chávare, que no Atléti-
co chegou a ser “puxado” pa-
ra o profissional por Mattos,  
mas no Bahia será efetivo.

No clube de Salvador, o 
americanense vai trabalhar 
junto ao diretor executivo Lu-
cas Drubscky, ex-Sport Re-
cife, contratado em feverei-
ro para o lugar que era ocu-
pado por Diego Cerri. “Es-
tou muito feliz, é um desa-
fio grande. Vamos confiantes 
para essa nova empreitada”,  
afirmou Chávare.

Desde dezembro, após a 
demissão de Mano Menezes, 
o técnico do Bahia é Dado Ca-
valcanti. Atualmente, o time 
disputa o Campeonato Baiano. Chávare inicia trabalho presencial na segunda-feira

REPRODUÇÃO INTERNET
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> O Mundial de Clubes 
organizado pela Fifa tem 
servido apenas para mostrar 
a soberba gigantesca que 
se instaurou no futebol sul-
americano e escancarar o quão 
distantes estamos ficando 
do esporte que praticam na 
Europa, algo que, de fato, 
pode ser chamado de futebol.

> Desde 2012, quando o 
Corinthians de Tite e Guerrero 
derrotou o Chelsea, os sul-
americanos não ganham o 
Mundial. Nas últimas oito 
edições, quatro tiveram a 
final sem um clube aqui do 
nosso continente e os dados 
são ainda mais assustadores 

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

em um recorte da última 
década – de 2010 em frente.

> A atual fórmula de disputa, 
ao meu ver, é democrática, 
porém, não abre margens 
para zebras e nisso incluo as 
duas derrotas do Palmeiras 
na edição deste ano.

> O futebol praticado na 
América do Sul, à exceção 
da máquina chamada River 
Plate, está cada vez mais 
próximo daquele que se 
joga na América do Norte, 
Ásia, África e outros, quiçá 
já não foi ultrapassado por 
determinados times destes 
centros “menos badalados”.

> Sem querer romantizar o 
problema, mas aqui ainda 
se entende que temos o 

“supra sumo” da bola, nos 
esquecendo que os demais 

polos têm crescido de forma 
exponencial, entendido 
e importado conceitos 
distintos, reinventado a visão 
futebolística e melhorado, 

de sobremaneira, a forma 
como o esporte é praticado.

> O Tigres do México é 
apenas um exemplo de 
trabalho similar ao que se 
faz na Europa, com suporte 
e estabilidade para um 
bom técnico – brasileiro, 
inclusive –, reforços pontuais, 
renovações cíclicas e 
projeto a médio longo 
prazo que, agora, começa 
a dar os melhores frutos.

> Cada dia mais o futebol sul-
americano está próximo de 
centros menos importantes 
e, abissalmente, distante 
do futebol europeu.

> Infelizmente, a perspectiva 
é que sigamos assim por 
bons e longos anos, afinal, a 
cultura de que os grandes 
craques só se fazem aqui 
continua - e tem muita 
gente que acredita que 
os times que desfilam por 
nossos campos ainda são as 
máquinas como o Santos de 
Pelé e o São Paulo de Telê, 
por exemplo. Uma pena.

>  Abraços aos amigos 
palmeirenses Gustavo 
Degrande e Buba Guimarães, 
que são “craques da corneta”.

Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa
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O prefeito Chico Sardelli assinou segunda-feira (1) o contrato de concessão 
de uso por 20 anos do “Campo do Laranja”, no Jardim São Paulo, para o 
desenvolvimento do Projeto Camisa 1 de Futebol. O chefe do Executivo 
recebeu o presidente da Associação Escola de Goleiros Camisa 1, Erivelto 
Gutierres, o coordenador Vander Batistella, o líder de governo na Câmara, 
vereador Thiago Brochi, treinadores e apoiadores do projeto para a assinatura 
do termo. “Nós temos uma visão mais social das escolas esportivas, como 
possibilidade de transformação na vida daqueles que participam destes 
projetos. Esporte é investimento que agrega a criança, mas traz também a 
família desse jovem para um ambiente saudável”, destacou Chico. (DA REDAÇÃO)

PREFEITO ASSINA TERMO 
DE CONCESSÃO AO CAMISA 1

DIVULGAÇÃO

Depois de quase dois 
anos no Atlético Mineiro, o 
profissional de educação 
física Juninho Batistela está 
de casa nova. Ele começou 
a trabalhar esta semana na 
Ponte Preta, em Campinas, 
como coordenador geral 
das categorias de base. No 
clube de Belo Horizonte, 
onde chegou em junho de 
2019, foi campeão brasileiro 
sub-20 e campeão mineiro 
sub-20, sub-15 e sub-14. 
Com residência e família 
em Americana, Batistela 
disse que desde o início 
do ano vinha conversando 
com a diretoria do Atlético 
sobre a possibilidade 
de saída. Quando 
surgiu a oportunidade de trabalhar na Ponte Preta, entendeu que seu ciclo em Minas Gerais havia 
chegado ao fim. “A questão familiar foi determinante, pois Belo Horizonte é muito longe de casa. 
Tinha negociação em andamento com a Ponte e sexta-feira da semana passada me desliguei do 
Atlético, a quem sou grato pela oportunidade de crescimento profissional”, explicou o coordenador. 
Aos 40 anos, Juninho Batistela será responsável pela coordenação de toda categoria de base da 
Ponte Preta, que já foi uma das principais referências do futebol brasileiro na revelação de jogadores. 
Ele é um dos sócios-fundadores da escolinha de futebol Camisa 10 de Americana. (ZARAMELO JR.)

BATISTELA TROCA ATLÉTICO PELA PONTE
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Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana
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advocacia@castilhoeandreetta.com.br

KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Em sua estreia na Graduados 
A, depois de ser campeão da 
Graduados B em 2020, Ma-
theus Ferreira foi o vencedor 
da etapa de abertura da Copa 
Aro Raceman, sábado (27), no 
kartódromo de Nova Odessa. 
Segundo colocado na primeira 
bateria e ganhador da segun-
da, o piloto #12 fechou a ro-
dada com 47 pontos, quatro a 
mais que o tricampeão Gusta-
vo Valente (Gurga), que fechou 
na segunda posição.

Na Graduados B, o desta-
que ficou para o estreante Gus-
tavo Aldegheri, que venceu as 
duas corridas e totalizou 53 
pontos (a melhor pontuação 
do dia), 11 a mais que o segundo 
colocado Daniel Macena.

