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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

SONHO
DO PAN
A americanense Carol Amazonas tenta 
viabilizar sua presença no Campeonato 
Pan-Americano de BMX, no Peru. 
Campeoníssima nas pistas, ela espera 
por apoio da iniciativa privada. P. 3
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Nascimento
25 de janeiro de 1995, 
em Americana.

Profissão
Dentista.

Como você é conhecido 
entre amigos e familiares?
Munão.

Time do coração
Paixão que corre no 
sangue desde 2003: Rio 
Branco Esporte Clube!

Torce contra quem?
União Agrícola.

Ídolo
Marcos, ex-goleiro do 
Palmeiras. Exemplo 
dentro e fora de campo.

Imagem inesquecível
Rio Branco 2x0 São José em 
2009. Jogo que consolidou o 
tão esperado retorno à elite.

Modelo de beleza?
Maria Sharapova.

Entre seus amigos, quem 
é fera no esporte?
Meu irmão Lucas Maziero.

E quem não é?
A grande maioria não vai 
muito bem no esporte...

ARQUIVO PESSOAL

Faz alguma atividade física?
Futebol, eventualmente.

Esporte favorito
Desde o primeiro jogo 
que assisti no Estádio 
Décio Vitta, esse esporte 
passou de ser apenas um 
passatempo: futebol!

Para qual esporte 
não leva jeito?
Basquete.

Quem vai se dar bem 
no esporte em 2021?
O Palmeiras, pelo 
planejamento e plantel atual.

E quem vai pagar mico?
Acho que a Seleção Brasileira 
na Copa América. Sempre 

que se trata de seleção, temos 
grande expectativa, mas 
infelizmente ainda faltam 
jogadores de alto nível 
para algumas posições.

Programa de TV
SportsCenter na ESPN.

Jornalista
Roger Willians.

Gente boa
Wéverton, goleiro do 
Palmeiras, pela sua 
notória humildade.

Mala
Rogerio Ceni. Como jogador 
sempre teve dificuldade 
em assumir seus erros.

Bola cheia
Abel Ferreira. Conseguiu dar 
padrão de jogo a um time 
superestimado, mas que até 
então não se encontrava 
dentro de campo.

Bola murcha
Arbitragem brasileira, 
que consegue errar 
desmedidamente até com o 
auxílio do árbitro de vídeo.

Com qual esportista 
faria selfie?
Simplesmente o jogador 
mais habilidoso que já vi 
jogar: Ronaldinho Gaúcho.

Com qual não faria?
Neto.

MURILO MAZIERO

DE PRIMEIRA

Um dos principais nomes da história recente do UFC, o 
norte-americano Henry Carlos Cejudo esteve em Americana, 
no início do mês, visitando a Academia Tiger Fight, do 
professor Jonas Santos. Ele acompanhou Bruno Silva, o 
Bulldog, que é de Piracicaba e escolheu a academia local para 
treinamentos visando luta em Las Vegas, nos Estados Unidos, 
no próximo dia 20. Cejudo, hoje aos 34 anos, está afastado do 
UFC desde maio de 2020, mas existe a possibilidade de retornar 
ao octógono - tem 16 vitórias em 18 lutas e foi campeão do  
peso-mosca (57 kg) e do peso-galo (61 kg). Conquistou a 
medalha de ouro olímpica quando tinha 21 anos, tornando-se 
o mais jovem lutador americano a conseguir tal feito. “É uma 
honra, um privilégio para nós da Tiger Fight receber o Cejudo, 
uma lenda das artes marciais”, afirmou Jonas. A academia fica 
na Rua Major Redher, 233, no centro de Americana. (DA REDAÇÃO)

FERA DO UFC, HENRY CEJUDO
VISITA ACADEMIA EM AMERICANA

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Desde o final de fevereiro, a 
equipe de esportes da FM Notícia 
(88,9) conta com a participação 
do comentarista Jota Lima. Ele 
estava afastado do rádio há três 
anos e meio, mas resolveu aceitar 
o convite da emissora da Rua Rui 
Barbosa. “O rádio é um vício sem 
fim e só quem vive isso sabe o 
que significa”, disse Jota Lima, 
que tem experiência de 29 anos 
no rádio esportivo, 12 deles como 
plantão/âncora e 17 como repórter. 
“Agora resolvi me aventurar 
como comentarista”, acrescentou. 
Além de Jota Lima, a equipe da 
Notícia conta com os narradores 
Marcelo Corsato e Silvio Antonio 
(que também é o coordenador), 
o comentarista Clóvis Magalhães 
(Magal) e os repórteres Léo Carigo 
e Welitton Gonçalves. De segunda 
a sexta-feira, das 19h15 às 20h15, 
a Notícia leva ao ar o programa 
Placar 88. As transmissões de 
jogos são às quartas, sábados e 
domingos. A emissora já anunciou 
que acompanhará o Rio Branco 
no Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão. Na foto, a partir 
da esquerda, estão: em pé Corsato, 
Magal e Silvio; agachados Welitton, 
Léo e Jota Lima. (DA REDAÇÃO)

JOTA LIMA VOLTA AO RÁDIO COMO COMENTARISTA
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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!

CAROL TENTA VIABILIZAR IDA AO PAN
BMX

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A americanense Caroline Vi-
tória Rossi Amazonas, a Carol, 
está tentando viabilizar finan-
ceiramente sua ida ao Cam-
peonato Pan-Americano de 
BMX Racing, programado pa-
ra os dias 15 e 16 de maio, em 
Lima, no Peru. Para cobrir to-
das as despesas, como inscri-
ção, viagem, hospedagem e 
alimentação, a atleta precisa 
de algo em torno de R$ 7 mil. 
Sua expectativa é que o apor-
te venha da iniciativa privada.

“Estou buscando esse apoio 
para poder disputar o Pan. Sei 
que o momento é difícil, bas-
tante complicado, mas es-
tou confiante que alguns em-
presários possam me ajudar. 
Quem sabe essa matéria abra 
algumas portas para mim”, dis-

se Carol, que tem 17 anos e há 
uma década participa de cam-
peonatos de bicicross.

O currículo de Carol é extre-
mamente vitorioso, com oito 
títulos do Campeonato Paulis-
ta, quatro do Brasileiro, um do 
Continental, além de dois vices 
no Pan-Americano e uma se-
mifinal no Mundial. “Estou no 
BMX desde os 7 anos de idade. 
É a minha vida”, afirmou.

