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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

ZARAMELO JR. | O JOGO | 16 DE MARÇO DE 2021 JOSÉ HENRIQUE DE CARVALHO FICOU SEM MÁSCARA APENAS NO MOMENTO DA FOTO AO O JOGO

O ex-árbitro José Henrique de 
Carvalho assume o cargo de 
secretário adjunto de Esportes 
de Nova Odessa e planeja 
desenvolver trabalho técnico 
em sua primeira experiência 
na gestão pública. P. 6 e 7
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O goleiro Fabiano Freitas, que jo-
gou nas categorias de base do 
Rio Branco na década de 2000, 
será premiado como um dos 
destaques da temporada 2020 
do futebol da República de Chi-
pre, na Europa, em solenidade 
programada para abril. Ele está 
no AC Omonia desde outubro de 
2019 e no ano passado foi consi-
derado um dos principais joga-
dores do Campeonato Cipriota.

Hoje aos 33 anos, Fabiano, 
baiano de Mundo Novo, chegou 
ao Rio Branco em 2004 e ficou 
no clube até o início de 2007. Jo-
gou no sub-17 e no sub-20, tra-

balhando com o preparador de 
goleiros Marcelo Ferro nas duas 
categorias. "Quando começou a 
treinar comigo, o Fabiano não ti-
nha muita técnica, mas sua esta-
tura (1m97) e sua personalidade 
me chamaram a atenção. Com o 
tempo, foi evoluindo e se tornou 
um goleiro de muita qualidade", 
comentou Marcelo.

Do Rio Branco, Fabiano foi 
para o São Paulo, onde ficou de 
2007 a 2011, conquistando duas 
vezes (07 e 08) o título do Cam-
peonato Brasileiro como reser-
va de Rogério Ceni. Neste perío-
do, foi emprestado para Toledo, 
Santo André e América de Natal.

Em 2011, Fabiano iniciou o ci-
clo europeu no Olhanense, de 

EX-RB, FABIANO SERÁ PREMIADO NO CHIPRE
GOLEIRO

PLANETA BOLA RENAN ZARAMELO
renan.zaramelo@gmail.com

> A coluna será integralmente 
focada em um grande jogador 
que, aparentemente, deve vir 
a fazer história nos próximos 
anos e que, nos últimos dias, 
tem causado espanto por 
todo o meio futebolístico: 
Erling Braut Haaland.

> Se você é mais atento 
ao futebol europeu, com 
toda certeza, já deve 
estar familiarizado com 
o atacante e camisa 9 
do Borussia Dortmund, 
mas, caso contrário, deixa 
eu te falar apenas um 
pouquinho do menino para 
você entender o porque 
Haaland é um “cometa”!

RENAN BINOTTO ZARAMELO
Advogado e jornalista

> Oriundo do Red Bull Salzburg, 
o atacante norueguês de 1,94 
m e 88 kg chegou ao Borussia 
em meados da temporada 
2019/2020, ainda quando 
tinha 19 anos – completa 21 
anos em julho próximo.

> Haaland é forte, veloz, 
canhoto e cheira a gols. Para 

se ter uma ideia, até o último 
dia 10, o norueguês já havia 
marcado 102 gols em 147 jogos 
como profissional, precisando 
de 34 partidas a menos que 
Mbappé, por exemplo, para 
atingir a marca de 100 gols.

> O atacante do Borussia 
impressiona, especialmente, 
pelo fato de possuir recursos 
aparentemente ilimitados: 
Haaland não precisa de muito 
espaço ou de tempo para 
concluir uma jogada, seja 
com suas especialidades – pé 
esquerdo ou cabeça – seja 
de qualquer outra forma – pé 
direito, peito, coxa. O jovem 
é uma máquina mortífera.

> Haaland, há tempos, já 
chamava a atenção de gigantes 
europeus e, muito dificilmente, 
permanecerá dando alegrias 
ao Dortmund por longo tempo 

– o Real tem muito interesse 
em contratá-lo – e isso se deve, 
inclusive, a uma imposição física 
incomum para um cara tão 
alto, ao passo que o norueguês 
possui velocidade e vigor 
descomunais – pesquisem pela 
arrancada do norueguês no 
confronto contra o PSG, existem 
relatos que o “tiro” de 60 metros 
levou cerca de 6,64 segundos!!

> Vejo Mbappé como jogador 
mais talentoso e versátil, 
mais craque, no sentido 

literal da palavra, mas estou 
absolutamente embasbacado 
com as atuações do atacante 
nórdico e sua margem de 
evolução, relembrando-os 
que o garoto possui apenas 
20 anos completos.

> Avassalador, Haaland em 
campo lembra muito um 
trator brutal, levando o antigo 
craque do Flamengo, Zico, 
a compará-lo, inclusive, a 
Adriano Imperador em suas 
características, salientando 
que o norueguês lembra 
muito o brasileiro em 
sua “movimentação”, e, 
especialmente, na “batida 
cruzada, procurando sempre o 

canto, tirar o goleiro” além de ter 
como característica não “abaixar 
a cabeça e ‘enfiar a raquete’”.

> Haaland é monstruoso e 
tem espantado todo o planeta 
bola, impondo um confronto 
épico, por exemplo, ao polonês 
Lewandowski dentro do 
Campeonato Alemão, sendo 
nome que, logo, estará no 
rol dos melhores do mundo 
da Fifa e estampando 
camisas ainda mais pesadas 
na Europa. Olho nele!!

Fraternal amplexo.

Twitter @renanzaraa Instagram @renanzaraa
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Fabiano está no Omonia desde outubro de 2019

REPRODUÇÃO INSTAGRAM DIVULGAÇÃO

>> Fabiano e Marcelo Ferro, 
em 2015, em Americana

Portugal - ficou no clube até 12. 
O goleiro, então, foi para Por-
to, sendo campeão português 
nas temporadas 12/13, 17/18 e da 
Supertaça Cândido de Oliveira 
(11/12). Entre 2015 e 2017, jogou 
por empréstimo no Fenerbah-
çe da Turquia. Quando retornou 
ao Porto, perdeu espaço em ra-
zão de duas contusões - uma no 
joelho e outra no ombro -, sendo 
negociado com o Omonia.

"A gente tem uma relação 
muito próxima. Já fui visitá-lo 
em Portugal, ele já veio na minha 
casa aqui em Americana e me 
presenteou com uma camisa do 
Porto. Quando a pandemia pas-
sar, vou até o Chipre. O Fabiano 
é uma pessoa diferenciada que 

conheci no futebol. Tenho mui-
to orgulho por ter trabalhado e 
colaborado na sua formação e 
também por ser seu amigo até 
hoje", disse Marcelo Ferro.
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• TRANSPORTE INTERNACIONAL
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• 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

LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

S e houve um período má-
gico para o esporte bra-
sileiro, sem dúvidas, foi 

o período que compreendeu o 
fim dos anos 1950 e o começo 
dos anos 1960! Tínhamos o me-
lhor jogador de futebol do mun-
do, o campeão de boxe na cate-
goria “peso galo” e a bicampeã 
de Wimbledon: Pelé, Eder Jofre 
e Maria Ester Bueno, respectiva-
mente. Nunca, antes ou depois, 
os brasileiros estiveram tão or-
gulhosos de ser brasileiro!