Na Raceman, os pilotos das 
duas categorias vão juntos à 
pista, porém, a classificação é 
específica para cada uma de-
las, assim como a pontuação. 
A segunda etapa da tempo-
rada está marcada para o pró-
ximo dia 27, mais uma vez na 
pista de Nova Odessa.

CORRIDAS
Na corrida que abriu a progra-
mação, o vencedor no geral foi 

Gustavo Aldegheri, que largou 
na pole position e manteve-

-se à frente durante as 32 vol-
tas, completando com o tem-
po total de 20m32s982. Na se-
quência chegaram Marcel Se-
ga (diferença de 2s395), e Ma-
theus Ferreira (diferença de  
12s313), que foram os dois pri-
meiros da Graduados A.

A segunda corrida foi bem 
mais intensa e com alternância 

nas primeiras colocações. Com 
a inversão de grid entre os 10 
primeiros da bateria anterior, 
quem saiu na pole foi Marce-
lo Assiz, mas Ricardo Aziz lo-
go pulou para a ponta.

Pouco a pouco, Gurga, Mar-
cel, Aldegheri e Matheus, que 
lagaram mais atrás, foram che-
gando no bloco de frente. Não 
demorou para Gurga assumir 
a liderança e trazer Matheus 
e Aldegheri na cola - Marcel fi-
cou fora da disputa, pois teve 
que fazer um pit stop para co-
locar novo bico no kart.

Depois de boa disputa, a 
definição da prova veio ape-
nas na última volta. Numa das 
últimas curvas antes da subida 

Piloto #12 
andou forte 
nas 2 corridas 
e garantiu o 
topo do pódio

Matheus Ferreira vibrou mui-
to com a vitória na abertura 
da temporada 2021 na Copa 
Aro Raceman. Nos boxes, as-
sim que desceu do kart, era 
visível sua alegria. “A gen-
te sempre tem a expectati-

va de vencer. Sempre entra 
para fazer o melhor, para ga-
nhar. Nem sempre é possível, 
mas graças a Deus deu tudo 
certo desta vez. Não fiz boa 
tomada de tempo, mas con-
segui andar bem, me achei 

na pista. Não tinha treinado 
e só vi meu kart na véspera. 
Foi ótimo”, disse.

Para chegar ao topo do 
pódio, o piloto #12 afirmou 
que “minha estratégia foi ser 
constante, andar bem e pro-

curar terminar as duas ba-
terias. Sabia que precisava 
ser constante. O campeona-
to é muito longo e o impor-
tante é somar o maior núme-
ro de pontos a cada rodada.”  
(ZARAMELO JR.)

“MINHA ESTRATÉGIA FOI SER CONSTANTE”

para a reta principal, Matheus 
aproveitou-se que Gurga teve 
problemas com retardatário, 
ultrapassou o então pontei-
ro e recebeu a bandeira qua-
driculada da vitória. Matheus 
fez as 31 voltas em 20m12s631, 

vantagem de 0s090 para Gur-
ga, que cruzou no vácuo, e de 
5s289 para Aziz - os três são 
da Graduados A. Aldegheri 
chegou na quarta posição no 
geral e foi novamente o me-
lhor da Graduados B.

PÓDIOS
Na somatória das duas cor-
ridas, o pódio da Graduados 
A foi formado por Matheus 
Ferreira (47 pontos), Gus-
tavo Valente (43), Ricardo 
Aziz (36), Ricardo Romi (36) 

e Marcel Sega (30). Já o pó-
dio da Graduados B contou 
com Gustavo Aldegheri (53 
pontos), Daniel Macena (42), 
Douglas Fittipaldi Figueire-
do (42), Luiz Ongaro (34) e  
Eduardo Rizzo (28).

ZARAMELO JR. | O JOGO | 27 DE FEVEREIRO DE 2021

Matheus ultrapassou Gurga 
na última volta e conquistou 

a vitória em Nova Odessa



AMERICANA, 5 DE MARÇO DE 2021 5ESPORTE

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

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

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

PÓDIOS

RICARDO AZIZ, GUSTAVO VALENTE, MATHEUS FERREIRA, 
RICARDO ROMI E RONAN SEGA (REPRESENTOU MARCEL SEGA)

LUIZ ONGARO, DANIEL MACENA, GUSTAVO ALDEGHERI, 
DOUGLAS FITTIPALDI FIGUEIREDO E EDUARDO RIZZO

GRADUADOS A

GRADUADOS B

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O americanense Maxwell da 
Rocha alcançou a vitória no 
Desafio de Ciclismo 3 Ho-
ras Autódromo Ranking, que 
aconteceu domingo (28), na 
pista da Fazenda Capuava, em 
Indaiatuba. Ele competiu na 
categoria E-Bike 40+ (destina-
da a bicicletas elétricas) e fez 
38 voltas no circuito de 2700 
metros de extensão em 2h58.

Outros ciclistas de America-
na também marcaram presen-
ça na competição em Indaiatu-
ba. Thaise Vian e Eber Cordei-
ro ficaram em terceiro lugar na 
Dupla Mista Sport com 31 vol-
tas em 3 horas. Já Fábio Ca-
margo foi o quarto colocado 
na Sport 45-49 com 34 voltas 
em 2h59. José Solera garantiu 

MAXWELL ALCANÇA VITÓRIA 
NO DESAFIO DE INDAIATUBA

CICLISMO

Maxwell foi o campeão na categoria de bicicletas elétricas

DIVULGAÇÃO

a quinta posição na Sport 55-
59 com 31 voltas em 2h59, en-
quanto Carolina Dollo, na Sport 
35-39 (22 voltas em 2h59), e 
Felipe De Almeida e Rodrigo 

Tavares, na Dupla Sport (35 vol-
tas em 3h02), terminaram em 
sétimo lugar. E Leandro Cunha 
com o 10º na Sport 35-39 (33 
voltas em 2h59).

A Secretaria de Esportes 
retomou nesta semana a reforma 
de dois sanitários públicos e 
a construção de outros dois 
no Complexo Poliesportivo 
Milton Fenley Azenha - Centro 
Cívic-, no Jardim da Colina. 
As obras estavam paradas e o 
investimento está sendo feito 
por meio de parceria entre a 
prefeitura e o setor privado. 
“Voltamos a fazer as obras e 
vamos agilizar para entregar 
logo os sanitários. Nosso 
objetivo é melhorar cada vez 
mais a estrutura do Centro 
Cívico”, disse a secretária de 
Esportes, Lazer e Juventude, 
Grasiele Rezende. (ZARAMELO JR.)