O Pan de Lima terá a par-
ticipação de ciclistas de oito 

Atleta de
Americana
foi vice na
última edição
da competição

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A oitava edição do UB515 
Brasil Ultra Triathlon, inicial-
mente marcada para o pe-
ríodo de 30 de abril a 2 de 
maio deste ano, foi trans-
ferida para agosto, em Pa-
raty (RJ, em data ainda a 
ser confirmada pelos or-
ganizadores. A mudança 
ocorre em razão da pande-
mia, o que já era esperado 
pelo triatleta Fred Alves, de 
Americana, que participa da 
prova desde 2016. 

"A gente estava mesmo 
imaginando que mudaria a 

data por causa da pande-
mia, que, de fato, está bas-
tante preocupante. A medi-
da da organização foi cor-
reta e temos que entender", 
comentou Fred, que tem 44 
anos e é engenheiro civil.

O americanense disse 
que manterá sua rotina de 
treinamentos, seguindo to-
dos os protocolos de saúde, 
para encarar em agosto os 
10 km de natação, 420 km 
de bike e 84 km de corrida. 
Fred confirmou que, além 
de William Barbosa e Cláu-
dio Canalonga, seu sta-
ff terá também a esposa 
Carol e o filho Gabriel.

UB515 BRASIL

PROVA EM PARATY
TEM DATA ALTERADA

Fred Alves (centro) disse que a medida foi correta

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

países: Brasil, Bolívia, Argenti-
na, Peru, Porto Rico, Venezue-
la, Equador e México. A última 
edição aconteceu em Ameri-
cana, em 2019 - no ano pas-
sado não houve a competição 
por causa da pandemia.

“Fui vice-campeã aqui em 
Americana e conheço a maio-
ria das meninas que devem es-
tar em Lima. Praticamente de-
ve ser o mesmo grupo que es-
teve aqui em 2019. Por isso, 
acredito que são muito boas 

as minhas chances de ficar en-
tre as primeiras colocadas”, co-
mentou Carol.

O Pan do Peru será classi-
ficatório para a primeira edi-
ção dos Jogos Pan-America-
nos Junior, previstos para o 
período  de 9 a 19 de setem-
bro, em Cali, na Colômbia. Se 
ficar entre as três primeiras 
na capital peruana, Carol ca-
rimba passaporte.

“Com o adiamento dos Jo-
gos Olímpicos da Juventude 

de 2022, que seriam em Da-
kar (capital do Senegal), os Jo-
gos Pan-Americanos de Cali 
passam a ser o evento esporti-
vo mais importante para os jo-
vens do mundo. Tenho certeza 
que será um festival esportivo 
espetacular”, disse Neven Ilic, 
presidente do Panam Sports.

As empresas interessadas 
no projeto de Carol Amazo-
nas, podem obter mais infor-
mações através do telefone/
whatsapp (19) 98952.8402.

Carol Amazonas acredita que tem chances de ficar entre as melhores em Lima

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE MARÇO DE 2021
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OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

“Americanense de coração e 
criação”, como ele próprio diz, 
Alan Wagner Gabriel Filho, 31 
anos, saiu do bairro Santa Ma-
ria, aqui em Americana, pa-
ra se consagrar no Palmeiras. 
Formado em fisioterapia pe-
la FAM (Faculdade de Ame-
ricana), com pós-graduação 
em medicina do esporte e ati-
vidade física pela Estácio, el e 
é massoterapeuta do time que 
conquistou a Tríplice Coroa na 
temporada 2020 - Libertado-
res, Copa do Brasil e Paulista.

Depois de passagens por 
Ituano, Mogi Mirim e XV de Pi-
racicaba, Alan Gabriel chegou 
ao Palmeiras em junho de 2015 
para trabalhar no sub-17. Dois 
anos depois, começou a in-
tercalar profissional e catego-
rias de base, até ser efetivado 
no time principal em 2019. De 
lá para cá, passou a conviver 
com a sequência de títulos.

Alan Gabriel nasceu em 
São Paulo e veio para Ame-
ricana aos 9 anos. “Meus pais 
moram na mesma casa desde 
que chegamos no Santa Ma-
ria. Meus tios e meus primos 
também moram aí. Meu filho é 

americanense. Sempre que te-
nho uma folga, procuro estar 
na cidade”, disse o massotera-
peuta, casado com Carolina e 
pai de Nicholas, de 13 anos.

O JOGO chegou até Alan Ga-
briel por intermédio do espor-
tista Renan De Angelo - os dois 
são amigos, fizeram faculdade e 
trabalharam no projeto 2º Tem-
po juntos. Confira os principais 
trechos da entrevista exclusiva:

Qual o segredo do 
sucesso do Palmeiras?
ALAN GABRIEL É o trabalho, 
sem dúvida. A ideia que o Abel 
colocou de que “todos somos 
um” é realmente um fato. Há 
comprometimento de jogado-
res, staff. É você trabalhar de 
domingo a domingo, de sol a 
sol, arduamente, todo dia bus-
cando um pouquinho a mais. 
Há dias em que você não es-
tá nos seus melhores, mas é 
aí que começa a tirar um algo 
a mais, independente de ser 
atleta ou staff. A busca pela 
superação faz com que as coi-
sasa aconteçam naturalmente.

Como é a convivência 
com o Abel Ferreira e 
os demais portugueses 
da comissão técnica?

MASSOTERAPEUTA

ALAN GABRIEL,
DE AMERICANA
À CONSAGRAÇÃO
NO PALMEIRAS

O massoterapeuta de Americana com Gabriel Menino

Alan Gabriel com a Taça Libertadores, conquistada em janeiro, no Maracanã

ALAN GABRIEL Tenho uma 
convivência muito boa com o 
Abel e com todos os demais. 
Eles conversam o tempo todo 
com a gente, não é uma comis-
são fechada. Brincam, são total-
mente abertos. Eles chegaram 
no clube sem conhecer prati-
camente ninguém e hoje têm 
convívio muito bom com todos.

Qual o ponto do trabalho 
do Abel que mais  chama 
a atenção em relação aos 
demais técnicos com quem 
você esteve no Palmeiras?
ALAN GABRIEL A organiza-
ção. Ele entendeu o que é ser 
Palmeiras desde o início. Nas 
primeiras entrevistas já dei-
xou isso muito claro, que es-

A ideia que o Abel colocou de que 
“todos somos um” é realmente 
um fato. Há comprometimento 
de jogadores, staff.”

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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tá aqui para trabalhar e fazer 
história. Ele é um cara sen-
sacional e que vem fazen-
do trabalho exemplar dentro 
do clube. Todos os auxiliares 
dele atuam diretamente nos 
treinos e assim fica mais fácil.