Vivíamos anos dourados, em 
que tínhamos um presidente 
que esbanjava otimismo, com 
um slogan “Cinquenta anos em 
cinco”, introduzindo uma in-
dústria automobilística nacio-

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

neos e aos mais novos para sa-
berem quem foi esse mito.

Quanto a Maria Esther Bue-
no, ela foi o maior nome do tê-
nis brasileiro (incluindo homens 
e mulheres), eleita a melhor te-
nista do século XX da Améri-
ca Latina e incluída, em 2012, na 
posição 38 entre os 100 Melho-
res Tenistas da história (incluin-
do homens e mulheres) pelo ca-
nal norte-americano, especiali-
zado, Tennis Channel.

Dentre seus maiores feitos, 
destaque-se que, em 1960, ela 
foi a primeira mulher a ganhar 
o chamado Grand Slam de tê-
nis. Seu nome está no Livro dos 
Recordes: na final do US Open 
de 1964, contra a america-

na Carole Graebner, Maria Es-
ther venceu a partida em ape-
nas dezenove minutos e sua vi-
tória sobre Margaret Court na 
final individual de Wimbledon, 
em 1964, é considerado um dos 
dez jogos mais emocionantes 
da história do tênis.

Éder Jofre, por sua vez, era 
de uma família de boxeadores. 
Seu pai e seu treinador, o argen-
tino José Aristides Jofre, já ha-
via sido um respeitável pugilis-
ta, além de seus tios maternos. 
Conhecido como o “Galo de 
Ouro”, foi tricampeão mundial 
de boxe, campeão peso-pena 
pelo Conselho Mundial de Bo-
xe (WBC), e campeão do pe-
so-galo pelo WBC e pela WBA.

Sua imagem encontra-se no 
“Hall da Fama” do boxe, em Ca-
nastota, Estados Unidos. Em 
1992, foi considerado, pela re-
vista especializada em boxe “ 
The Ring”, como o “melhor pu-
gilista da década de 1960”, à 
frente de Muhammad Ali, que 
ficou na segunda colocação. 
Não bastasse isso, em 2002, 
ele foi ranqueado na nona po-
sição entre os “melhores pugi-
listas dos últimos 50 anos” no-
vamente pela mesma revista e 
considerado por especialistas 
como o maior peso-galo do bo-
xe de todos os tempos.

OS MELHORES DO MUNDO
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ALEX FERREIRA

Os projetos sociais Camisa 1 
Futebol e Escola de Goleiros 
Camisa 1 estão realizando uma 
rifa online para dar continuida-
de às melhorias estruturais em 
seus centros de treinamentos. 
A ação tem valor de R$ 10,00 
por número. O dinheiro arre-
cadado será revertido na con-

tinuidade da reforma dos ves-
tiários no campo do Laranja, 
no Jardim São Paulo, e tam-
bém para a cobertura com re-
des dos novos campos society 
da Escola de Goleiros, no Com-
plexo Poliesportivo Ayrton 
Senna, no Machadinho, além 
de outros serviços menores.

Os prêmios são um par de 
chuteiras da marca Puma do 

goleiro Daniel Fuzato, que 
foi aluno do projeto e atual-
mente está na Roma da Itá-
lia; um par de luvas e uma 
bola, ambos da marca Uhls-
port. O link para participação 
é https://www.rifatech.com/
app/773450001.xhtml

“Esta é uma ação em que 
dividimos com todos aqueles 
que querem ajudar os proje-

tos que colaboram para aten-
der melhor as crianças e jo-
vens. Com a união de todos, 
vamos conseguindo realizar 
todo nosso planejamento”, 
comentou o idealizador dos 
projetos, Vander Batistella.

Atualmente os dois projetos 
atendem juntos gratuitamente 
cerca de 300 crianças e jovens 
de Americana e região.

PROJETOS BUSCAM RECURSOS
PARA MELHORIAS NA ESTRUTURA

CAMISA 1

Vander Batistela é o idealizador dos projetos

DIVULGAÇÃO

nal que induziu o crescimen-
to, inclusive de outros setores 
menos relacionados. A músi-
ca brasileira (leia-se Bossa No-
va) invadia os EUA e a Europa.

Falar de Pelé é até um tan-
to desnecessário. Afinal, pou-
cos esportistas no mundo con-

seguiram atingir a fama no mes-
mo nível dele. Até os dias de ho-
je, Pelé ainda é reverenciado em 
todo o mundo e motivo de re-
portagens e documentários, co-
mo em um novo filme do canal 
de streaming Netflix, que serve 
para lembrar aos contemporâ-
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TCR ALTERA CALENDÁRIO DE 2021
AUTOMOBILISMO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Competição internaconal de tu-
rismo e que tem o americanen-
se Fábio Casagrande no grid de 
pilotos, o TCR South America 
alterou o calendário da tempo-
rada 2021. Das oito etapas pre-
vistas, apenas a segunda não 
sofreu mudança - será no Velo-
park, no Rio Grande do Sul, nos 
dias 12 e 13 de junho. As demais 
rodadas tiveram locais e datas 
modificados em razão do acor-
do de transmissão com os ca-
nais de televisão Fox e ESPN.

"Não foram mudanças mui-
to radicais. Os treinos permane-
cem nas mesmas datas. O pon-

to ruim é que a primeira prova, 
que seria em Interlagos, saiu do 
calendário. Para quem está há 
bastante tempo sem andar, co-
mo é meu caso, estrear em uma 

Piloto de 
Americana 
está na equipe 
do tio de 
Barrichelo

1 GOIÂNIA
22 e 23 de maio
2 VELOPARK
12 e 13 de junho
3 CURITIBA

24 e 25 de julho
4 URUGUAI

28 e 29 de agosto
5 ARGENTINA

11 e 12 de setembro
6 ARGENTINA
2 e 3 de outubro
7 ARGENTINA

13 e 14 de novembro
8 CHILE OU ARGENTINA

a definir

ETAPAS

Casagrande está no grid do TCR South America

ra na situação da pandemia no 
Brasil, Casagrande deve ir à pis-
ta para os primeiros treinos da 
categoria na primeira semana 
de abril. Ele vai correr pela equi-
pe do ex-piloto Dárcio Gonçal-
ves dos Santos, tio de Rubens 
Barrichelo e responsável por 
tirar o piloto de Americana do 
kart e levar ao automobilismo.

Casagrande está com 45 
anos e terá o argentino natu-
ralizado norte-americano Roy 
Beock como companheiro de 
equipe no TCR Sourth America. 
A dupla utilizará um Alfa Romeo.

pista que conheço tão bem se-
ria um conforto, uma coisa a 
menos para pensar durante o 
final de semana. Também co-
nheço Goiânia, porém, não é 

tão automático para mim co-
mo é Interlagos", comentou Ca-
sagrande, que disputou cam-
peonato oficial pela última vez 
em 2014. Caso ocorra melho-

ZARAMELO JR. | O JOGO | 8 DE FEVEREIRO DE 2021
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IMPÉRIO ENDURANCE
ADIA INÍCIO PARA MAIO
GLAUCE SCHÜTZ

Em decorrência do agravamen-
to da pandemia de covid-19 em 
todo o Brasil, a organização do 
Império Endurance Brasil e a 
APE (Associação de Pilotos de 
Endurance) optaram por alterar 
o calendário da temporada 2021 
e adiar a estreia do campeonato 
para o dia 1 de maio, em Goiânia.