SANITÁRIOS DO CC PASSAM POR REFORMAS
DIVULGAÇÃO



AMERICANA, 5 DE MARÇO DE 20216 ESPORTE

SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.

A Nova Geração Em Raquetinha! rocket_raquetinha

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A Winner Academia fechou 
domingo (28) o segundo mês 
de disputa do Ranking 2021 de 
tênis, torneio que movimen-
ta 94 jogadores, a maioria de 
Americana e Santa Bárbara 
d´Oeste. Edson Couto, no Gru-
po A; Juninho Sacilotto (JS), 
no B; e Alexander Zivkovic, no 
C, entraram em março na lide-
rança de seus grupos.

Couto aparece com 150 pon-
tos, 5 a mais que Luiz Felipe Ro-
drigues, que é o segundo colo-
cado. Com 153 pontos, JS tem si-
tuação mais confortável, já que 
a diferença para Pedro Sando-
val, que está em segundo lugar, é 
de 14 pontos. Zivkovic, que soma 
102 pontos, está pressionado por 
Gustavo Garcia (101), Osmil Mar-
tin (99) e José Nolasco (98).

Cada participante do Ran-
king Winner tem, obrigatoria-

mente, que realizar dois jogos 
por mês - o agendamento fica 
por conta dos própios tenistas 
e ocorre através de aplicativo. 
O torneio tem acesso e des-
censo a cada quatro meses en-
volvendo os seis melhores e os 
seis piores de cada grupo.

Em dezembro, os seis pri-
meiros de cada grupo dis-
putam o Finals e o campeão 
terá como prêmio uma via-
gem a Paris, na França, para 
acompanhar a edição 2022 
do tradicional torneio Roland 
Garros, que compõe a série 
Grand Slam juntamente com 

TÊNIS

COUTO, JS 
E ZIVKOVIC 
SÃO LÍDERES 
NA WINNER

Situação mais
confortável é
de JS, que tem
vantagem sobre
2º de 14 pontos

TOP 6
GRUPO A

JOGADORES PONTOS
 1º Edson Couto 150
 2º Luiz Felipe 145
 3º Ronaldo Lincoln 134
 4º Henrique Silva 132
 5º Fernando Tonhon 132
 6º Walker Fronio 131

GRUPO B
JOGADORES PONTOS
 1º Juninho Sacilotto 153
 2º Pedro Sandoval  139
 3º Leonardo Ventura 135
 4º Leonardo Leal 135
 5º Fernando Jorge 129
 6º Maicon Carvalho 128

 GRUPO C
 JOGADORES PONTOS
 1º Alexander Zivkovic 102
 2º Gustavo Garcia 101
 3º Osmil Martin 99
 4º José Nolasco 98
 5º Tiago Sousa 96
 6º Rodney Silva 93

US Open, Australian Open e 
Wimbledon. Os jogos do Ran-
king acontecem nas quatro 
quadras de saibro do com-
plexo poliesportivo da Winner 
Academia, que fica no distri-
to industrial de Santa Bárbara 

- avenida Interdistrital Comen-
dador Emílio Romi, 22.

ZARAMELO JR. | O JOGO | 28 DE FEVEREIRO DE 2021

Walker está no Top 6 do principal grupo
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ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Embora mantenha o compor-
tamento reservado fora das 
pistas, o piloto americanense 
André Moraes Jr. está otimista 
para a temporada 2021 do Im-
pério Endurance Brasil, com-
petição com corridas de lon-
ga duração. No ano passado, 
quando estreou na categoria, 
foi o quarto colocado na GT4 
com total de 390 pontos.

Agora, mais adaptado e ex-
periente, André Jr. espera bri-
gar de maneira mais efeti-
va pelo título. “Em 2020, tive-
mos alguns problemas, princi-
palmente nas corridas iniciais. 
Serviu de aprendizado. Estou 
bem mais confiante para este 

ano”, comentou. O represen-
tante de Americana seguirá na 
equipe AutLog Racing Team. A 
abertura da temporada está 
agendada para 3 de abril, em 
Interlagos, em São Paulo.

ANDRÉ JR. OTIMISTA PARA A 
TEMPORADA DO ENDURANCE

AUTOMOBILISMO

Piloto de
Americana
espera lutar
pelo título
neste ano

AUTOMODELISMO

FLAVINHO CONQUISTA 
TÍTULO DO BRASILEIRO
ZARAMELO JR.

@zaramelojr

Pela 17ª vez na história, o ame-
ricanense Flavinho Elias con-
quistou o título do Campeo-
nato Brasileiro de Automo-
delismo na categoria 1/8 Ra-
cing, considerada a fórmula 1 
da odalidade. A terceira e últi-
ma etapa, que aconteceria em 
dezembro, foi realizada nos 
dias 20 e 21 de fevereiro, no 

Mini Autódromo Internacional 
Zeca Elias, no bairro Machadi-
nho, em Americana. Flavinho 
sagrou-se campeão com total 
de 104 pontos. Nas três roda-
das, ele venceu duas e foi pole 
position em todas. Em segun-
do lugar, com 84 pontos, ficou 
Samuel Prato, que é de Santa 
Bárbara d´Oeste. Tanto Flavi-
nho como Samuel são da equi-
pe Jeffersão Racing Team, co-
mandada por Jefferson Elias. Flavinho e Samuel dominaram principal categoria

DIVULGAÇÃO

Ao todo, serão oito etapas 
durante o ano. No dia 1º de 
maio, a categoria estará em 
Goiânia (GO). Pinhais, na re-
gião metropolitana de Curi-
tiba (PR), receberá a terceira 

etapa em 5 de junho. Depois, 
em 7 de agosto, mais uma ro-
dada em Interlagos. As eta-
pas de setembro e outubro 
estão programadas para o 
Velopark, em Nova Santa Ri-

ta, cidade a 35 km de Porto 
Alegre (RS). O calendário ain-
da marca corridas para 6 e 27 
de novembro, mas os locais 
ainda não foram confirmados 
pela organização.