Na sua área de atuação, 
como é a estrutura que 
o Palmeiras oferece?
ALAN GABRIEL O Palmeiras 
oferece tudo de melhor que se 
possa imaginar. É uma estrutu-
ra muito, muito, mas muito boa 
mesmo. O próprio Abel fala que 
qualquer profissional de qual-
quer área gostaria de trabalhar 
aqui. A partir do momento em 
que você conhece a estrutura 
do clube e vê tudo aquilo acon-
tecer, é incrível. Já trabalhei 
em clubes do interior do Esta-
do e, longe disso de fazer qual-
quer tipo de comparação, é al-
go surreal a estrutura que o Pal-
meiras tem em todas as áreas.

Qual o jogador 
mais brincalhão?
ALAN GABRIEL O Jailson. Ele 
e os garotos da base, como o 
Gabriel Menino, Danilo, Patrik 
(de Paula), o próprio Wesley. 
A molecada está alegrando o 
vestiário, todos os dias, seja 

no treino, seja no jogo. É com 
dança, com música, com brin-
cadeiras entre eles. Os garotos 
estão muito bem relacionados 
com os mais velhos do grupo.

E quem é aquele mais 
“fechadão”, mais na dele?
ALAN GABRIEL O Benjamín 
(Kuscevic). Ele é mais estilo 
zagueirão mesmo, mais reser-
vado. Brinca também, mas fi-
ca mais na dele.

Quem você cita 
como exemplo de 
comprometimento?
ALAN GABRIEL O Wéverton. É 
um cara muito sério no traba-
lho, um cara que se compro-

mete todos os dias a dar o seu 
melhor. Muitas vezes, mesmo 
quando é dia de folga, ele está 
na Academia, vai fazer alguma 
coisa. O Wéverton é espetacular.

Quais seus planos 
profissionais para o futuro?
ALAN GABRIEL Soa como clichê, 
como os próprios jogadores 
também falam, mas penso em 
seleção brasileira de base. É um 
plano de curto a médio prazo. 
E a longo prazo, seleção prin-
cipal. Hoje, com toda a estru-
tura que tenho dentro do Pal-
meiras, seria muito arriscado ir 
trabalhar fora do Brasil. Espero 
me manter cada dia mais ativo, 
mais fixo, mais firme no clube.

Carolina e Nicholas, esposa e filho de Alan, com Wéverton

A estrutura
que o Palmeiras
tem é surreal.”

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

A Corrida de Rua “Desafio 
do Guerreiro”, que acontece-
ria neste final de semana (13 
e 14), em Americana, foi adia-
da para maio em razão de to-
do Estado estar na fase ver-
melha do Plano São Paulo 
de combate à pandemia. De 
acordo com a secretária de 
Esportes, Lazer e Juventu-
de Grasiele Rezende, o even-
to foi transferido para os dias 
29 e 30 de maio. “Com a fa-
se vermelha, não tinha co-
mo manter a prova. Vai para 
maio”, disse a dirigente.

A corrida será no forma-
to híbrido, que é mistura de 
presencial e virtual, não ha-
vendo ponto de largada e 
chegada. Cada atleta sai de 
onde quiser, percorre a dis-

PANDEMIA MUDA CORRIDA 
EM AMERICANA PARA MAIO

DESAFIO DO GUERREIRO

Grasiele confirmou a mudança de data da corrida

ZARAMELO JR. | O JOGO | 18 DE JANEIRO DE 2021

tância escolhida na inscri-
ção - 5 km, 10 km e 19 km - e 
comprova a realização atra-
vés de aplicativos específi-
cos. No trajeto, é obrigatória 
a passagem pela Arena BTR 

(Back To Run), que ficará 
na Praça Comendador Mul-
ler, no centro de Americana. 
Com a mudança de data, as 
inscrikções seguem abertas 
pelo site www.chelso.com.br.
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DA REDAÇÃO

No ar desde o início da tempora-
da 2020, a equipe Clube da Bola 
tem trazido o futebol ao vivo de 
volta para a programação das 
emissoras de rádio do Grupo Li-
beral. Atualmente no ar pela Rá-
dio Clube, a trajetória do proje-
to começou ainda na Rádio Vo-
cê, antes da mudança de nome, 
em junho de 2020, que marcou 
o retorno à marca original com a 
qual o AM 580 foi batizado para 
se tornar uma das mais tradicio-
nais do rádio americanense.

A equipe é escalada com os 
narradores Ricardo Camargo e 
Alex Ferreira, os comentaristas 
Paulo Filé e Rodrigo Alonso, os 
repórteres Bruno Moreira e Gus-
tavo Belofardi e o técnico Márcio 
Biondo. Com esse time, a Clube 
acompanha os principais eventos 
do calendário do futebol nacio-
nal – Campeonato Paulista, Bra-
sileiro, Copa do Brasil, Libertado-
res e Sul-Americana – e a cami-
nhada do Rio Branco no futebol 
paulista – atualmente na Segun-
da Divisão, a popular Bezinha.

A programação esportiva do 
AM 580 também conta, desde 
2016 na faixa das 18 horas, com 

o Caderno de Esportes, apresen-
tado pelo jornalista Reginaldo 
Gonçalves, o Xuxo, com a com-
panhia de Paulo Filé e Rodrigo 
Alonso, de segunda a sexta-feira.

Já tradicional na grade da 
emissora também está o Show 
de Palpites, aos domingos, às 
14 horas, com apresentação de 
Gustavo Belofardi. Nele, o ou-
vinte participa ao vivo dando 
seus “pitacos” sobre os jogos 
que serão transmitidos no dia 

– pelo telefone 3475-8801 ou 
WhatsApp 9-9609-0619.

INTERNET
A emoção do futebol no rá-
dio está garantida no AM 580, 
mas não deixa de estar ao al-
cance da internet, através do si-
te www.radioclubeamericana.
com.br e do formato live no Fa-
cebook do Liberal (www.face-
book.com/grupoliberal) nas jor-
nadas assinadas pelo Clube da 
Bola. Isso porque a agenda do 
futebol na emissora é comple-
tada pela rede com a Rádio 365, 
sediada em Sorocaba e com 
profissionais, inclusive, na capi-
tal paulista para cobertura dos 
grandes times do Estado. Nes-
te fim de semana, a Clube trans-
mite três jogos do Campeonato 
Paulista. Em rede com a 365, le-
va ao ar amanhã (13) o encontro 
entre Novorizontino x São Paulo, 
às 16h30, e domingo (14) o due-
lo entre Palmeiras x Ferroviária, 
às 16 horas. Também no domin-
go, às 19 horas, acompanha ain-
da São Caetano x Corinthians.