“Adotamos esta medida em 
conformidade com as políti-
cas de saúde e com o objetivo 
de preservar a saúde de todas 
as pessoas envolvidas no even-
to. Esta alteração de data, entre-
tanto, não irá comprometer nos-

so planejamento para a tempo-
rada. O campeonato permane-
cerá com oito etapas, mantendo 
assim nosso compromisso com 
todas as equipes, pilotos, patro-
cinadores e parceiros do Impé-
rio Endurance Brasil”, afirmou 
Henrique Assunção, presiden-
te da APE. Desta forma, a orga-
nização do evento optou por in-
cluir uma nova etapa, marcada 
para o dia 3 de julho, em subs-
tituição à prova que aconteceria 
no dia 3 de abril, em Interlagos. 
O local da disputa será anuncia-
do em breve.  Um dos pilotos do 
campeonato é o americanense 
André Moraes Junior.

A abertura da temporada será em Goiânia

BRUNO TERENA | MS2 | DIVULGAÇÃO
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SIMONE RECEBE HOMENAGEM NA CM
BASQUETE

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A ex-jogadora de basquete Si-
mone Pontello será uma das 
18 homenageadas com o prê-
mio "Mulheres Destaque do 
Ano", da Câmara de America-
na. A entrega da honraria era 
para ter acontecido em ses-
são solene no último dia 8, Dia 
Internacional da Mulher, mas 
foi cancelada em razão do 
agravamento da pandemia. 
Nova data será marcada pe-
los responsáveis pelo cerimo-
nial do Poder Legislativo.

A indicação do nome de 
Simone Pontello ao prêmio 
foi do vereador Thiago Bro-
chi. "Indicar a Simone foi uma 
honra muito grande. Sua tra-
jetória no esporte, em Ameri-
cana, em São Paulo e no Bra-
sil, é de arrepiar, de encher de 
orgulho. Simplesmente cam-
peã mundial e pan-america-
na. Temos uma americanen-

se rica em conquistas no es-
porte e eu não poderia deixar 
de reconhecer tudo isso. Fi-
quei muito feliz que ela acei-
tou o convite e estou tão an-
sioso quanto ela para a entre-
ga e para fazer essa justa ho-
menagem", disse o parlamen-
tar ao O JOGO.

Nascida em America-
na, a ex-pivô Simone tem 49 
anos e deixou as quadras em 
2007. Seu primeiro conta-
to com o basquete foi quan-
do tinha apenas 10 anos e 
era aluna da escola "Risole-
ta Lopes Aranha", no bairro 
São Domingos. A partir dai, 

vestiu camisas de equipes 
importantes, como Jundiaí,  
Sorocaba, Santo André, São 
José do Rio Preto, Ourinhos, 
São Caetano do Sul, Guaru-
lhos e Piracicaba.

"Ser reconhecida e homena-
geada em vida na minha cida-
de é algo muito especial. Mui-
to mesmo", afirmou a joga-
dora, que, além de títulos es-
taduais e nacionais, foi cam-
peã do Mundial Interclubes 
por Sorocaba, em 1991, e do 
Sul-Americano de Clubes por 
Santo André, em 1999.

Pela seleção brasileira, Si-
mone conquistou o título dos 
Jogos Pan-Americanos de Ha-
vana, em 1991, da Copa do 
Mundo da Austrália, em 1994, 
e do Sul-Americano de San-
tiago (1989), Bogotá (1991) e 
Cochabamba (1993). Fez par-
te também da seleção que pe-
la primeira vez representou o 
Brasil numa Olímpiada, em 
Barcelona (1992).

Ex-pivô teve 
nome indicado 
à homenagem 
pelo vereador 
Thiago Brochi

RENATA BELO DA SILVA
MARIA GIOVANA FORTUNATO
MARIA MARGARIDA DOS REIS

EUNICE PIMENTA
GIULIANA MEIRA BRANDÃO

GERMINA BIGOTO MELIM
SIMONE PONTELLO

PATRICIA SOARES AROUCA
ROSANA ALVES LUCHIARI
ROSA HELENA GIMENES

LEONOR PESSOTTO MARINS
ANA RUBIA DE ANDRADE
TÂNIA MARTINS DA COSTA

CAROLINI SOARES DA SILVA
CLÁUDIA SANTOS LEAL

SILVANA GIULIANI DE CAMARGO
LUCIANA GATO DA SILVA

* Dos 19 vereadores de Americana, 
apenas Otto Kinsui e Vagner 

Malheiros não fizeram indicação 
de nenhum nome para o prêmio.

HOMENAGEADAS

O vereador Thiago Brochi
e a ex-pivô Simone Pontello

DIVULGAÇÃO
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 
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JOSÉ HENRIQUE DEMONSTRA OTIMISMO NA "ESTREIA" NA GESTÃO PÚBLICA
NOVA ODESSA

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

O ex-árbitro de futebol José 
Henrique de Carvalho assu-
miu no início de fevereiro o car-
go de secretário adjunto de Es-
portes, Lazer e Cultura de Nova 
Odessa. A convite do prefeito 
Cláudio José Schooder, o Leiti-
nho, ele é o número 2 da Pas-
ta, abaixo apenas do secretário 
Thiago Gentil, ex-jogador de fu-
tebol com passagens por diver-
sos times do Brasil e do exterior 

- o principal foi o Palmeiras.
Em sua primeira experiên-

cia em gestão pública, José 
Henrique mostra-se bastan-
te otimismo quanto ao traba-
lho a ser realizado. “Vamos nos 
esforçar ao máximo para en-
trar na história do esporte de 
Nova Odessa. Tenos uma equi-
pe muito técnica”, disse o pira-
cicabano de 47 anos. Ele mo-
ra em Americana desde os 7 
anos, é casado com Patrícia e 
pai de Rodrigo e Vinicius, de 10 
e 5 anos, respectivamente.

Formado em Análise de Sis-
temas pela Unimep, atuou du-
rante quase duas décadas co-
mo árbitro pela CBF (Confe-
deração Brasileira de Futebol) 
e FPF (federação Paulista de 
Futebol). Hoje, ainda tem liga-
ção com as duas entidades co-

mo observador de VAR, qua-
lity manager, analista de de-
sempenho e instrutor técnico. 
Também tem experiência de 
20 anos na área de Educação 

- era sócio do Colégio Pitágoras.
Com vários cursos de ges-

tão esportiva no currículo, Jo-
sé Henrique recebeu O JOGO 
na sede da Secretaria de Es-
portes, Lazer e Cultura de No-
va Odessa, que fica no Ginásio 
Jaime Nércio Duarte (Carioba), 
no Jardim Santa Rosa. O jornal 
abordou com o dirigente ape-
nas assuntos relacionados à 
área esportiva. Confira!

