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COM OU SEM
MÁSCARA?

O JOGO ouviu o médico Rogério Panhoca, 
referência no tratamento de covid-19, sobre a utilização 

(ou não) da máscara de proteção por quem corre 
ou caminha pela Avenida Brasil. P. 6 e 7

O profissional de educação física Rogério Pecchio utiliza máscara na corrida pela avenida
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livato@uol.com.brSITUAÇÃO FINANCEIRA DOS CLUBES É PREOCUPANTE

I niciada a temporada de di-
vulgação dos balanços fi-
nanceiros dos clubes, o ce-

nário apresentado até o mo-
mento é preocupante. Após 
anos de gestão amadora, com 
100% dos dirigentes esporti-
vos ocupando cargos por indi-
cações políticas e amizades, a 
conta parece ter chegado. So-
mados os impactos provoca-

dos pela pandemia com a que-
da nas receitas, muitos dirigen-
tes terão trabalho árduo pela 
frente para estabilizar a situa-
ção financeira dos seus clubes.

No Corinthians, após di-
vulgar dívida de R$ 956,9 mi-
lhões em seu Balanço 2020, o 
atual diretor financeiro relatou 
que o clube tem um orçamen-
to para 2021 que prevê o cor-

te de 20% dos gastos. Ele ci-
tou ainda que contratou uma 
empresa de consultoria para 
ajudar nesse processo de dis-
ciplina orçamentária.

O Atlético Mineiro divul-
gou que agendará um dia pa-
ra abrir as portas do clube no 
ponto de vista financeiro. É 
o “Galo Business Day”, onde 
alguns números do Balanço 

2020 serão apresentados co-
mo a dívida global do clube 
que ultrapassou a barreira de 
R$ 1 bilhão. Dirigentes do clu-
be mineiro cogitam a venda de 
parte do patrimônio para hon-
rar os compromissos.

Julio Casares, novo pre-
sidente do São Paulo, após 
apontar dívida na casa dos R$ 
580 milhões, prevê futuro ter-

rível para as questões finan-
ceiras do clube.

A indústria do futebol, que 
chega a ser responsável por 
cerca de 0,72% do PIB brasi-
leiro, movimentando R$ 52,9 
bilhões de reais com geração 
de 156 mil empregos confor-
me levantamento da CBF, pa-
rece não ter mais espaço pa-
ra o amadorismo.

MARCOS LIVATO
Especialista em 
gestão empresarial

Durante a década de 80, o Rio 
Branco travou intensa luta na Divisão 
Intermediária para conquistar o acesso 
à 1ª divisão do Campeonato Paulista - o 
que acabou se concretizando em 1990. 
Em 1987, a diretoria comandada pelo 
presidente Frederico Pantano (Fred) 
optou por formar um time mesclando 
jogadores experientes com revelações 
das categorias de base do próprio 
clube. Na foto, a partir da esquerda, 
aparecem: em pé - Bira, Douglas, Kava 
(mora em Limeira), Agenor (mora em 
Santa Bárbara d'Oeste), Wagner e 
Dagoberto (joga até hoje no master 
do Corinthians); agachados - Silmar 
Olindo (mora em Americana), Nilton 
Silva (mora em Americana), Altair 
(mora em Campinas), César e Ângelo 
Marusso (mora em Americana).

#TBT DO 
ESPORTE

ARQUIVO PESSOAL
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temporada no Unicaja 
de Málaga, na Espanha, 
a armadora Débora 
Costa retornou esta 
semana ao Brasil e 
passa os prtóximos dias 
junto aos familiares, em 
Americana. Na terça-feira 
(6), ela viaja para São Luís 
(MA) e apresenta-se ao 
Sampaio Basquete para 
a disputa da LBF (Liga 
de Basquete Feminino). 
Aos 29 anos, a jogadora 
de 1m64 de altura foi 
contratada pelo Sampaio 
a pedido do técnico Virgil Lopez. Como vem de 
atividade no basquete europeu, Débora não deve 
ter maiores problemas de ritmo de jogo e sua estreia 
pode ocorrer contra o Vera Cruz Campinas, em partida 
marcada para o próximo dia 23. (ZARAMELO JR.)