Emissora do 
Grupo Liberal 
tem programa 
diário no ar 
desde 2016

DIVULGAÇÃO

“CLUBE DA BOLA” TRAZ FUTEBOL AO VIVO
RÁDIO

DA REDAÇÃO

Está marcada para abril a entre-
ga da Praça de Esportes Guilher-
me Assunção, na Cidade Jardim, 
após melhorias, obras e cons-
truções. A informação é da se-
cretária de Esportes, Lazer e Ju-
ventude de Americana, Grasie-
le Rezende. Os trabalhos foram 
retomados no governo do ex-

-prefeito Omar Najar e agora 
têm continuidade na gestão do  
prefeito Chico Sardelli.

“A área está muito melhor, mais 
bonita e quase pronta para rece-
ber a população. Estamos acer-
tando os últimos detalhes e se tu-
do caminhar conforme o previsto, 
inauguramos no começo de abril. 
Estou muito contente em concluir 
este projeto, toda a família poderá 
frequentar e que vai também es-
timular as pessoas a praticarem 
mais exercícios”, disse Grasiele.

O projeto inclui a reforma do 
centro comunitário, campo de fu-
tebol com vestiário, campo de 
malha, minicampo de futebol 
com vestiário e depósito, quadra 
de areia com vestiário e depósito, 
portaria, pista de caminhada, tro-
ca de gradil de proteção e troca da 
rede elétrica, com nova iluminação.

C.JARDIM

REFORMA DE
PRAÇA EM
FASE FINAL

Alex, Bruno, Filé, Belofardi e Ricardo integram a equipe da Rádio Clube



AMERICANA, 12 DE MARÇO DE 2021  7 ESPORTE

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A diretoria da 
A s s o c i a ç ã o 
de Kart Pé de 

Chumbo, responsável pela or-
ganização da Copa Sópneus 
Goodyear, adiou a abertura da 
16ª temporada, que acontece-
ria neste sábado (13), no Kar-
tódromo San Marino, em Paulí-
nia. A decisão foi tomada por-
que todo o Estado está na fa-
se vermelha do Plano São Pau-

lo, que é a mais restritiva no  
combate à pandemia.

“O Brasil está vivendo um 
momento muito difícil e, assim 
como já fizemos no ano passa-
do, vamos seguir todos os pro-
tocolos de segurança sanitária 
estabelecidos pelo governo.. 
Esperamos que todas as me-
didas que estão sendo toma-
das possam reduzir o número 
elevado de mortes e casos que 
tem sido registrados nas últi-
mas semanas”, disse o presi-
dente Marcelo Marusso.

A expectativa da associa-
ção é que ocorra melhora na 
pandemia nas próximas se-
manas e assim o governo de 
Estado faça a reclassifica-
ção do Plano São Paulo, per-

mitindo que os kartódromos 
possam realizar corridas. Em 
2020, por causa da pande-
mia, o campeonato ficou qua-
se seis meses paralisado.

A 16ª temporada da Co-
pa Sópneus Goodyear de 
Kart PD’Chumbo terá, ini-
cialmente, a participação 
de 26 pilotos - a expectati-
va é que o número suba pa-
ra 28 até a metade do ano. Se-
rão 10 etapas, todas em roda-
da dupla, com encerramento  
previsto para novembro.

PÉ DE CHUMBO ADIA A ABERTURA
KART

Pilotos aguardam início das corridas do Pé de Chumbo

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE AGOSTO DE 2020

Expectativa é 
que kartódromos 
sejam liberados 
para receber 
as corridas
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APOIANDO O ESPORTE
DE AMERICANA

RUA DO RAMI, 288
DISTRITO INDUSTRIAL ABDO NAJAR

PANDEMIA ALTERA DISTRIBUIÇÃO DO ALMANAQUE DO RIO BRANCO
“O EMBAIXADOR DE AMERICANA”

DA REDAÇÃO

Prevista para ter início nesta se-
mana, a distribuição para o pú-
blico em geral do “Almanaque 
do Rio Branco – O Embaixador 
de Americana” foi adiada pe-
lo fato de todo Estado ter en-
trado na fase vermelha do Pla-
no São Paulo. O livro já está sen-
do entregue para pessoas liga-
das ao clube, imprensa, bibliote-
cas, museus e outros pontos de 
leitura pública. Haverá também 
uma cota para escolas munici-
pais e estaduais da região.

A fase vermelha provocou o 
fechamento da Biblioteca Muni-
cipal de Americana, onde os li-
vros estão armazenados. A dis-
tribuição será feita através do 
preenchimento de formulá-
rio online, a ser aberto somen-
te após o fim deste período do 
Plano SP, seguido pela retirada 
presencial na biblioteca, de for-
ma gratuita, autorizada apenas 
à pessoa que preencheu o ca-
dastro e mediante apresenta-
ção de documento.

A tiragem é limitada e os li-
vros serão entregues por or-
dem de chegada na bibliote-
ca, em datas que serão defini-
das e enquanto durar o estoque 
(o preenchimento do formulário 
não garante, assim, um exemplar, 
caso o estoque termine antes de 

Livro é o
resultado de
20 anos de
pesquisa de
Cláudio Giória

a pessoa retirá-lo na bibliote-
ca). O almanaque, resultado de 
20 anos de pesquisas e tentati-
vas de viabilizar financeiramen-
te o projeto do jornalista Claudio 
Gioria, é um livro de capa dura, 
com 576 páginas, que cumpre a 
sua função de almanaque, mas 

sem deixar de detalhar a histó-
ria do Rio Branco desde antes da 
fundação, em 1913, com a intro-
dução do esporte na ainda Villa 
Americana, então um distrito do 
município de Campinas.

O livro tem apresentação do 
jornalista da ESPN Brasil Celso 

Unzelte, precursor dos almana-
ques de clubes brasileiros, no iní-
cio dos anos 2000, com o “Alma-
naque do Timão”. “Se conside-
rarmos que, comparativamente 
ao que eu fiz com o Corinthians, 
o Claudio lidou com um clube 
historicamente muito menos ba-

O jornalista Cláudio Giória é o responsável pelo trabalho

JUAREZ GODOY | DIVULGAÇÃO
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PANDEMIA ALTERA DISTRIBUIÇÃO DO ALMANAQUE DO RIO BRANCO

“Rio Branco - O Embaixador de 
Americana”  começa contando 
a história do clube, com cerca 
de 280 fotos em páginas colo-
ridas. A partir de 1979, quando 
o Tigre voltou ao futebol de-
pois de um hiato de 20 anos, 
essa história é contada ano a 
ano. A primeira parte do livro 
é encerrada com a história de-
talhada da construção do Rio-
brancão, que ganhou o nome 
de Décio Vitta em 1986.