Como surgiu o convite para 
ser secretário adjunto de 
Esportes em Nova Odessa?
JOSÉ HENRIQUE DE CARVA-
LHO Começa pela forma co-
mo foi a campanha do prefei-
to Leitinho. Ele levantou a ban-
deira do esporte. Quando elei-
to, seu entendimento foi no 
sentido que seria interessante 
ter na Pasta uma equipe mais 

Dirigente diz
que será dada
atenção para
base de todas
as modalidades

José Henrique, no ginásio 
do Jardim Santa Rosa, falou 
esta semana com O JOGO

ZARAMELO JR. | O JOGO | 16 DE MARÇO DE 2021

técnicaUma parte da família 
da minha esposa mora em No-
va Odessa, tenho muitos ami-
gos na cidade, conheço muita 
gente.  Pessoas próximas ao 
prefeito falaram a meu respei-
to, do meu passado esportivo, 
de boas experiências profissio-
nais na área. Foi então que ele 
marcou reunião comigo. Fui 
ao Gabinete, conversamos, ele 
pontuou várias coisas. Tudo is-
so casou com aquilo que eu 
gostaria de desenvolver junto 
com o secretário Thiago, que 
também é uma pessoa técnica, 
tem conhecimento e passado 
esportivo. Fiquei muito feliz e 
aceitei o convite.

Efetivamente, quais 
são suas funções?
JOSÉ HENRIQUE A vida intei-
ra, nos lugares que eu ia traba-
lhar apitando futebol, princi-
palmente finais de campeona-
tos amadores, sempre manti-
ve contato com secretários de 
Esportes. Minha percepção é 
de que o secretário nem sem-
pre tem ligação com o espor-
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JOSÉ HENRIQUE DEMONSTRA OTIMISMO NA "ESTREIA" NA GESTÃO PÚBLICA
te. Muitas vezes é alguém mais 
político. Em Nova Odessa, não 
é esse o caso. O que ficou mui-
to bacana para trabalhar é que 
o Thiago é um ex-jogador de 
futebol profissional e assim 
temos uma qualidade técni-
ca muito grande na Secretaria. 
Tem também o William (Bar-
bosa) e o Paulo (Maisena), que 
agregam muito nesta questão 
técnica. Assim, o que envolve 
nossa função é avaliar estru-
tura, fazer planejamento das 
atividades, coordenar, em al-
gum momento também orien-
tar os professores, muitos de-
les com passado de formação 
muito bonito e a gente quer ter 
essa retomada. De modo ge-
ral, apoiar e desenvolver a prá-
tica esportiva. O munícipe da-
qui ama, ele é apaixonado pe-
lo futebol, tanto que o (fute-
bol) amador em Nova Odessa 
é muito forte. Queremos me-
lhorar o futebol, mas também 
queremos retomar algumas 
modalidades, inclusive aque-
las que já tiveram muito suces-
so no passado.

Com é seu relacionamento 
com o secretário 
Thiago Gentil?
JOSÉ HENRIQUE É ótima. Isso é 
muito mérito do Leitinho, que 
conseguiu enxergar que tería-

do esporte, depois da pande-
mia, possamos oferecer a me-
lhor qualidade possível.

Qual vai ser a prioridade 
de vocês na gestão?
JOSÉ HENRIQUE Além da es-
trutura física, que, como já dis-
se, é muito boa, mas dá pa-
ra melhorar ainda mais, há a 
questão do nosso corpo do-
cente. Temos excelentes pro-
fessores e o que eles mais que-
rem, inclusive fizeram esse pe-
dido numa reunião com a gen-
te, é que voltem algumas mo-
dalidades que foram um pou-
co esquecidas. Nova Odessa 
teve no passado equipes mui-
to fortes, como, por exemplo, 
de handebol e de futsal. Que-
remos retomar isso sim. O mais 
importante de tudo é que en-
tendemos que precisamos me-
lhorar a base, a base de todas 
as modalidades. Vamos fo-
mentar isso. Vamos desenvol-
ver de forma ampla pensando 

no futuro. Mesmo que os atle-
tas não venham a ser profissio-
nais,  não sejam de ponta, de 
alto performance, mas que se-
jam grandes seres humanos, 
pois o esporte é capaz disso.

Você imaginava receber 
convite para atuar 
na área esportiva de 
alguma prefeitura?
JOSÉ HENRIQUE Sempre ima-
ginei que em algum momen-
to poderia estar numa Secreta-
ria de Esportes, como secretá-
rio ou como adjunto, em alguma 
cidade aqui da região. Sempre 
foi uma vontade. Agora foi da-
da essa oportunidade em Nova 
Odessa. Espero fazer um gran-
de trabalho, uma grande ges-
tão, mesmo com essas dificul-
dade iniciais. A gente imagina 
que dias melhores virão aí pela 
frente. Tenho certeza que as coi-
sas vão melhorar muito e a gen-
te vai conseguir desenvolver tu-
do aquilo que já tem planejado.

Como você está se 
sentindo nesta sua 
primeira experiência na 
parte de gestão pública?
JOSÉ HENRIQUE Estou bem 
animado, bem contente. Não 
só porque há ótimas pessoas 
dentro da Secretaria, mas 
também porque temos uma 
liderança muito positiva do 
Thiago Gentil. O que mais que-
remos é organizar, coordenar, 
orientar, apoiar de modo ge-
ral e desenvolver a prática es-
portiva. Entendemos esse mo-
mento que estamos vivendo. 
Temos todos que nos cuidar e 
aguardar a vacinação para ter 
um pouco mais de tranquilida-
de. Enquanto o momento da 
prática esportiva não vem, es-
tamos nos reinventando, cor-
rendo nas questões que en-
volvem a parte estrutural, pa-
ra que, assim que tudo pu-
der voltar, estejamos com a 
situação em ordem e todos 
possam usufruir do esporte.

mos uma sintonia muito boa. 
Ele percebeu o que o Thiago 
queria para o esporte da ci-
dade e o que eu poderia agre-
gar. Hoje falamos a mesma lín-
gua, temos um direcionamen-
to muito legal para questões 
do esporte. Até apitei jogo de-
le quando estava no Figueiren-
se, mas nunca havíamos con-
versado até então. Acredito 
que nos completamos no tra-
balho, pois temos experiência 
em gestão esportiva, temos 
passado esportivo. E não ape-
nas no futebol, mas em outras 
modalidades também.

Quais têm sido os 
primeiros passos da 
equipe da Secretaria?
JOSÉ HENRIQUE Fizemos ava-
liação da parte estrutural, 
olhando os campos, o entor-
no deles, os vestiários, os giná-
sios, a cidade tem ótimos giná-
sios, e as praças esportivas de 
modo geral. Já temos ideia do 
que precisamos fazer para me-
lhorar a questão de estrutura. 
Mesmo sabendo que os espa-
ços esportivos estão numa si-
tuação muito boa, sempre al-
guma coisa pode ser feita pa-
ra quando houver a retomada 

José Henrique assumiu o cargo no início de fevereiro
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Tenha Em Suas Mãos E Verá Que O Céu
Não É O Limite Para Seu Esporte Preferido.