André Jr. segue como piloto da equipe AutLog Racing em 2021

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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19 3604.8010

Contrate

está aqui!!está aqui!!

plano de saúde

BETÃO E PIVETE AMEAÇAM LÍDERES
RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Três jogos foram realizados 
esta semana pela terceira ro-
dada do 21º Torneio Amigos 
ATC de Raquetinha. Fred Faé 
e Ricardo Sayão saíram mais 
uma vez vitoriosos de quadra 
e mantiveram a liderança de 
seus grupos, mas estão sob 
ameaça de Alberto Soutello 
(Betão) e Sérgio Lião (Pivete), 
que também ganharam e en-
costaram na pontuação.

No Ranking A, Fred ocupa 
o primeiro lugar com 9 pon-
tos (três vitórias por 2 sets a 
0) e Betão vem no vácuo com 
8. No Ranking B, Sayão apa-
rece na frente com 8 pontos e 
agora Pivete chegou a 6. De-
talhe: os dois se enfrentam na 
próxima rodada.

Nesta semana, no jogo 
mais equilibrado, Sayão e Ra-
fael Lima derrotaram César 
Dei Santi e Robson Ferro (Ro-

bão) por 2 sets a 1, parciais de 
4/6, 6/3 e 15/13 (tiebreak).

Fred e Pivete, depois de um 
primeiro set complicado (7/6), 
superaram Fernando Pires (Pi-
rão) e Fernando Bilibio com 
tranquilidade na segunda par-
cial, fechando em 6/1.

Já Betão e Hugo Santiago 
derrotaram Rogério Armond 
e Marcelo Marusso por 2 sets 
a 0, parciais de 6/2 e 6/3. 
Com a ausência de Fábio Pi-
res, que formaria dupla com 
Henrique Demarchi, o jogo 
contra Franco Sardelli e Mau-
rício Ferreira (Zebu) não foi 
realizado. Pelo regulamen-
to, Franco e Zebu somaram 2 
pontos, Demarchi ficou com 1 
e Fábio “zerou”.

O “Amigos ATC” terá se-
quência com estes jogos, vá-
lidos pela quarta rodada: Be-
tão/Rogério x Demarchi/Fran-
co, Fred/Pirão x Rafael/Robão, 
Fábio/Zebu x Hugo/Marusso 
e Sayão/César x Pivete/Bilibio.

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A

JOGADORES PONTOS
1º) Fred Faé 9
2º) Betão Soutello 8
3º) Henrique Demarchi 5
4º) Rafael Lima 5
5º) Franco Sardelli 5
6º) Robão Ferro 2
7º) Fernando Pires 2
8º) Rogério Armond 0

RANKING B
JOGADORES PONTOS
1º) Ricardo Sayão 8
2º) Pivete Lião 6
3º) César Dei Santi 5
4º) Hugo Santiago 4
5º) Marcelo Marusso 4
6º) Fernando Bilibio 3
7º) Fábio Pires 2
8º) Maurício Zebu 2

* Já estão computados todos os 
critérios técnicos de desempate.

Alberto “Betão” Soutello (d) e Robson “Robão” Ferro (e), campeões da 20ª edição do 
Amigos ATC de Raquetinha, receberam os troféus da temporada 2020 esta semana, 
na academia Americana Tennis Center, após os jogos que marcaram a terceira rodada 
do campeonato de 2021. No torneio do ano passado, Betão conquistou o título do 
Ranking A com 32 pontos, enquanto Robão, que estreou no torneio, faturou o Ranking 
B com 30 pontos. A 20ª edição foi finalizada no dia 2 de dezembro. (ZARAMELO JR.)

CAMPEÕES PREMIADOS

WADO PELLIZONI | 3 DE MARÇO DE 2021

Pivete venceu esta 
semana e encostou na 
liderança do Ranking B

WADO PELLIZONI | 3 DE MARÇO DE 2021
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APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

Ex-goleiro e técnico do Rio Branco, 
Ruy Scarpino faleceu terça-feira (2), 
aos 59 anos, vítima de covid. Ele estava 
internado em hospital de Manaus (AM). 
O último time que dirigiu foi o Amazonas. 
Capixaba de Vitória, Ruy foi goleiro do 
Rio Branco na década de 1980. Como 
técnico, comandou o time de Americana 
no Campeonato Paulista da Série A1 
(Paulistão) e no Campeonato Brasileiro da 
Série C entre 2005 e 2007. (ZARAMELO JR.)

LUTO
REPRODUÇÃO INTERNET

ELENCO
GOLEIROS

DIEGO SILVA
DIEGO SOUZA

LATERAIS
PIMENTEL

BRUNO FRANCO
LEANDRO GUIZZI

ZAGUEIROS
MACHADO

GABRIEL FRANCO
VITOR SALES

LEONARDO CRUZ
VOLANTES

JOÃO PEDRO
CRISTIANO

GUSTAVO GOMES
RENAN
MEIAS

BRUNINHO
LUÍS ANTONIO

ATACANTE
MIQUEAS

COMISSÃO TÉCNICA
TÉCNICO

MARCOS CAMPANGNOLLO
AUXILIAR TÉCNICO

JOSÉ CARLOS GRANDINI
PREPARADOR  
DE GOLEIROS

ALEX BARBOSA
PREPARADOR FÍSICO

TUKA RIBEIRO
FISIOTERAPEUTAS
DIOGO AMARAL

VINICIUS PANTANO
MORDOMO

PEIXE-GATO

ACESSO É PALAVRA DE ORDEM
RIO BRANCO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O Rio Branco iniciou esta se-
mana sua preparação para o 
Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão - Bezinha -, que 
deve acontecer somente no 
segundo semestre. Na apre-
sentação dos jogadores e da 
comissão técnica, segunda-fei-
ra (1), no Estádio Décio Vitta, 
com a presença da diretoria, a 
palavra mais ouvida foi “aces-
so”. Todos que falaram com a 
imprensa deixaram claro que o 
time vai a campo em busca de 
uma das vagas à Série A3 do 
próximo ano.

“Nossa expectativa é a me-
lhor possível. Estou muito con-
tente, pois 99% dos reforços 
já estão aqui. O objetivo é o 
acesso e vamos buscá-lo tra-
balhando com inteligência, 
alegria e empenho”, afirmou o 
técnico Marcos Campangnollo.