A seção almanaque começa 
com o “Jogo a Jogo”, com as 
fichas técnicas de pouco mais 
de 2.100 jogos do Rio Branco, 
curiosidades de diversas parti-
das e as classificações de cada 
fase de campeonatos disputa-
dos pelo Tigre. E tem sequên-
cia com o “Quem é Quem”, 

que reúne biografias – acom-
panhadas do número de jogos, 
gols, vitórias, empates e derro-
tas – de cada um dos 1.637 jo-
gadores que vestiram a cami-
sa do clube e dos 108 treina-
dores que já comandaram o ti-
me, com 1.321 fotos de jogado-
res e 96 de técnicos.

O livro traz ainda as esca-
lações do Rio Branco em to-
dos os jogos que o clube dis-
putou na Copa São Paulo de 
Juniores, os números contra 
todos os adversários ao lon-
go da história e uma série de 
curiosidades na seção tira-

-teima, encerrada com a lis-
ta de todos os presidentes e a 
evolução do escudo do clube. 
Nos anexos, todos os jogos 
da curta história do America-

FICHA TÉCNICA
REALIZAÇÃO

Governo do Estado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa
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3marias Produtora Cultural
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Supermercados São Vicente
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na Esporte Clube, que se fun-
diu com o Rio Branco em 1979.

O Almanaque do Rio Branco 
completa um projeto de preser-
vação da história do clube que 
teve início com o documentário 

“Tigre de Americana, Uma Paixão 
Centenária”, lançado em 2016, 
com direção de Luciana Teixeira, 
também realizado por meio do 
ProAC-SP e com patrocínio dos 
Supermercados São Vicente. 
Desde o início deste ano, o filme 
está disponível no https://hotm.
art/FilmeTigredeAmericana.

dalado pela mídia e que, ainda 
por cima, teve suas atividades 
no futebol interrompidas por um 
longo período até 1979, só have-
rá um adjetivo que faça jus a es-
se trabalho: hercúleo”, escreve 
Unzelte na apresentação.

O prefácio é do narrador do 
Sportv Jota Júnior, americanen-
se que acompanha o Rio Bran-
co desde garoto. “Minha primei-
ra visita a um campo de futebol, 
ainda criança, foi no acanha-
do estádio do Tigre na Rua Fer-
nando Camargo. Minha primeira 
partida de futebol vista de per-

to foi do Rio Branco nesse mes-
mo local”, relembra o narrador, 
sobre o antigo campo do Tigre, 
em área hoje ocupada pela es-
cola Heitor Penteado.

O almanaque é um projeto 
cultural realizado por meio do 
Programa de Ação Cultural

ProAC-SP, da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo, com pro-
dução cultural da 3marias. O 
patrocínio é dos Supermerca-
dos São Vicente, que por anos 
estampou sua marca na cami-
sa do Rio Branco.

A maior satisfação desse trabalho 
todo é poder agora tornar público 
a história do clube e guardá-la para 
as futuras gerações. Americana 

nunca foi um cidade que se preocupou em 
preservar sua história. O Rio Branco também.”
CLÁUDIO GIÓRIA

Diretor do O JOGO, 
Zaramelo Jr. recebeu 
um exemplar do livro
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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

FRANÇA FATURA 
TÍTULO NO BOSQUE

FUTEVÔLEI

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O 1º Desafio de Futevôlei do 
Clube do Bosque, realizado nos 
dias 27 e 28 de fevereiro, com 
a participação de sócios e con-
vidados, teve a França como 
campeã, vencendo oito dos no-
ve sets que disputou. Na final, a 
vitória foi sobre o Chile por 2 a 
0, parciais de 20 a 16 e 20 a 14. 
A terceira colocação ficou para 
a Croácia, enquanto a Bolívia fi-
cou em quarto lugar.

Responsável pela organiza-
ção, o professor Eduardo Pires 

(Bidu) avaliou como positivo o 
saldo do torneio. “Foi bem ba-
cana, a garotada fez bons jo-
gos e mostrou habilidade. Cer-
tamente, vamos fazer outros 
eventos de futevôlei”, afirmou. 
Os jogadores que participaram 
do Desafio foram os seguintes:
FRANÇA - Thiago Gaiola, 
Luiz Henrique Manzatto 
e Fernando Augusto.
CHILE - Pedro Zocca, João 
Gabriel Fortaleza Gallo e 
Guilherme Soares Garcia.
CROÁCIA - Vitor De 
Lião, Igor De Lião e Fábio 
Augusto Lopes Rodrigues.

BOLÍVIA - Tomas 
Cunha, Marcelo Oliveira 
e Ronan Trotta.

Além de troféus aos cam-
peões e vices, houve premia-
ção com medalhas a todos os 
jogadores.

FUTSAL
O 1º Torneio de Futsal do Clu-
be do Bosque, iniciado em fe-
vereiro, terá sequência após 
a fase vermelha do Plano São 
Paulo. As categorias são Ini-
ciantes (de 5 a 8 anos), Mi-
rim (de 8 a 12 anos) e Infantil 
(de 13 a 15 anos).

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

Eduardo Pires (Bidu), Luiz Henrique Manzatto e Fernando Augusto

Pedro Zocca, Guilherme Garcia e João Gabriel Gallo Vitor De Lião, Fábio Augusto Rodrigues e Igor De Lião Os jogos foram disputados nas quadras do Clube do Bosque
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Vanessa Panfilio, Lisa Leme Martinelle, Raquel Rachid,
Milena Ferreira Graneiro e Aline Araujo Leme

SOCIAL

Era mais uma noite de rock’n’rol, be-
bê, no John Gow, o pub mais fervido 
da região. A empresária Andréa Redí-
golo curtia o momento musical com os 
amigos quando os olhares se encontra-
ram com os do empresário João Bara-
ta, do ramo de veículos. Nascia uma pai-
xão fulminante e os dois nunca mais 
se desgrudaram. Depois de três anos 
e meio de namoro, Andréa e João su-
biram ao altar numa cerimônia intimis-
ta e bastante emocionante no Gran As-
ter Eventos. Na ambientação de Solan-
ge Pasquoto, uma composição clássi-
ca, requintada e romântica com pega-
da jovem. Uma profusão de gigantes-

cos arranjos de flores nobres em tons 
de rosa e pink e muitas orquídeas, que 
simbolizam nobreza e amor. A cerimô-
nia aconteceu no mesmo local com ce-
lebração de Tarcísio Roberto. A noiva 
causou frisson num modelo estrutura-
do sob medida da Noivas e Grinaldas. 
Nas mãos, junto do buquê, uma foto de 
Mara, a sua saudosa mãe. O noivo tam-
bém estava alinhadíssimo. A entrada da 
noiva foi sob o solo de flauta tocada pe-
lo primo Fábio Ebert. O jantar, assinado 
pelo Buffet Flávia Stival, estava bárba-
ro. Drinks tropicais e aquela descontra-
ção. A noite se transformou em festa e 
muita vibração. Felicidades aos noivos! 