A Nova Geração Em Raquetinha! rocket_raquetinha

"BALOEIROS"
PLANEJA NOVAS
AÇÕES NO YOUTUBE

TÊNIS

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Idealizado pelo jogador e pro-
fessor de tênis Leonardo Cunha, 
29 anos, de Americana, e pe-
lo empresário Felipe Buffoni, 
23, de São José do Rio Pardo, 
o "Baloeiros" está completando 
agora em março cinco meses no 
ar. O canal no Youtube foi lança-
do em outubro do ano passa-
do e tem por objetivo divulgar 
a modalidade, principalmente 
através de conteúdos técnicos 
e táticos. São dois vídeos men-
sais (o número deve subir para 
três a partir de abril) e as grava-
ções acontecem na academia Di 
Salvi, em Valinhos. "No ano pas-
sado, durante a pandemia, com 
a paralisação dos torneios, fi-
quei sem jogar e foquei 100% 
nas aulas. Aí veio a ideia de criar 
um conteúdo digital para pas-
sar um trabalho diferenciado 
para maior número de pessoas. 
Só que praticamente desisti da 

ideia quando fiz a cotação dos 
equipamentos para produção 
dos vídeos", contou Leonardo.

O americanense revelou que 
o projeto foi retomado quando 
recebeu um telefonema do ami-
go Felipe. "Ele me ligou e disse 
que queria fazer uma entrevis-
ta comigo, pois estava com a 
ideia de lançar um canal sobre 
tênis no Youtube. Como ele já 
tinha os equipamentos, respon-
di que não queria dar entrevista 
e sim desenvolver o projeto jun-
to.  Ele topou na hora. Foi assim 
que surgiu o Baloeiros", explicou.

O canal, além das dicas técni-
cas e táticas do tênis, tem o qua-
dro "Desafio", que é mais "le-

ve" e voltado ao entretenimento. 
"Fazemos um bate-papo des-
contraído com o convidado e ai 
o desafio para um jogo de pon-
tuações. Cada desafio é diferen-
te. A repercussão tem sido mui-
to positiva", disse Leonardo.

Nos primeiros "programas", a 
maioria dos convidados do "De-
safio" tem sido de pessoas liga-
das ao tênis, mas Leonardo e 
Felipe planejam abrir o espaço 
para "personalidades" de ou-
tras modalidades e áreas, como, 
por exemplo, jogador de futebol, 
cantor, jornalista, entre outros.

A dupla que comanda o 
"Baloeiros" tem mais planos pa-
ra a temporada, como o lan-
çamento de consultorias e do 
e-commerce para venda de 
produtos específicos do canal. 

"Estamos bem felizes com os 
resultados e os números do ca-
nal. Esperamos ajudar as pes-
soas que curtem o tênis e tam-
bém expandir a modalidade no 
Youtube", afirmou Felipe.

Dupla que 
comanda o 
canal está 
feliz com a 
repercussão

Felipe Buffoni e Leonardo Cunha comandam o programa

DIVULGAÇÃO
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RAMOS ENCARA DESAFIO DE 12 HORAS
PESCA ESPORTIVA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O americanense Marcelo Ra-
mos (Celo) é um dos 45 com-
petidores de todo Brasil que 
estão participando do Tucu-
na Free Selection, torneio de 
pesca esportiva que terá qua-
tro etapas ao longo do ano, 
cada uma com duração de 12 
horas. "Certamente é o tor-
neio mais desafiador que par-
ticipei até hoje. Veio para ino-
var e ficar. É uma honra ser 
um dos convidados", disse.

De acordo com Celo Ramos, 
a competição chama a atenção 
pela forma de disputa. "É pes-
ca individual, cada um por si, 
distância mínima de 500 me-
tros entre os barcos. São 12 ho-
ras no rio. Você tem que tomar 
as decisões e traçar a estraté-
gia sozinho. Pegar o peixe, fazer 
as medições, filmar e soltar em 
perfeitas condições", explicou. 

"Tem que usar a experiência e 
o conhecimento, e contar tam-
bém com a sorte", acrescentou.

No Tucuna Free Selection, 
só é permitida a pesca de tu-
cunaré amarelo e azul. "No fi-
nal de cada etapa, o pesca-
dor envia os vídeos para a co-
missão organizadora validar. 
Valem seis peixes e a classi-
ficação é pela somatória das 
medidas", salientou o pesca-
dor de Americana.

A etapa de abertura acon-
teceu no Rio Paranaíba-MS, 
no dia 6 deste mês, e Celo Ra-
mos terminou em oitavo lugar.  

"O tempo não estava legal. Mui-
to vento, chuva, o que atrapa-
lhou bastante. Mesmo assim, foi 
um bom resultado. Fui aben-
çoado", disse. A próxima está 
agendada para o dia 3 de abril, 

Pescador de 
Americana 
terminou em 
8º lugar no 
Paranaíba

Celo Ramos com troféu conquistado na abertura

REPRODUÇÃO INSTAGRAM REPRODUÇÃO INTERNET

em local ainda a ser divulgado.  
Na temporada 2021, Celo Ra-
mos está competindo pela 
equipe Mar Negro Fishing, de 
Americana, que é empresa de 
vestuário de pesca dos irmãos 

Rafael e Diego Martins (Lam-
bari). Suas principais conquis-
tas nos últimos anos foram o 
título de campeão na Apea de 
2019 e o maior peixe do Torneio 
São Simão de 2019.

Americanense participa de torneios há vários anos
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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 

OPINIÃO VACINAÇÃO E ARMAS

N a sexta-feira, dia 12 de 
fevereiro de 2021, o 
(des)Governo Fede-

ral publicou no Diário Oficial da 
União quatro decretos sobre 
o uso e aquisição de armas no 
Brasil. Na prática, os decretos 
alteram substancialmente a le-
gislação sobre esse assunto tão 
delicado e tão importante. O 
tema não passou desapercebi-
do pela grande imprensa como 
parece que queria o Governo.

Os decretos flexibilizam, em 
muito, o uso e aquisição de ar-
mas e munição em solo brasilei-
ro. O que se seguirá a isso é que 
boa parte da sociedade brasilei-
ra se armará, como se isso fos-
se solução à crise de violência 
que vemos em nossas cidades. 
Até parece que é disto que es-
tamos precisando no momen-
to. A idiotice do Governo só 
faz crescer. Este Governo tem 
uma vocação nata para isto.

A quem interessa essa mu-
dança nas regras do uso e 
aquisição de armas de fogo 
no Brasil? À grande maioria 
da sociedade brasileira? Cer-
tamente que não! Pergunte ao 
brasileiro simples, trabalhador, 
pai de família, se ele está inte-
ressado em possuir uma arma 
de fogo dentro de casa? Ora, 
a grande maioria da popula-
ção brasileira está preocupada 
com coisas mais relevantes no 

momento, para o seu dia-a-dia.
Hoje, mais do que nunca, o 

que nós mais precisamos não 
são armas. Precisamos de va-
cinas para nosso povo sofri-
do! A vacinação aqui no Bra-
sil caminha a passos de tarta-
rugas. Graças à incompetência 
do Governo que, desde cedo, 
dizia tratar-se de uma “gripe-
zinha”. Já estamos no quarto 
ministro à frente da Saúde. Ca-
da um pior que o outro. Parece 

que falta planejamento e von-
tade política para combater o 
vírus. Precisamos ser célere na 
vacinação de nossa gente.