DÉBORA SE APRESENTA 
AO SAMPAIO NA 3ª FEIRA
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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

LENDAS DO FUTEBOL ORESTES CAMARGO NEVES
orestescneves@hotmail.com

E ra 18 de agosto de 2004, 
um dia de sol e muito 
calor no Haiti. Nas ruas 

- quase todas de terra -, a popu-
lação tomava a cidade de Porto 
Príncipe. Não era um novo capí-
tulo na guerra civil que devassa-
va aquele país, mas um dia histó-
rico para os haitianos. A Seleção 
Brasileira pentacampeã mun-
dial desfilava em carro aberto 
diante de haitianos extasiados!

Defendo a tese de que o Bra-
sil produz tantos bons jogado-
res de futebol devido ao fato de 
sermos um dos países mais mis-

ORESTES CAMARGO NEVES
Economista

vai encontrar alguém sem an-
cestrais europeus, orientais, afri-
canos ou nativos! E essa carac-
terística nos legou os Pelés, os 
Garrinchas, os Zicos, os Ronal-
dinhos, os Neymars e outros ar-
tistas da bola que encantam o 
mundo do futebol mundial!

Hollywood alavancou a ex-
portação do american way of li-
fe e fez dos Estados Unidos da 
América, não só a maior potên-
cia econômica do mundo, mas 
também, o modo de vida in-
vejado e copiado por bilhões 
de pessoas pelos cinco conti-

nentes empurrando desde o 
espírito empreendedor norte-

-americano até a Coca-Cola  
e o McDonald’s...

Embora sejamos uma econo-
mia menor e que vive soluçando, 
o nosso futebol poderia ser um 
fator de inserção do país mun-
do afora! Ao invés de nos limi-
tarmos a sermos exportadores 
de jovens talentos e importado-
res de craques em fim de carrei-
ra, deveríamos organizar nossos 
campeonatos para exportar-
mos o nosso futebol e não ter-
mos de engolir jogos do futebol 

russo e da Série B do Campeo-
nato Inglês. Para isso, não preci-
samos de muitos investimentos, 
mas de organização e transfor-
marmos o Brasileirão em uma 
NBA tropical, com dirigentes/
empresários que não usem o 
futebol para trampolim à po-
lítica e enriquecimento ilícito 
na compra e venda de jogado-
res. Estou sonhando? Provavel-
mente! Mas, como sonhar, ainda,  
não paga imposto...

A HOLLYWOOD TUPINIQUIM!

cigenados do mundo! A nossa 
miscigenação não vem de ne-
nhuma visão mais tolerante à 
diversidade racial, mas porque 
durante alguns séculos, os por-

tugueses que vinham para cá 
extravasavam suas necessida-
des sexuais com as índias e as 
escravas negras... Miscigenados 
como somos, dificilmente, você 

REPRODUÇÃO INTERNET

Coach da Triaction Assessoria Esportiva e triatleta, 
William Barbosa, que durante anos representou 
Americana, passará a competir por Nova Odessa 
nesta temporada. Aos 37 anos, ele faz triathlon 
há duas décadas e meia, e já participou de três 
edições do Mundial. Seus principais resultados 
foram as vitórias no Brasileiro de 2007 e no 70.3 
de Cozumel (México) em 2012. Contratado em 
2021 para ser assessor superior departamental da 
Secretaria de Esportes de Nova Odessa, Barbosa 
já confirmou inscrição no 70.3 São Paulo, marcado 
para 5 de setembro, na USP, na capital do Estado, e 
no Ironman Full Brasil, previsto para 7 de novembro, 
em Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC). 
O triatleta também planeja disputar uma prova 
nos Estados Unidos. "Já há 13 anos que faço 
uma prova internacional de triathlon", citou. 
Barbosa também confirmou presença na Copa 
Interior e no XTerra em Ilhabela. (ZARAMELO JR.)