Os noivos Andréa Redígolo e João Barata:
romantismo e casamento dos sonhos

Aparecida Celistrino Barata,
mãe do noivo

Raquel Rachid
e Viviane Corral A noiva com a filha Isabela

Tatiana Almeida
Camila Moufarrej e Rogério Redígolo
com Ada Carol e Alan Mátua

A noiva com o pai André Redígolo O noivo João Barata com os filhos Giovana e César

Giovanni Pamfílio,
Rogério Pompermayer
e Junior Almeida

As primas Fernanda
e Kacyumra Panfilio

A noiva junto das amigas: Fernanda Guidolin,
Bruna Lourenço de Paula Manzatto, Nana Fazolin,
Elen Martins, Carolina Favoretto e Maine Rangel
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Consultoria de Decoração e Ambientação online
Delivery Fyne para toda a região

Compre sem sair de casa!

www. .com.br

19 98155-6666SAIBA MAIS:      

VELINHAS!
Dia de festa e comemoração para Rodrygo 
Hayashida, Marcelo Giacomin, Alfred Trautmanis, 
Silvia Rosolen e Thalita Nascimento Dupas 
Bergamin, que são aniversariantes dessa sexta. 
No sábado é a vez de Aline Veronese, Andre 
Luis Zazeri, Sandra Marin e Nanny Guedes 
comemorarem idade nova. E nesse domingo, 
Luiz Alfredo Ardito, Andreza Bacelar Giacomin, 
Alexandre Enzo e Neusinha Carrenho (foto) 
são aniversariantes do dia. Parabéns!

MEUS SAIS!
Ai ai ai... E uma lulu bem 
conhecida que anda de 
saco cheio das horas e 
horas de beleza?! A fuefa 
está numa fase riponga e 
adepta, inclusive, do buço. 
A Marilú anda circulando 
e ostentando um bigodon 
generoso. Tem gente bem 
assustado... Se manca, Alice!

A admiração da Ótica Exótica pelo 
símbolo de força e determinação que 
representa a mulher brasileira. Úni-
ca, linda e poderosa! O grupo Exótica 
promoveu  homenagem às mulheres 
com live super especial no Instagram, 
com badaladas convidadas e sorteios 
incríveis. No mês mais florido do ano, 
sentimentos de respeito, amor e gra-

tidão. Na troca de experiências, com 
apresentação da empresária Karin 
Dudeck Kresner, temas diversos co-
mo gastronomia, aceitação, dedi-
cação, felicidade e muito mais. Sor-
teios de óculos AK e brindes da Ta-
nia Semi Joias e Decor Home Ame-
ricana. A coluna acompanhou a 
tarde de homenagens e de lives. 

Neusa Zaparolli,
especialista em lentes

A empresária Karin Dudeck Kresner,
proprietária da Ótica Exótica,
comandando a rede de lives

Cristina Pisoni, leia-se
Clube Gourmet

A assessora de eventos
Juliana Freitas

O empresário Alexandre
Kresner paranenizando a
ação da mulher Karin As irmãs Olívia e Helena Freitas Lucilene Zanotti atenta aos detalhes O click de Valéria Godinho Silvana Arruda prestigiando o evento
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DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

DA REDAÇÃO

O prefeito Chico Sardelli está 
instituindo, por meio de de-
creto, o programa para aten-
ção à população em situação 
de rua. O chefe do Executivo e 
a secretária de Assistência So-
cial e Direitos Humanos, Julia-
ni Hellen Munhoz Fernandes, 
anunciaram o programa na 
tarde de terça-feira (9), du-
rante uma live. “É um anúncio 
muito importante para Ame-

ricana. Temos uma nova pro-
posta para a atenção à pes-
soa em situação de rua. Que-
remos oferecer total assistên-
cia a essas pessoas que tan-
to precisam de cuidado e ca-
rinho. Agradeço a todos os 
envolvidos neste projeto, que 
vai oferecer uma vida digna 
às pessoas. Espero que a gen-
te consiga com este decreto 
fazer mais para a população 
que mais precisa”, disse Chico.

Para Juliani, a implantação 
do programa vai estabelecer 
uma política de atendimento 
para reduzir a vulnerabilidade 
social da população em situa-
ção de rua, gerando estratégia 
de fluxo de trabalho para criar 
mais oportunidades e a rein-
serção social desta população. 

“Faz parte de uma das estraté-
gias do plano de governo do 
prefeito Chico a ampliação das 
ações de políticas voltadas à 

população em situação de rua. 
A proposta é a integração dos 
serviços municipais e ações da 
sociedade organizada, estabe-
lecendo política de atendimen-
to, diagnóstico da situação do 
município, criação de protoco-
lo de atendimento e fluxo de 
trabalho para tornar o atendi-
mento mais ágil e efetivo, apri-
morando o trabalho já existen-
te dentro dos nossos serviços”, 
afirmou a secretária.

DA REDAÇÃO

Desde quarta-feira (10), os pro-
fissionais de saúde, trabalhado-
res e estagiários que atuam em 
estabelecimentos de saúde hu-
mana do município, e que ainda 
não receberam a vacina contra 
a Covid-19, podem efetuar seu 
cadastro em uma das UBS 
(Unidade Básica de Saúde). Ha-
vendo disponibilidade da vaci-
na, a unidade entrará em con-
tato para informar sobre o dia, 
horário e local da aplicação. 

Apesar de a campanha mu-
nicipal já ter ultrapassado a 
meta em relação aos profissio-
nais de saúde, conforme o cen-
so do IBGE de 2020, ainda há 
pessoas não imunizadas nesse 
grupo. Com o cadastro, a Se-
cretaria de Saúde vai ampliar 
o leque desse público, visando 
contemplar a todos.