Sobre os decretos, com a 
palavra o parlamento brasi-
leiro. Afinal, é atribuição de-
les confeccionar as leis que 
nos regem. No momento, meu 
maior sonho é por um país 
com menos armas e mais vaci-
nas. Vacina é a única arma que 
precisamos agora!!!

AILTON GONÇALVES
ailton@ipamericana.org.br

AILTON GONÇALVES 
DIAS FILHO
Pastor Presbiteriano 

 A Guarda Municipal de Americana recebeu uma série de equipamentos que serão acoplados à embarcação que hoje 
realiza fiscalização na Represa do Salto Grande. Com os dispositivos, será possível a realização de ações noturnas. 

A embarcação foi equipada com giroflex, silibim de mão, silibim fixo (do tipo holofote), sirene e megafone. Todo o aparato 
é alimentado por bateria de 90 amperes com cabos e materiais impermeáveis. A chegada dos equipamentos se deu 

graças ao mesmo grupo de empresários que doou a embarcação para a Prefeitura em dezembro de 2019. Os materiais 
permitirão que o Grupo de Proteção Ambiental (GPA) também atue no período noturno, coibindo a pesca predatória 

nesse período, realizando rondas e contribuindo para a segurança da população local. Em dezembro de 2019, um grupo 
de 21 empresários contribuiu com a Gama com a doação de uma embarcação. Em junho do mesmo ano, 26 guardas 

municipais e cinco servidores da Secretaria de Meio Ambiente haviam participado de curso de formação de condutores 
de embarcação, ministrado pela Marinha do Brasil. Desde então, o barco vem sendo utilizado em ações de fiscalização e 
proteção dos recursos hídricos dos rios Jaguari, Piracicaba, Atibaia e da Represa do Salto Grande, bem como para coibir 

atos irregulares como pesca predatória, queimadas, despejo de esgoto e destruição das matas ciliares. (DA REDAÇÃO)

GAMA PASSA A TER EQUIPAMENTOS 
PARA RONDAS NOTURNAS

DIVULGAÇÃO

O Governo de São Paulo 
iniciou nova campanha de 
conscientização da população 
sobre a importância de 
respeito à quarentena para o 
enfrentamento da pandemia 
do coronavírus e contenção das 
altas taxas de transmissão do 
vírus. No total, 44 milhões de 
pessoas residentes no estado 
receberão mensagens de texto 
nos aparelhos celulares com 
o alerta sobre a necessidade 
de respeito ao isolamento 
social. O envio das mensagens de SMS foi iniciado na noite de 
quarta-feira (17) e deve se estender até domingo (21). O texto 
possui os seguintes dizeres: “Governo de SP alerta! Alto risco de 
lotação de leitos no estado. Fique em casa. Proteja sua família. 
Se tiver que sair, use máscara.” O objetivo é conscientizar a 
população para que mantenha as medidas de isolamento e de 
restrição de circulação previstos na fase emergencial do Plano SP, 
como medida fundamental de enfretamento do atual momento, 
em que observa-se o recrudescimento da pandemia, com 
aumento das taxas de contaminação, mortes e ocupação de leitos. 
A ação será integralmente realizada sem custo para o Estado, em 
parceria com a Conexis Brasil Digital, associação que representa as 
empresas de comunicação e conectividade no país. (DA REDAÇÃO)

GOVERNO ENVIA MENSAGENS 
POR SMS PARA CONSCIENTIZAÇÃO

REPRODUÇÃO INTERNET
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OSWALDO, O CAIXEIRO VIAJANTE... OSWALDO NOGUEIRA

@oswaldo_nogueira

A SAÚVA ESTÁ DE VOLTA...

N o século 19, a presença 
da saúva causava um 
grande dano às plan-

tações agrícolas; provocava es-
cassez de alimentos e prejuí-
zo aos agricultores. O naturalis-
ta francês Auguste de Saint Hi-
laire, em viagens a várias provín-

cias brasileiras, ficou impressio-
nado com a destruição causada 
pela formiga, e criou a frase “Ou 
o Brasil acaba com a saúva, ou a 
saúva acaba com o Brasil.” Ho-
je, esse nefasto inseto está sob 
controle. Nossa agricultura ven-
ceu a batalha; somos o tercei-

ro maior país agrícola do mun-
do e alimentamos um bilhão e 
quinhentas milhões de pessoas, 
trazendo bilhões de dólares pa-
ra nossa reserva cambial.

Agora, porém, temos uma 
nova saúva: o coronavírus, que 
também vem prejudicando 

as pessoas e nossa economia, 
provocando fechamento de 
empresas comerciais e indus-
triais, além dos serviços co-
mo academias, salões de be-
leza etc. Temos, porém, a che-
gada do tão esperado imuni-
zante, que já está sendo apli-

cado com resultados positivos. 
Precisamos ter a tranquilidade 
de esperar a eliminação dessa 
praga moderna, solidarizan-
do com as pessoas afetadas e 
incentivando aqueles que es-
tão aptos ao trabalho para que 
cumpram suas funções, e que 

assim nada falte aos que não 
possam trabalhar.

Como vencemos a saúva, 
venceremos o coronavírus. Fé 
em Deus e pé na tábua...

OSWALDO NOGUEIRA
Empresário

AMERICANA, 19 DE MARÇO DE 2021

CIDADE AGORA
PASSA INTEGRAR
O CONSELHO

AMAURI DE SOUZA | DIVULGAÇÃO

Em eleição virtual realizada 
durante o último dia do 34º 
Congresso do Cosems-SP 
(Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde do Estado 
de São Paulo), sexta-feira 
(12), o secretário de Saúde de 
Americana Danilo Carvalho 
Oliveira foi eleito membro 
titular do conselho fiscal do 
colegiado. Com isso, Americana 
agora passa a integrar a 
seleta equipe que tem como 
objetivo acompanhar, avaliar 
e deliberar sobre as políticas 
públicas de saúde no âmbito 
estadual. (DA REDAÇÃO)

O Cuca (Centro Universidade 
do Conhecimento de 
Americana), setor ligado à 
Unidade de Desenvolvimento 
Econômico da Secretaria de 
Planejamento da Prefeitura, 
vem confeccionado máscaras 
de proteção que estão sendo 
doadas aos hospitais Municipal 
e da Unimed. O trabalho está 
sendo realizado desde 1º de 
março, quando se iniciariam 
as aulas de costura industrial 
que, posteriormente, tiveram 
que ser adiadas por conta da 
fase emergencial do Plano 
São Paulo. Até o início desta semana, já haviam sido confeccionadas 
800 máscaras, e mais 600 seguiam em processo de confecção. 
O trabalho é realizado por cinco costureiras, entre profissionais do próprio 
Cuca e voluntárias. “A Unimed nos doa o TNT e o elástico e, depois de 
prontas, o material é dividido entre o Hospital Municipal e o Hospital 
da Unimed. Estamos produzindo, ainda, máscaras de tecido, que serão 
doadas para as secretarias municipais”, destacou o secretário adjunto 
de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros. Rafael lembrou, 
ainda, outras parcerias, como a empresa Revive, que doou materiais de 
costura, e a Sicredi, que disponibiliza verba para compra de materiais. 
“A Prefeitura não tem nenhum gasto. Todo o trabalho é realizado em 
parceria com o setor privado”, afirmou o secretário adjunto. (DA REDAÇÃO)