BARBOSA AGORA
COMPETE POR NO

ARQUIVO PESSOAL

A Prefeitura de Americana, através da Secretaria de Esportes, irá 
realizar o 1º Campeonato de Jogos Eletrônicos - Futebol - Fifa 2020. 
Os jogos irão começar em 3 de maio. As inscrições serão feitas on-
line ou presencialmente na secretaria, com horário agendado, a 
partir da próxima segunda-feira (5) até o dia 16. Todo participante 
deve fazer a doação de 1kg de alimento não perecível na sede 
da Secretaria de Esportes, que fica no Complexo Poliesportivo 
Milton Fenley Azenha - Centro Cívico -, no Jardim da Colina. 
Todas doações serão entregues para entidades assistenciais de 
Americana e para o Fundo Social de Solidariedade. De acordo com 
a secretária de Esportes Grasiele Rezende (foto), o projeto será 
realizado respeitando todos os protocolos e medidas de prevenção 
contra o Covid-19. As inscrições on-line para o 1º Campeonato de 
Jogos Eletrônicos deverão ser feitas pelo contato de whatsapp (19) 
98951-9431. Os participantes deverão especificar seus consoles 
e obter informações para participação no evento. (DA REDAÇÃO)

AMERICANA TERÁ TORNEIO DE ELETRÔNICOS
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

JOTA JR. ESPERA VOLTAR EM BREVE ÀS   TRANSMISSÕES
NARRADOR

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Um dos mais experientes e 
ecléticos narradores esportivos 
da televisão brasileira, profissio-
nal e ser humano admirado pe-
la ética e pelo caráter, o ameri-
canense José Francischângelis 
Júnior, o Jota Jr., espera voltar 
em breve às transmissões pelos 
canais Sportv , do Grupo Globo. 
No ano passado, em março, no 
início da pandemia, a emissora 
decidiu afastar do trabalho, por 
questões de segurança e saúde, 
todos os profissionais com mais 
de 60 anos de idade.

Desde então, Jota Jr. tem 
passado os dias em Americana 
e longe dos microfones. Aos 72 
anos, casado, pai de três filhos 
e avô de quatro netos, o narra-
dor tomou a primeira dose da 
vacina contra a covid-19 no mês 
passado e vai receber a segun-
da agora nos primeiros dias de 
abril. Embora ainda não exista 
nenhuma previsão por parte 
da emissora, sua expectativa é 
que, imunizado, possa retornar 
o quanto antes à telinha.

Jota Jr. está no Sportv des-
de 1999 e tem contrato com a 
maior emissora do Brasil até o 
final de 2022. Conhecido por 

seu jeito tranquilo e sereno, o 
narrador deixa escapar no sem-
blante um pouco da ansiedade 
para voltar à narração.  Afinal, 
desde 1969, quando fez as pri-
meiras transmissões pela Rádio 
Clube de Americana, Jotinha, 
como é carinhosamente cha-
mado, nunca ficou tanto tempo 
afastado das jornadas esporti-
vas. Ele conversou com O JOGO 
sobre o atual momento. Confira!

No ano passado, quando 
a Globo avisou que os 
jornalistas com mais de 60 
anos seriam afastados pelo 
protocolo da pandemia, 
você imaginava que 
ficaria tanto tempo longe 
das transmissões?
JOTA JR. Não imaginava.  Me 
lembro até que algumas pes-
soas no estúdio, depois da úl-
tima transmissão, diziam que 
logo logo estaríamos de volta. 
Não tínhamos a noção da gra-
vidade da pandemia.

Neste momento, um ano após 
o afastamento do trabalho, do 
que você mais sente falta?
JOTA JR. Sinto falta da convivên-
cia com os colegas de trabalho, 
da rotina das viagens e, é cla-
ro, do futebol e outros esportes.

Se você pudesse escolher 
a forma de como será seu 
retorno, como seria: no 
estúdio ou no estádio?
JOTA JR. A empresa já avisou 
que as transmissões irão acon-
tecer do estúdio.   Todos nós 
preferimos o local dos even-
tos, mas o momento não per-
mite deslocamentos e trânsito.

 O que você tem feito neste 
período para manter-se 

"antenado" profissionalmente?
JOTA JR. Tenho acompanha-
do todo o desenrolar dos cam-
peonatos para ficar atualizado, 
além de exercitar reflexões so-
bre tudo o que está ocorrendo. 
Leituras, muitas. E as lives, que 
tenho feito com muita gente.  