“Serão dois ou três meses es-
tressantes por ainda não haver 
a data de início do campeona-
to, mas é possível ver no sem-
blante dos jogadores que todos 
estão envolvidos no objetivo de 
subir com o Rio Branco”, acres-
centou o treinador, que já diri-
giu o time nas temporadas de 
2019 e 2020, mas agora será 
desde a primeira rodada.

“Estamos começando com o 
pé direito, sem dúvida. Nosso 
projeto é de acesso e o plane-
jamento está sendo feito nes-
te sentido. Estamos alinhando 
todos os detalhes”, salientou o 
executivo Tiago Bernardi, capi-
tão do Rio Branco na conquis-
ta do título da Série A3 em 2012.

O diretor Luis Guilherme 
Gallo comentou que “o elen-
co deste ano está mais encor-
pado que do ano passado. Es-
tamos observando o merca-
do. Nossa ideia é contar com 
28 jogadores para conquistar 
o tão sonhado acesso.”

“Vamos trabalhar pe-
lo acesso, pois o Rio Branco 

merece estar num cenário de 
maior destaque”, assegurou 
o zagueiro Leonardo Cruz. 

“A organização do Rio Bran-
co é diferenciada e isso dá 
muita credibilidade. Vamos 
brigar por vagas”, falou o  
gerente Tony Ferreira.

Como o Estado entra na 
fase vermelha do Palno São 
Paulo a partir de amanhã (6), 
a comissão técnica e a direto-
ria do Rio Branco devem de-
finir hoje (5) como fica a pro-
gramação de atividades para 
os próximos dias.

Linha de frente: Sandro Hiroshi, Cláudio Bonaldo, Vinicius Carreon, Tiago Bernardi, Luís Guilherme Gallo, Gilson Bonaldo, Tony Ferreira e Thiago Barreto

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE MARÇO DE 2021
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GRUPO MOVIMENTA 130 MULHERES
NEIVAS NO PEDAL

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Fundado em outubro do ano 
passado por Viviane Martins 
da Silva Pereira, que é apaixo-
nada por bike, o grupo “Nei-
vas no Pedal” hoje movimen-
ta 130 mulheres das mais di-
versas faixas etárias. A maio-
ria absoluta da participantes é 
de Americana e Santa Bárbara 
d´Oeste. Todas, sem exceção, 
adeptas do pedal.

“Criei o grupo com alguns 
própositos, principalmente 
ajudar as mulheres na ques-
tão física e de expectativa de 
vida melhor. A intenção é mos-
trar o quanto somos fortes e o 
quanto podemos superar limi-
tes”, contou Viviane.

Segundo ela, o “Neivas 
no Pedal” atua tanto no lazer 
quanto em termos de compe-
tição. “Aos finais de semana, 
fazemos passeios e viagens. 
É mais cicloturismo mes-
mo. E temos também os trei-
nos mais fortes, que aconte-
cem às quartas e sextas-fei-
ras, no período noturno, na re-

gião do Terramérica”, explicou 
a fundadora.

O grupo ganhou recente-
mente o patrocínio da Ameri-
can Bike Shop, do Jardim Pan-
tano, que é referência em bi-

Fundadora,
Viviane diz
que intenção é
mostrar força
das mulheres

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 21 DE FEVEREIRO DE 2021

• Incentivo e divulgação do 
ciclismo entre mulheres

• Superação física 
e emocional

• Independência

• Autoconhecimento

• Confraternização

• Liberdade de expressão

• Socialização

• Integração

• Fotos

Siga no Instagram: 
@neivasnopedal

FINALIDADES

kes e acessórios. “Nossa inicia-
tiva de apoiar o grupo foi pen-
sando em ajudar a tirar as pes-
soas do sedentarismo, princi-
palmente as mulheres, porque 
para elas fica mais difícil peda-

lar só com os homens”, expli-
cou o empresário Gilson Xavier 
Martins, proprietário da loja.

E tem até um mascote: o 
buldog francês Bruce, de dois 
anos e meio. Andrea Martins, 

dona do cachorro, participa do 
grupo e tem um lugar especial 
em sua bike para que ele possa 
acompanhar toda a movimen-
tação. “Todas as meninas ado-
ram o Bruce”, afirmou Andrea. A ciclista Andrea Martins e o mascote Bruce

Patrocinador Gilson Martins e fundadora Viviane Pereira

Algumas integrantes do “Neivas no Pedal”, em pose exclusiva para O JOGO, em frente a Americana Bike
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A secretária de Esportes, Lazer e Juventude de Americana, Grasiele 
Rezende, esteve na Praça de Esportes Professor Roberto Polatti, 

no bairro Antônio Zanaga, esta semana, acompanhando o retorno 
das obras de construção da pista de skate, que estavam paralisadas 
há alguns anos. O investimento é de R$ 200 mil, valor proveniente 

de emenda parlamentar do deputado federal Vanderlei Macris. 
“Desta vez, vamos concluir a obra e inaugurar o espaço que está 
totalmente diferente. A construção ficou parada por um tempo 
por conta de problemas com a empresa responsável pela obra 

e, posteriormente, por conta da pandemia, mas nossa secretaria 
retomou o projeto, estamos fazendo o possível para acelerar as obras 

e devemos fazer a entrega nas próximas semanas”, disse Grasiele. 
A área tem aproximadamente 600 metros² e a pista está sendo 
construída no espaço onde haviam duas quadras. (ZARAMELO JR.)

AMERICANA RETOMA 
OBRAS PARA SKATE

MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

Os americanenses Danilo Glasser e Rafael 
Oliveira (Linguiça) sagraram-se campeões 
da categoria C na quarta etapa do Circuito 
Beach Tennis, disputada em Mogi das Cruzes, 
durante o final de semana (27 e 28). Com a 
conquista, a dupla da Aloha Beach Sports 
somou 160 pontos no ranking, ocupando o 
Top 7. Em Mogi, Danilo e Linguiça venceram 
os sete jogos que disputaram. Depois de 
uma semifinal complicada - vitória por 7/6 
-, a dupla de Americana foi à quadra para 
decidir o título contra Henrique Martins e 
Eduardo Palma. Danilo e Linguiça abriram 
vantagem de 4/0 e o jogo foi finalizado 
em razão da desistência de Henrique, que 
sofreu lesão. “Claro que é muito mais legal 
conquistar o título jogando até o final, ponto 
a ponto, mas o torneio como um todo foi 
muito bacana para nós”, afirmou Danilo. 
As próximas etapas do Circuito serão em 
Vinhedo e Sorocaba, mas as datas ainda 
dependem de confirmação. Neste final 
de semana, Danilo e Linguiça jogariam na 
academia One Beach Tennis, em Campinas, 
mas o torneio foi cancelado por causa da 
pandemia e transferido para julho. (ZARAMELO JR.)