CUCA CONFECCIONA MÁSCARAS
PARA HOSPITAIS DE AMERICANA

CRISLAINE FERNANDES | DIVULGAÇÃO

A Secretaria de 
Saúde de Americana 
recebeu, esta 
semana, uma nova 
ambulância para 
integrar a frota do 
município. Trata-se 
de furgão Renault 
Master L2H2, que 
será utilizado no 
transporte social 
de pacientes que 
realizam tratamento 
em unidades de 
saúde de outras 
cidades. A compra da 
viatura foi viabilizada 
por meio de uma 
emenda parlamentar 

do deputado federal Orlando Silva, em proposta cadastrada em 2020 no valor de R$ 
225 mil. Com o processo licitatório, a prefeitura conseguiu adquirir o veículo ao custo 
final de R$ 180,5 mil. Com a nova ambulância, a Secretaria de Saúde reforça a frota 
para encaminhar usuários em cidades como São Paulo, Campinas, Jaú, Ribeirão Preto, 
Barretos, Bragança Paulista, entre outras. “A chegada de mais uma ambulância nos 
permite melhorar a oferta de transporte aos usuários, com mais conforto, segurança 
e eficiência” comentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira. (DA REDAÇÃO)

NOVA AMBULÂNCIA CHEGA
PARA "MELHORAR A OFERTA"
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VELINHAS!
São aniversariantes dessa sexta: 
Nandynha Scaramal Mattei, Bruno Uliana, 
Luzia Stella e Luciane Gallo Fadinha, 
No sábado, Maria Santichio, Raquel 
Simeoni e Elaine Stradiotto comemoram 
idade nova. E no domingo, Eduardo 
Gazzetta, Sonia Borges, Luiza Melinho, 
Margarete Fontana (foto) e Bianca Quintal 
festejam idade nova. Felicidades!

ALIANÇAS!

Silvia Franco de Andrade e
Gustavo Andrade celebraram Bodas
de Hematita. São 28 anos de amor,
amizade e cumplicidade. Parabéns!

Bodas de Opala. Fabiana e
Luciano Correa estão completando
24 anos de casamento.
Rumo às bodas de prata...

Casal super tradicional de Americana,
Jacyara e Luiz Carlos Gonçalves estão
completando 43 anos de casamento.
Felicidades pelas Bodas de Azeviche!

O melhor da gastronomia oriental em harmonia 
com pratos internacionais trazendo texturas, aro-
mas e sabores. Combinados divinos e pratos ex-
clusivos. A noite intimista comandada pelo ca-
sal Juliana Lieira e Josué Araújo reuniu um seleto 
grupo de amigos para momentos inesquecíveis. 
Drinks personalizados e uma super apresentação 
de pratos e bebidas no Kanzen Premium.

Os anfitrões Juliana Lieira e
Josué Araújo no comando da noite
intimista com gastronomia oriental

Paulinho Coberaço
e Priscilla Mello

O rasante de Patrícia
e Wladimir Silveira

Na ala jovem, Henrique Hefliger
e Rapha Matos

Dispensando apresentações,
Mariana e Luiz Carlos Matos

O click de Andrea Zanetti
e Jura Retucci 
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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:      

CADA UMA...
Ai ai ai... E a lulu 
poderosa e bem 
conhecida, que acabou 
aderindo às dancinhas 
do Tik Tok?! A fuefa, 
sem muita coordenação 
motora, tem 
sensualizado até demais. 
A filha adolescente está 
incomodada com a 
popularidade da mãe 
e o maridão, já deu um 
ultimato: quer a bonita 
fora da plataforma 
digital ou é o fim da 
relação. Tô bege!

PEDALANDO... BIG TOUR!

Rafael Prates em
pit stop turístico por
Maragogi, em Alagoas, 
o Caribe Brasileiro

Alexsander Duarte
com sol, praia e mar
no pit stop pelo
Ibero Star Bahia

Em tempos de pandemia, a 
paixão por bicicleta, viagens 
e fazer amigos floresceu. Co-
nhecido por ser um exercí-
cio aeróbico de grande po-
tência, que é capaz de elimi-
nar em média 700 calorias 
em apenas uma hora de exer-
cício, pedalar emagrece ao 

mesmo tempo em que tonifi-
ca os músculos das pernas e 
abdômen, ajudando também 
na circulação sanguínea, fun-
cionamento do intestino, con-
trole do colesterol e reduzin-
do os riscos de diabetes. Se-
ja nas ruas ou dentro da aca-
demia, o exercício ainda co-

labora com benefícios men-
tais, como o alívio da depres-
são, do estresse, da ansieda-
de e também acarreta em 
melhora na qualidade do so-
no. Nos cliks, a galera apaixo-
nado por bike pedalando pe-
la região vivendo aventuras e 
paisagens maravilhosas!

Alessandra Vilane e Andreia Marinho

Sergio Evangelista

Julião Biagio

Fabio Guidolin (Gudiola), diretor do Bike Hotel Sport Kamila Letícia

Janaine Borges

Filipe Zaramello
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CAUÊ MACRIS FECHA JORNADA NA PRESIDÊNCIA COM RECORDE
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DA REDAÇÃO

O presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Pau-
lo, deputado Cauê Macris, en-
cerrou esta semana, mais pre-
cisamente na segunda-feira 
(15), sua gestão à frente da pre-
sidência do Parlamento com re-
corde histórico: a economia de 
R$ 460 milhões em dois biê-
nios (2017/2019 e 2019/2021).

Somente no último ano, fo-
ram poupados R$ 202 milhões 
do Orçamento. No ano anterior, 
2019, foram R$ 146,5 milhões, 
enquanto em 2018, foram R$ 
106,4 milhões. Em 2017, pri-
meiro ano da gestão e com Or-
çamento elaborado anterior-
mente, foram R$ 5,7 milhões.

De acordo com o deputado, 
essa economia foi resultado de 
um programa de gestão basea-
do no tripé da inovação, trans-
parência e austeridade. Todas 
as ações e medidas das legisla-
turas atenderam às três frentes 
de trabalho, conferindo à As-
sembleia uma nova realidade.

“Após quatro anos de ges-
tão, meu sentimento é de de-
ver cumprido. Deixamos nossa 
marca, que foi consolidada no 
tripé da inovação, transparência 
e austeridade. Esta caminhada 
exigiu muita perseverança. Por 
isso, agradeço a todos por esta 
jornada”, disse Cauê Macris.