Quando a pandemia terminar, 
como você acredita que será 
a nova realidade do esporte, 
em especial do futebol?
JOTA JR. A par de toda a gra-
vidade da pandemia, ela es-
tá sendo uma grande opor-
tunidade para se mudar o es-
porte em muitos sentidos e 
no mundo todo.  Precisa ser 
mais humanizado mesmo 
tendo o lado profissional em 
jogo. Acredito que teremos 
muitas mudanças, sim. Jota Jr. recebeu O JOGO no condomínio onde reside em Americana

ZARAMELO JR. | O JOGO | 15 DE MARÇO DE 2021
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JOTA JR. ESPERA VOLTAR EM BREVE ÀS   TRANSMISSÕES

Narrador americanense está afastado das transmissões desde março

Na sua opinião, a  
pandemia veio para  
ensinar alguma coisa 
ao ser humano?
JOTA JR. Não tenho dúvida 
que a pandemia tem sua mis-
são nessa passagem do pla-
neta e da humanidade. Não é 
somente um vírus. O recado 
é muito mais profundo.  Cabe 
a nós entendermos os sinais. 
Não é difícil compreender.

Como tem sido seu  
dia-a-dia, seu cotidiano 
fora do lado profissional?
JOTA JR. Nunca pensei que 
um dia iria prestar tanta aten-
ção na vida, na natureza, no 
ser humano, na essência da 
nossa existência.  Tenho tido 
muitas reflexões.   Leio bas-
tante e me distraio com pala-
vras cruzadas e cripto. 

Mesmo afastado das 
transmissões, você tem 
acompanhado o futebol? 
Quais times chamam 
mais a atenção?
JOTA JR. Sinceramente tenho 
visto muito pouco os jogos.  
Ainda mais sem plateia.  Mas 
aqui no Brasil é claro que Fla-
mengo e Palmeiras estão bem 
acima dos demais.

 O futebol brasileiro na 
atualidade tem mais técnicos 
estrangeiros do que teve em 
outras épocas. Você acredita 
que seja uma tendência 
que veio para ficar?
JOTA JR. Sempre haverá lugar 
para os bons treinadores.  Po-
de até ser algo momentâneo 
termos varios treinadores es-
trangeiros, mas não podemos 
esquecer que os resultados é 
que consagram técnicos.  Mas 
até aqui eles têm demonstra-
do qualidade e boa dinâmica 
em treinamentos. Têm acres-
centado muito.

Você acredita que há 
segurança e clima para 
a realização dos Jogos 
Olímpicos este ano?
JOTA JR. Com tudo o que os 
japoneses têm feito e com to-
da a tradição cultural de altíssi-
ma responsabilidade desses ir-
mãos, creio que há segurança 

sim para os Jogos. A qualida-
de técnica olímpica é que po-
de ser comprometida, pois os 
atletas do mundo todo estão 
sendo prejudicados em seu 
preparo por causa da pande-
mia. Mas o Japão saberá fazer 
a Olimpíada.

Qual seu ponto de vista 
profissional sobre a "invasão" 
de ex-atletas e ex-árbitros nas 
transmissões do futebol?
JOTA JR. Ex-atletas e ex-árbi-
tros nas transmissões julgo im-
portantes pela bagagem e vi-
vência dentro do campo. Te-
levisão se compõe de astros e 
estrelas do esporte e isso sem-
pre é atração para os telespec-
tadores. Acho que eles têm es-
paço, mas a presença de jorna-
listas é imprescindível, pois as 
transmissões precisam da téc-
nica jornalística. Quanto as po-
lêmicas, elas sempre existirão, 
pois o futebol é assim.

Não tenho dúvida que a 
pandemia tem sua missão 
nessa passagem do planeta 
e da humanidade. Não é 
somente um vírus. O recado 
é muito mais profundo."

DIVULGAÇÃO
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AFINAL, DEVE-SE USAR MÁSCARA NA AVENIDA BRASIL?
ATIVIDADE FÍSICA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Cartão postal de Americana, a 
Avenida Brasil concentra, diaria-
mente, grande número de pes-
soas para a prática de ativida-
de física, mais especificamen-
te de corrida e caminhada. São 
homens e mulheres das mais va-
riadas faixas etárias que usam a 
via para movimentar o corpo, de 
segunda a segunda, de maneira 
mais efetiva logo pela manhã e 
no final da tarde/início da noite.