Uma vez chamados para 
receber a vacina em uma das 
unidades, os profissionais de-
verão apresentar, obrigatoria-
mente, comprovante de víncu-
lo empregatício, como carteira 
de trabalho, holerite ou contra-
to de trabalho. Para autônomos, 
que prestam serviços em domi-
cílio, por exemplo, será exigida 
uma declaração do paciente ou 
de seu familiar. Já os estagiá-
rios deverão apresentar decla-
ração da instituição de ensino, 
atestando a atuação em cam-
po de estágio na cidade.

POPULAÇÃO DE RUA

CHICO INSTITUI PROGRAMA DE ATENÇÃO

>> Chico: “Temos nova
proposta às pessoas”

BEATRIZ COSTA | DIVULGAÇÃO

HM TERÁ MAIS LEITOS DE COVID
PANDEMIA

DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Americana e 
Hospital Municipal Dr. Wal-
demar Tebaldi iniciaram esta 
semana novos esforços para 
ampliar a quantidade de lei-
tos de UTI e enfermaria Co-
vid-19 para 30, cada. A mu-
dança, que ocorrerá gradual-
mente dentro da estrutura do 
próprio HM, já está sendo via-
bilizada e voltará 60% da ca-
pacidade da unidade para o 
atendimento de pacientes.

A decisão foi tomada em re-
união convocada pelo prefei-
to Chico Sardelli, quarta-fei-
ra (10), com as presenças do 
vice Odir Demarchi, do secre-
tário da Saúde Danilo Olivei-
ra, do diretor do HM, José Car-
los Marzochi; do chefe de Gabi-
nete, Franco Sardelli; e dos se-
cretários de Governo e Fazen-
da, Jesuel de Freitas e Simone 
Bruno, respectivamente.

A decisão pela medida foi 
tomada com base no agra-
vamento no número de inter-
nações pela doença em to-
do o país, que vem ocorrendo 
também em Americana. Úni-
co hospital SUS do município, 
o HM é considerado ideal pa-
ra a ampliação dos leitos, por 

necessitar de menos adap-
tações de estrutura e custo. 
A logística de profissionais da 
saúde também fica otimizada 
com a ampliação de leitos no 
mesmo espaço. A administra-
ção passa a fazer, agora, o tra-
balho de adaptação.

VACINAÇÃO

CADASTRO
AGORA PODE
SER NAS UBS

Objetivo
é deixar a
estrutura
com 30 leitos
para UTI

“Já iniciaremos a reorgani-
zação da estrutura dentro do 
hospital, o aumento de pes-
soal para ampliar os leitos. É 
importante que a população 
se cuide, e procure o hospital 
em caso de real necessidade, 
pois o trabalho de atendimen-

to vem se intensificando bas-
tante”, disse Marzochi.

Chico destacou que todos 
os esforços do município serão 
para priorizar o atendimento 
de pacientes. “Essa é uma si-
tuação grave que, infelizmen-
te, atinge todo o nosso país, e 

aqui não está sendo diferente. 
Estamos nos dedicando diaria-
mente para que o hospital seja 
capaz de atender a essa cres-
cente demanda e que a nos-
sa cidade consiga superar es-
se momento tão difícil da nos-
sa história”, disse o prefeito.

Reunião que definiu ampliação da estrutura aconteceu quarta-feira

THOMAZ FERNANDES | DIVULGAÇÃO
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COMÉRCIO EXTERIOR 
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OSWALDO, O CAIXEIRO VIAJANTE... OSWALDO NOGUEIRA
@oswaldo_nogueira

AS AVENTURAS DE UM VENDEDOR

A inda muito jovem, fui 
trabalhar como ven-
dedor no Laboratórios 

Wander do Brasil, que fabrica-
va o achocolatado Ovomalti-
ne, visitando o comércio na Zo-
na Norte da Capital. Hoje es-
se produto é reconhecido pe-
la sua qualidade, mas na época 
não era bem assim.

Visitando uma padaria no 
bairro do Tucuruvi, me dirigi 

a pessoa que estava no caixa 
usando o slogan que era reco-
mendado pela empresa: “Ovo-
maltine, bom dia!”, no que o 
português respondeu: “Eu não 
quero essa porcaria!”.

Argumentei que o produ-
to era de uma fórmula suíça, 
que além de gostoso, possuía 
muitas proteínas, mas ele re-
trucou: “Já lhe disse que não 
quero essa porcaria!”.

Um funcionário do esta-
belecimento, acompanhan-
do a distância a nossa conver-
sa, julgou tratar-se de uma dis-
cussão e, apoiando a mão, pu-
lou o balcão e me desferiu um 
soco no queixo, que me arre-
messou na calçada, e ainda 
me ameaçou com aquele fer-
ro usado para puxar a por-
ta de aço dizendo que se eu 
voltasse lá ele iria me espetar 

com ela... Claro que não voltei! 
Em outra ocasião, no bairro de 
Santana, entrei em um peque-
no supermercado e me dirigi 
a pessoa do caixa, oferecen-
do o produto. Ele não o conhe-
cia. Expliquei que o Ovomalti-
ne patrocinava na TV Record o 
seriado “Perdidos no Espaço”, 
grande sucesso de audiência 
na época, e que isso iria ala-
vancar as vendas. No fundo da 

loja, uma senhora que era a es-
posa do mesmo, limpava o te-
to com duas vassouras, uma 
amarrada a outra, eliminando 
as teias de aranha do lugar. Ela 
gritava: “Não compre nada!”. 
Eu continuei insistindo, no que 
ela me desferiu uma vassou-
rada, e mais uma vez tive que 
abandonar o local.

Hoje fico feliz com o suces-
so do Ovomaltine, sabendo 

que dei uma pequena contri-
buição para isso.

Continuei a minha carreira 
de vendedor em outros produ-
tos, com muitos outros aconte-
cimentos, mas isso é uma ou-
tra história, que fica para uma 
próxima vez....