DANILO E LINGUIÇA 
FATURAM ETAPA DO 
CIRCUITO EM MOGI

DIVULGAÇÃO
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TRUCOSOS!
Ai ai ai... E o casal figurão da região, onde o bofe é uma 
autoridade respeitadíssima, que vivia dando truque 
para não pagar no restaurante chique?! Sempre iam 
no mesmo local e, depois de comer mais da metade 
de um dos pratos mais servidos e caros do cardápio, 
sempre reclamavam: ora a carne estava dura, ora fora 
de ponto, ora muito fria. O maître, coitado, sempre 
pedia desculpa e não cobrava os pratos. O proprietário 
do restaurante começou a suspeitar. Na volta do casal 
próprio dono foi servi-los. O pedido foi o mesmo e o 
dono acompanhou todas as etapas de preparação. 
Depois que haviam comido quase tudo, como de 
praxe, foram reclamar. O dono então lavou a alma. 
Convidou o casal a se retirar da casa e nunca mais voltar. 
Os estelionatários gourmet foram desmascarados 
na frente de todos e o pior é que já davam o mesmo 
truco em outros locais. Agora o tal advogado só 
passa em fast food. Chicotada neles e com força!

A jovem Izabelle Malvasso-
ra de Andrade ganhou fes-
ta bem animada em come-
moração ao aniversário de 15 
anos. A recepção aconteceu 
no Salão Elite e teve decora-
ção clean com arranjos de ro-

sas e alstroemérias em vasos 
de cristais. O bolo de andares 
era ornamentado com arabes-
cos prateados e pérolas. No 
topo, uma miniatura da de-
butante. Para a valsa, Izabel-
le causou frisson num mode-

lo com corpo estruturado e 
saia esvoaçante em nuance 
de azul. A noite se transfor-
mou em festa. Jantar e drinks 
tropicais do Drinks Brasil. 
A pista de dança ferveu com 
os hits de sucesso!

Felipe Furlan, Rafael Marques e Lucas Barbosa

Simone e Dejair Alvarenga, 
padrinhos da aniversariante 

com a filha Mirela

Look da valsa 
da debutante

Silmara Malvassora,
mãe da aniversariante A debutante Izabelle Malvassora de Andrade

Júlia Alves e Larissa Malpica Maria Eduarda Travaglia e Mariana Peroto Maria Clara de Carvalho

Antônia e Lupercio Malvassora,
os avós maternos 

Vanderley Cardoso e Ester Victoria,
o pai e a irmã da debutante
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Consultoria de Decoração e Ambientação online
Delivery Fyne para toda a região

Compre sem sair de casa!

www. .com.br

19 98155-6666SAIBA MAIS:      

De família tradicionalíssima de 
Americana, o patriarca Gumer-
cindo Sgobin - que dispensa 
apresentações - ganhou festa 
intimista em comemoração aos 
90 anos. O aniversariante era 
pura alegria de viver. A recep-
ção aconteceu na bela residên-
cia do filho, o decorador Airton 
Sgobin. A ambientação trou-
xe os tons de verde, vermelho 
e branco numa homenagem à 

Itália. Aliás, o clima italiano se 
fez presente com suculento ro-
dízio de pizzas crocantes acom-
panhadas de bons vinhos en-
corpados. Cerveja bem gelada e 
aquela descontração. E o melhor 
presente ainda estava por vir: a 
recepção aconteceu no sába-
do e, no domingo, a família co-
memorou a chegada de Miguel, 
o primeiro bisneto do aniversa-
riante. Parabéns, Gumercindo!

O patriarca Gumercindo Sgobin comemorou
o aniversário de 90 anos com pizzada

O novo membro da família 
Sgobin, o pequeno Miguel A irmã Beatriz Sgobin

Os irmãos Licinio Sgobin, Joaquim Sgobin
e Maria Angela Sgobin Brueto

Neusinha Carrenho, que
dispensa apresentações

Mariana Sgobin Jorge
e Matheus Brandini que
presentearam Gumercindo
com o primeiro bisneto

VELINHAS!
Comemorando idade 
nova nessa sexta: Ada 
Carol, Juliana Meneghel e 
Janita Pizzo. No sábado é 
a vez de Amanda Pascon, 
Fatima Furlan, Janaina 
Alexandrina Santos, Doraci 
Duzzi, Aquiles Nicolas 
Kilaris (foto) e João Girardi 
apagarem velinhas. E no 
domingo, os aniversariante 
são Janifer Augusto, 
Simone Tonon e Célia 
Mardegam. Felicidades!

Airton Sgobin, filho do
aniversariante é quem
organizou a recepção, no
click com André Miranda

Lysiane, filha do
aniversariante, com o marido
Luiz Henrique Mantovani

Marileia Sgobin,
filha do aniversariante

A neta Ana Júlia Mantovani

Vitória, Dilene e Pedro Sgobin:
nora e netos de Gumercindo



AMERICANA, 5 DE MARÇO DE 202114 GERAL

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

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

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

FISIOTERAPIA DESPORTIVA  ESPECIALIZADA

Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo

3645-1618
3407-7474

DR. RAFAEL DE BARROS

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

Dando continuidade ao trabalho de integração junto às unidades 
públicas e privadas, vinculadas ao Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), que prestam serviços e executam programas 
socioassistenciais no município, a secretária de Assistência Social 
e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana, Juliani Hellen 
Munhoz Fernandes, esteve no início da semana nos dois serviços 
de acolhimento institucional ofertados pelas Organizações 
da Sociedade Civil (OSCs), Benaiah e Vila São Vicente de 
Paulo. De acordo com Juliani, as visitas são importantes para 
restabelecer as relações entre a Secretaria, Prefeitura e os 
prestadores de serviços, visando fortalecer e implementar 
os serviços. “São fundamentais os serviços prestados pelas 
organizações em nossa cidade, ofertando atendimento de 
qualidade à população que mais precisa, amparando as 
famílias que se encontram vulneráveis socialmente. Por isso, 
reforçamos nosso compromisso e empenho para atender as 
demandas do município”, afirmou a secretária.  (DA REDAÇÃO)