O parlamentar afirmou que 
os investimentos em inova-
ção foram fundamentais para 
a economia de quase meio bi-
lhão de reais no período. Quan-
do assumiu a presidência, ele 
notou que precisava substituir 
a gestão obsoleta e cara por al-
go mais moderno e barato.

Foram investidos cerca de 
R$ 45 milhões na troca de ca-
bos, fiação, computadores e 
equipamentos. Um novo siste-
ma de tecnologia da informa-
ção foi implantado na Alesp, de 

forma a dar sustentação pa-
ra os novos programas de ges-
tão administrativa e financeira, 
que permitem maior controle, 
transparência e economia.

O Parlamento ganhou os 
programas “Alesp Sem Pa-
pel”, “Alesp Moderna” e “Le-
gisRH”, que conversam entre 
si e permitem maior agilida-
de e produtividade nas áreas 
administrativa, financeira e de 
recursos humanos da Assem-
bleia Legislativa de São Paulo. 

“Os investimentos deram nova 
realidade para a Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo. Tivemos o cuidado de 
fazer um plano de longo pra-
zo na área. Com isso, o Parla-
mento paulista está prepara-
do para as mudanças e trans-
formações dos próximos 20 
anos”, garantiu Cauê.

AUSTERIDADE
As mudanças na gestão im-
pactaram positivamente nos 
custos da Assembleia Legisla-

tiva de São Paulo. As despe-
sas, que até 2017 consumiam 
quase 100% do Orçamento do 
Legislativo, caíram para 88% 
quatro anos depois, voltan-
do para o mesmo patamar de 
2011, de R$ 1,1 bilhão por ano.

Para a redução das despe-
sas, contratos foram renego-
ciados, licitações refeitas e até 
o consumo de energia foi re-
duzido. Um dos pontos mais 
importantes foi a queda nas 
despesas com folha de paga-
mento, fruto da extinção de 

Cauê Macris deixa presidência da Alesp com economia de quase meio milhão de reais

DIVULGAÇÃO

Deputado de 
Americana 
esteve à frente 
da Alesp nos 
últimos 4 anos

cargos e novas regras sobre 
férias e licença-prêmio.

As despesas com o RH re-
cuaram uma década. Até 2017, 
elas representavam 91% do Or-
çamento. Em 2020, esse per-
centual caiu para 80%. Já em 
2010, era de 81%. “Consegui-
mos fazer mais com menos, 
trazendo qualidade, agilidade, 
produtividade e transparên-
cia”, salientou Cauê.

Os custos com a comuni-
cação e divulgação dos traba-
lhos legislativos também caí-

ram na gestão do presidente 
Cauê Macris. Uma nova forma 
de administração criou a Rede 
Alesp, integrando todo o siste-
ma de comunicação do Legis-
lativo, economizando recursos.

A economia da Assembleia 
também foi obtida em razão da 
redução de gastos dos parla-
mentares. Em 2018, os valores 
chegaram a R$ 38 milhões por 
ano. No entanto, em 2019, caiu 
para R$ 24 milhões e em 2020 
chegou a R$ 21 milhões, o me-
nor valor da última década.

Após quatro anos de gestão, 
meu sentimento é de dever 
cumprido. Deixamos nossa 
marca, que foi consolidada 
no tripé da inovação, 

transparência e austeridade. Esta 
caminhada exigiu muita perseverança."
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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!

CAUÊ MACRIS FECHA JORNADA NA PRESIDÊNCIA COM RECORDE
MANDATO MARCA INSTALAÇÃO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS NA CASA
No período em que o deputa-
do Cauê Macris presidiu a As-
sembleia Legislativa, vários 
serviços públicos foram insta-
lados no local. O principal de-
les foi inaugurado neste ano: 
uma unidade do Poupatem-
po, com 154 opções de ser-
viços e capacidade para até 
500 atendimentos por dia.

Antes do Poupatempo, 
a Assembleia também re-
cebeu uma unidade do De-
tran.SP e uma unidade da 
Defensoria Pública do Esta-
do. Além disso, a Casa con-
ta com agências bancárias e 
uma biblioteca aberta ao pú-
blico. Aos finais de semana, 

o estacionamento pode ser 
usado pelo público geral.

Na última semana, a cre-
che da Alesp foi municipali-
zada graças a convênio iné-
dito entre o Parlamento e 
a Prefeitura de São Pau-
lo. Agora, todos os morado-
res da região podem deixar 
seus filhos na creche, além 
de funcionários e prestado-
res de serviços da Assem-
bleia Legislativa.

TRANSPARÊNCIA
Todos os dados estão à dis-
posição da população por 
meio do novo Portal da 
Transparência, também im-

plantado sob a gestão do 
deputado Cauê Macris, que 
criou ainda o aplicativo Fis-
caliza Cidadão – que concen-
tra diversas informações dos 
deputados e do Parlamento 
no celular –, que conta com 
mais de 20 mil downloads.

Na Presidência, Macris 
ainda regulamentou a Lei 
de Acesso à Informação da 
Alesp, criou um novo Acer-
vo Histórico e está fazendo 
a digitalização de toda a do-
cumentação, além de criar 
um sistema de auxílio e en-
cargos de gabinete, que se 
interliga aos programas de 
gestão da Casa. (DA REDAÇÃO)

Na gestão de Cauê, Alesp instalou, entre outros serviços, o Poupatempo

João Dória confirmou Cauê Macris como secretário da Casa Civil

O deputado estadual e ex-pre-
sidente da Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo, Cauê Macris 
é o novo Secretário da Casa Ci-
vil do governo de São Paulo. A 
sua nomeação foi publicada na 
edição de terça-feira (16) do 
Diário Oficial do Estado.

"Cauê une capacidade de 
realização, conhecimento e 
entusiasmo na gestão pública. 
O governo de São Paulo ganha 
com a sua capacidade de in-
terlocução, envolvendo socie-
dade civil e Poder Legislativo. 
Nosso objetivo neste momen-
to é um só: superar a pande-

mia do coronavírus", disse em 
nota o governador João Doria.

Em seu terceiro manda-
to de deputado estadual, Ma-
cris foi presidente da Assem-
bleia Legislativa de São Pau-
lo por duas vezes.  A sua ges-
tão na Alesp foi marcada pe-
lo apoio às ações contra a co-
vid-19, doação de 30% dos 
salários dos deputados no 
combate à pandemia, lança-
mento do aplicativo Fiscaliza 
Cidadão para ampliar a trans-
parência da Assembleia, além 
de corte de gastos e moderni-
zação administrativa.

"Depois de quatro anos na 
presidência da Assembléia Le-
gislativa, assumo um novo de-
safio como secretário da Casa 
Civil. estamos diante da maior 
crise de saúde que já vivemos 
e nossa missão número um é 
vencer a pandemia.  Sinto-me 
honrado por poder ajudar meu 
Estado neste momento tão di-
fícil. Agradeço a confiança do 
governador João Dória, que 
tanto tem se empenhado pa-
ra que o Brasil vire esta página 
o mais rápido possível", pos-
tou Cauê em duas redes so-
ciais. (DA REDAÇÃO)

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

AMERICANENSE É NOMEADO
PARA COMANDO DA CASA CIVIL
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