OSWALDO NOGUEIRA
Empresário

AMERICANA, 12 DE MARÇO DE 2021

Através de requerimento, o vereador 
Leco (Podemos) está questionando o 
Poder Executivo sobre a possibilidade de 
utilização de outdoors para realização de 
campanhas de conscientização elaboradas 
pela prefeitura. No documento, o 
parlamentar menciona que com frequência 
são debatidos na Casa assuntos que 
demandam a realização de campanhas. 
“Acreditamos que, além de aprovarmos 
diversas regulamentações, faz-se necessário 
executar campanhas que tenham por 
objetivo educar as pessoas sobre os mais 
diversos assuntos”, afirmou. Leco pede 
que seja enviado relatório informando 
o número de outdoors instalados no 
município, com endereço e a especificação 
se o local é de propriedade particular 
ou da municipalidade. O parlamentar 
quer saber também se existem parcerias 
entre proprietários e administradores dos 
outdoors com a prefeitura para utilização 
dos espaços na realização de campanhas 
de conscientização. (DA REDAÇÃO)

LECO SUGERE OUTDOORS PARA
CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO

CÂMARA DE AMERICANA | DIVULGAÇÃO

Presidente da Câmara de Americana, o vereador 
Thiago Martins (PV) protocolou projeto de lei que proíbe 
a contratação em cargos públicos do município de 
pessoas condenadas por crimes cometidos contra a Lei 
Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Estatuto da Pessoa com Deficiência e Estatuto do Idoso. 
Pelo projeto, há proibição de assumir função pública nos 
cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, 
e de contratações provenientes de concurso público. 
A restrição se aplica a condenados em segunda instância. 
“Este mesmo projeto também foi apresentado em Sumaré, 
pelo vereador Willian Souza, a quem parabenizo. Devemos 
propagar ideias como essa, que visam preservar direitos 
fundamentais de todos os cidadãos ao mesmo tempo em 
que tratamos com responsabilidade os cofres públicos. 
A lei será uma ação combativa à violência contra a mulher, 
ao idoso, criança e adolescente e pessoa com deficiência, 
prezando sempre pela moralidade no setor público”, 
explicou Martins. Após análise das comissões pertinentes 
e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, 
o projeto será discutido e votado pelos vereadores, 
em plenário, durante sessão ordinária. (DA REDAÇÃO)

MARTINS PROPÕE LEI QUE PROÍBE
A NOMEAÇÃO DE CONDENADOS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 22 DE MARÇO DE 2019
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• Circuito fechado de tv  • Alarmes monitorados 
24 horas com viatura e via rádio (exclusivo)

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

MORADORA DE AMERICANA GANHA CASA
CAMPANHA

DA REDAÇÃO

O sorteio da campanha “Xô, 
Perrengue!”, da Rede de Su-
permercados Pague Menos, 
realizada no início do mês, 
premiou com uma casa no va-
lor de R$ 300 mil a moradora 
de Americana Brigida Martinez 
Flores. Três clientes ganharam, 
cada um deles, um Jeep Rene-
gade avaliado em R$ 80 mil: 
Márcia Gomes e Paulo Ricar-
do de Oliveira, ambos de São 
Pedro, e Paulo César Duarte 
Marques, de Campinas. E Rosi-
meri de Fátima, de Limeira, fi-
cou com o prêmio de R$ 36 mil, 
equivalente a R$ 3 mil por mês.

Os ganhadores da campa-
nha podem optar em receber 
o prêmio físico ou por meio 
de conta poupança. Além da 
premiação via sorteio, mais 
de R$ 500 mil em vales-com-
pras (valor unitário de R$ 100) 
foram entregues aos clien-
tes cadastrados no Clube Le-
ve Mais que efetuaram a im-
pressão dos cupons durante o 
período da promoção.

A campanha do Pague Me-
nos teve início em 9 de outu-
bro de 2020 e terminou em 25 
de fevereiro deste ano. Foram 
gerados quase 6 milhões de 
cupons no período, adquiridos 
nas compras a partir de R$ 80 
e também por meio de cupom 
em dobro, convertido median-
te pagamento com cartão de 
crédito Leve Mais. Desenvolvi-
da pela agência Desafio e pela 
equipe de Marketing do Pague 
Menos, a campanha buscou le-
var mensagem de otimismo aos 

clientes que estão tendo que li-
dar com inúmeras dificuldades 
neste período de pandemia.

“Ainda estamos na expecta-
tiva para que no decorrer de 
2021 toda essa crise de saúde 

Cicconato
ressalta a
renovação de
parceria com
os clientes

DA REDAÇÃO

A Faculdade de America-
na está ampliando sua atua-
ção no setor de ensino supe-
rior na região. A partir des-
te mês, a instituição passa a 
contar com sete novos cur-
sos de Pós-Graduação no 
modo EAD  (ensino a dis-
tância). Com duração en-
tre seis e oito meses, a FAM 
oferece também valor mais 
acessível para os cursos: 
12 parcelas de R$ 99.

Os cursos disponíveis na 
grade da FAM são: Planeja-
mento e Gestão Estratégica, 
Liderança e Gestão Pública, 
Metodologias Ativas na Do-
cência da Educação, Neuro-
marketing – Neurociência do 
consumidor, Psicologia Or-
ganizacional e do Trabalho, 
Saúde Pública com ênfase 

em Saúde da Família e Ges-
tão de Marketing. A Pós-Gra-
duação EAD FAM visa facili-
tar a vida de profissionais que 
já atuam no mercado de tra-
balho e precisam buscar no-
vos conhecimentos, mas têm 
dificuldade de horário devido 
à rotina pessoal e profissional.

“Sabemos a necessidade 
dos profissionais se especiali-
zarem ou para o empreende-
dor entender melhor sua área 
de atuação. A Pós EAD da Fa-
culdade de Americana vem 
colaborar com este público 
com valores acessíveis e a 
qualidade de ensino de mais 
de 21 anos da FAM”, comen-
tou o coordenador Eryvel-
ton Baldin.  Para mais infor-
mações, os interessados po-
dem acessar fam.br ou enca-
minhar mensagem via what-
sapp para (19) 99704-4269.

EAD

FAM OFERECE 
PÓS-GRADUAÇÃO COM 
VALOR MAIS ACESSÍVEL

e financeira chegue ao fim. Es-
tamos na torcida para que em 
breve todos possam se vaci-
nar. Com isso, a população po-
de recuperar a tranquilidade e 
autoestima”, disse o gerente de 
Marketing e Inteligência de Mer-
cado da rede, Diego Cicconato.

A “Xô, Perrengue!” foi uma 
forma encontrada pelo Pa-
gue Menos de presentear seus 

clientes neste momento com-
plicado que todo planeta atra-
vessa, principalmente o Brasil. 

“Mais uma vez, queremos refor-
çar a parceria e a preocupação 
com nossos clientes, por isso 
oferecemos prêmios que po-
dem ser revertidos em dinhei-
ro, permitindo aos ganhadores 
maior autonomia de uso”, sa-
lientou Cicconato.

Cicconato é o gerente de Marketing do Pague Menos

DIVULGAÇÃO