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU) da prefeitura 
de Americana disponibilizou sua equipe técnica para participar do projeto de 
reestruturação da Cooperlírios, cooperativa de materiais reciclados, localizada 
no Jardim dos Lírios. Com a colaboração do poder público, algumas ações 
de melhorias poderão ser viabilizadas, segundo o secretário Luiz Cezaretto. 
“A equipe técnica da Secretaria, composta por técnicos e arquitetos, irá 
colaborar com o projeto de layout para promover as adequações que visam 
melhorar e facilitar a vida dos cooperados, melhorando a estrutura da 
Cooperlírios”, disse Cezaretto. De acordo com o projeto, estão previstas diversas 
ações para melhorar a estrutura da cooperativa, como novas instalações 
sanitárias, vestiário, escritório, cozinha/refeitório, entre outras. (DA REDAÇÃO)

JULIANI VISITA BENAIAH 
E SÃO VICENTE DE PAULO

HABITAÇÃO DISPONIBILIZA EQUIPE PARA COOPERLÍRIOS 

DIVULGAÇÃO

A equipe do setor 192 de atendimento pré-hospitalar, da Secretaria de Saúde de Americana, 
recebeu capacitação sobre atendimento de urgência e emergência em casos obstétricos. 
O evento é parte do programa de treinamento do setor e aconteceu no auditório da Secretaria 
de Saúde, semana passada. A capacitação foi ministrada pela enfermeira especialista em 
obstetrícia, Ana Gabriela Rodrigues de Godoy, que abordou diversas situações, como o parto 
sem distocia, caracterizado como parto em condições normais; parto com distocia de ombro, 
quando não há a saída dos ombros logo após a saída da cabeça do bebê; parto pélvico; 
urgências hipertensivas e outros assuntos relacionados ao tema. A enfermeira coordenadora 
do setor 192, Adriana Pacheco, disse que apesar de não serem frequentes atendimentos 
envolvendo o parto, é fundamental que os integrantes da equipe estejam aptos para situações 
de emergência dessa natureza. “Nós já atendemos mulheres em trabalho de parto na residência 
e até mesmo no interior de veículo; não é algo comum, mas acontece. Daí a importância de 
estarmos bem preparados para situações como essas”, explicou Adriana. O setor 192 mantém 
um programa continuado de treinamentos, que acontecem no decorrer do ano. As atividades 
servem para reciclagem de conhecimentos da equipe e incorporação de novas habilidades 
para o enfrentamento de situações diversas no dia a dia dos profissionais. (DA REDAÇÃO)

EQUIPE DO 192 RECEBE CAPACITAÇÃO
AMAURI DE SOUZA | DIVULGAÇÃO

MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

O prefeito Chico Sardelli recebeu, no início da semana, comitiva 
do Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
de São Paulo), liderada pelo diretor de administração e 
finanças do órgão, o ex-deputado Guilherme Campos. 
O grupo apresentou uma série de políticas públicas 
disponibilizadas pelo Sebrae para o atendimento dos municípios 
paulistas. A equipe mostrou ao chefe do Executivo o “Manual 
de Prioridades em Políticas Públicas para Novos Mandatos 
Municipais”, uma cartilha preparada pela entidade para a 
retomada econômica pós-pandemia. “O foco do Sebrae é 
especialmente MEIs, MEs e EPPs e chegou-se à conclusão de 
que somente fazer o atendimento a essas pessoas não é o 
suficiente, tem que estar juntos das prefeituras com a articulação 
de políticas públicas. O empreendedorismo está sendo a opção para as pessoas e o Sebrae com a capacitação está sendo uma ponte 
para o desenvolvimento”, destacou Campos. Além deles, participaram da reunião o secretário adjunto da Unidade de Desenvolvimento 
Econômico, Rafael de Barros, o gerente Sebrae Piracicaba, responsável pelo atendimento em Americana, Fábio Gerlach, o articulador 
local da FGV Projetos, Nelson Friedrich Erlinger, e José Eduardo Martelli, da diretoria comandada por Campos. (DA REDAÇÃO)

SEBRAE APRESENTA PLANO AO PREFEITO
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Rodovia Anhanguera, km 120 (ao lado da Churrascaria Rio Grandense na entrada da Praia Azul)

O pioneiro em Americana com gasolina de alta 
octanagem (98 RON), desenvolvida em parceria 
com a Scuderia Ferrari para que os motores 
aproveitem ainda mais todo o seu potencial.

Pensou em
viagem,

conte com
a gente!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

PAPO COM MARIA MARIA GIOVANA FORTUNATO

A VOLTA ÀS AULAS

T enho acompanhado de 
perto o intenso deba-
te de volta ou não vol-

ta às aulas. O clima no país se-
gue hostil e vejo o quanto isto 
prejudica importantes diálogos 
que deveriam ocorrer com rela-
ção à educação em tempos de 
pandemia. Eu sou favorável ao 

retorno das aulas para todos e 
entendo que este processo de-
veria ter sido construído desde 
o ano passado com todo o cui-
dado para garantir a seguran-
ça de toda comunidade esco-
lar. Esta negligência mostra em 
que ponto o projeto de educa-
ção se encontra no Brasil, ou 

pior, demonstra a total ausên-
cia de projeto.

Estudos científicos mostram 
que crianças se contaminam 
menos e também disseminam 
menos o vírus. Estes dados so-
mados ao cumprimento rigoro-
so de medidas sanitárias possi-
bilitam a volta segura às aulas, 

assim como ocorre em diversos 
países do mundo que priorizam 
de fato a educação (mesmo 
em momentos de lockdown).

O pior disto tudo é ver co-
mo mais uma vez aqueles que 
mais precisam serão os mais 
prejudicados. É revoltante ob-
servar que as crianças da esco-

la pública seguem em casa en-
quanto acompanhamos a vol-
ta das escolas particulares. Im-
possível não se impactar com a 
desigualdade que assola nosso 
país e com a falta de um proje-
to de nação que entenda que só 
a Educação nos levará para um 
futuro diferente. Não podemos 

admitir que nossas crianças pa-
guem o preço pela falta de ação 
e responsabilidade dos gover-
nantes. Até que as aulas voltem 
para todos e com a devida se-
gurança não descansaremos.

Instagram 
@mariagiovanafortunato

MARIA GIOVANA FORTUNATO
Sanitarista

AMERICANA, 5 DE MARÇO DE 2021

AMERICANA ADERE A CONSÓRCIO
VACINAS

DA REDAÇÃO

O prefeito Chico Sardelli ade-
riu a um consórcio formado 
por prefeituras para a compra 
de vacinas contra a covid-19. 
Ele participou segunda-feira 
(1) de reunião virtual promo-
vida pela FNP (Frente Nacio-
nal dos Prefeitos) para a com-
posição do grupo. Mais de 300 
prefeitos, sendo 15 chefes dos 
Executivos de capitais brasilei-
ras, integraram o encontro.

A proposta é de formação de 
um consórcio para que os muni-
cípios possam comprar os imu-
nizantes diretamente da indús-
tria farmacêutica e sejam ressar-
cidos do investimento, uma vez 
que, segundo o presidente da 
FNP, Jonas Donizette, a respon-
sabilidade de fornecimento das 
doses seria do governo federal.

“Nossa primeira tentativa é 
conseguir as vacinas sem ter-
mos desembolso financeiro 
por parte dos municípios. Em 
havendo esse desembolso, 
que o município possa ser res-

tituído na sequência. A compra 
de vacina por meio de consór-
cio evitará a competição entre 
as cidades e ganhos de escala”, 
destacou Donizette.

Chico destacou o interesse 
de que Americana integre es-
te grupo. “Queremos vacinar 
os americanenses o mais ra-
pidamente possível, seja atra-
vés deste consórcio público 
ou da compra das vacinas de 
forma direta, pois entendemos 
que assim conseguiremos vol-
tar à normalidade e estimular 
o crescimento rápido de nossa 
economia”, afirmou.

Além de preencher o for-
mulário de adesão ao consór-
cio, Americana precisa aprovar 
um projeto de lei autorizando 
o município a integrar o gru-
po de trabalho. “O presidente 
da FNP acredita que até 22 de 
março o consórcio público mu-
nicipal para a aquisição de va-
cinas estará oficialmente com-
posto e aí então faremos a so-
licitação de compra dos imuni-
zantes”, explicou Chico.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
(SHDU) de Americana, Luiz Cezaretto, recebeu em seu 
gabinete, esta semana, a visita do presidente da Acia 
(Associação Comercial e Industrial de Americana), 
Wagner Armbruster, e do secretário José Almir 
Curciol. “A Acia, representada pelo presidente e 
secretário, se colocou à disposição desta Secretaria 
nos projetos de Desenvolvimento Urbano. É uma 
entidade muito representativa e respeitada na cidade 
e será, sem dúvida, um ganho para a prefeitura este 
apoio e parceria”, disse Cezaretto. (DA REDAÇÃO

CEZARETTO RECEBE ACIA

Chico garante interesse em integrar o grupo

ZARAMELO JR. | O JOGO | 1 DE DEZEMBRO DE 2020
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A Prefeitura de Americana está dando continuidade às 
obras de prolongamento da Avenida Bandeirantes, no trecho 
entre a rua Rondônia e o Viaduto João Baptista de Oliveira 
Romano. A obra compreenderá mil metros de extensão e tem 
por objetivo melhorar o escoamento de trânsito na região, 
ligando a Bandeirantes com a Avenida Prefeito Abdo Najar. 
O investimento é de R$ 1.282.139,46, recursos provenientes do 
Fundo Municipal de Trânsito. Segundo a Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana, a obra 
segue com a montagem da primeira linha de placas de terra 
armada para a construção da alça do viaduto, uma contrapartida 
da empresa Caprem. A segunda etapa é a pavimentação. 
A Cel Engenharia já executou abertura da pista, demarcação 
topográfica, lançamentos de galeria de águas pluviais, serviços 
de terraplanagem, regularização do nível da pista e compactação 
do solo, guias e sarjetas e passeio público. Iniciado em outubro 
de 2018, o prolongamento da Avenida Bandeirantes tem 
previsão de conclusão para julho deste ano. (DA REDAÇÃO)

O governo de São Paulo incluirá a Estrada Municipal Ivo Macris, que liga Americana a Paulínia, 
no pacote de recuperação de vicinais, por solicitação do deputado federal Vanderlei Macris 
(foto). A condição da estrada tem sido motivo de constantes problemas e reclamações dos 
usuários que trafegam pelo local. Em razão disso, o parlamentar apresentou o pedido de 
inclusão da estrada no programa Nova Vicinais ao governador João Doria, semana passada, 
e foi atendido. “Fiz este apelo ao governador Doria porque a nossa cidade não podia mais 
esperar. Há tempos estava buscando uma solução, já que o município não estava conseguindo 
arcar com esta manutenção. Após a pandemia e com a diminuição de receitas da cidade, que 
dificultariam ainda mais esta responsabilidade, é uma conquista extraordinária para Americana 
e para os moradores que utilizam a via”, comentou Macris. “Agradeço ao governador Doria pela 
sensibilidade de nos atender com esta obra, que será fundamental para a segurança de todos os 
motoristas que trafegam no local”, acrescentou o deputado. A Estrada Ivo Macris receberá obras 
de recuperação da pista, melhorias de sinalização e no sistema de drenagem. (DA REDAÇÃO)

PROLONGAMENTO DA 
BANDEIRANTES CONTINUA

“IVO MACRIS” ENTRA EM PROGRAMA DO GOVERNO

MARÍLIA PIERRE | DIVULGAÇÃO

A Faculdade de Americana fechou a 
campanha “Trote Solidário 2021”, que 
aconteceu durante o mês de fevereiro, 
com arrecadação de mais de uma 
tonelada de alimentos, tudo destinado 
ao Fundo Social de Solidariedade 
da Prefeitura de Americana. Na 
semana passada, em evento na sede 
da institutição, Gustavo Azzolini, 
diretor geral da FAM, fez a entrega 
dos alimentos à presidente do Fundo, 
Lionela Sardelli. Através de doação de 
alunos e da população de Americana, 
foram arrecadados arroz, farinha de 
trigo, macarrão, massa de tomate e óleo, 
entre outros alimentos. (DA REDAÇÃO)

FAM DOA 1 TONELADA DE ALIMENTOS AO FUNDO
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