Esse cenário já vem de lon-
gos e longos anos, mas agora, 
em plena pandemia, chama mais 
a atenção. Leitores do O JOGO 
passaram a questionar um as-
pecto importantíssimo: deve-se 
usar máscara de proteção para 
correr ou caminhar?

Semana passada, em dias dis-
tintos, o jornal percorreu toda a 
extensão da avenida e constatou 
que há pessoas que usam a más-

cara e outras que não fazem o 
mesmo. A equipe do O JOGO, in-
clusive, foi abordada por um ho-
mem que revelou que ele e a es-
posa deixaram de fazer caminha-
da pelo receio de contaminação.

O jornal procurou pelo médi-
co otorrinolaringologista Rogé-
rio Panhoca, referência no aten-
dimento de casos de covid-19 
em Americana, para falar so-
bre o tema. Ele fez explanação 
esclarecedora, especificamente 
sobre a Avenida Brasil, mas suas 
orientações também podem (e 
devem) ser seguidas para ou-
tras avenidas e ruas da cidade.

Confira o posicionamento do 
Dr.Rogério Panhoca!

"Este assunto é bastante po-
lêmico. Eu, longe de ser o dono 
da verdade, tenho apenas uma 
opinião pessoal e profissional.

Primeira coisa que pontuo é 
que o exercício físico é sim um 
poderoso aliado da nossa saú-
de, portanto, do nosso sistema 

imunológico. Quando realizado 
ao ar livre, é mais seguro do que 
em ambientes fechados. Reitero 
que é um grande aliado da saú-
de física, mental e emocional du-
rante esse tempo de pandemia.

Parece bastante óbvio, pa-
ra mim, que o exercício físico ao 
ar livre e de maneira individual, 
sem a proximidade de outras 
pessoas, seria idealmente reali-
zado sem máscaras.

O grande problema é esse. 
Aonde que o povo consegue en-
contrar um lugar para praticar 
um exercício físico de maneira 
isolada, individual, para poder 
fazê-lo sem máscara?

A Avenida Brasil, que é o 
ponto em questão, é meu tra-
jeto de ida e vinda de casa pa-
ra o trabalho. Passo, no mínimo, 
quatro vezes por dia e entendo 
a preocupação do O JOGO em 
fazer esse tipo de orientação.

A mim, pelo que vejo, tanto 
no começo da manhã quanto Rogério Panhoca é referência no tratamento de covid

ZARAMELO JR. | O JOGO | 30 DE MARÇO DE 2021

no começo da noite, parece-me 
que a Avenida Brasil não está 
sendo apenas um local onde as 
pessoas praticam exercícios fí-
sicos. Me parece que está sen-
do utilizada como uma forma 
de encontros sociais, que estão 
todos proibidos. Neste caso, te-
mos que pautar algumas coisas 
do ponto de vista médico.

Nesta situação que vemos o 
que está ocorrendo, eu diria que 
sim, o caminhar ou correr na Ave-
nida Brasil deveria ser feito com 
máscaras tamanho o número de 
participantes que ali estão diaria-
mente fazendo seu exercício físi-
co. É um número realmente que 
chama a atenção de qualquer um.

Não podemos nos esquecer 
que existem vários tipos de más-
caras. Vejo pessoas com balacla-
vas, vejo com máscaras cirúrgi-
cas, vejo pessoas com másca-
ras de pano e vejo, inclusive, pes-
soas caminhando com a másca-
ra tipo N95. Isso também preci-
sa ser bem explicado aos leitores.

As balacavas e as máscaras de 
tecido muito fino, que dão real-
mente uma sensação de maior 
facilidade de respiração, elas 
também oferecem menor nível 
de proteção. Lembrando que a 
máscara não protege você que 
está usando, a máscara protege 
as outras pessoas dos seus fomi-

tos, dos seus perdigotos. Então, 
é você protegendo o seu seme-
lhante e não ao contrário. A más-
cara não está ali para te proteger 
e sim para proteger aos outros.

Ao mesmo tempo, o uso de 
máscaras do tipo N95 vai pro-
vocar alterações no seu metabo-
lismo respiratório, com retenção 

de gás carbônico, como se fosse 
um paciente com DPOC (doen-
ça pulmonar obstrutiva crônica). 
Elas não são adequadas para a 
prática de esportes em hipóte-
se alguma. Aliás, são máscaras 
que têm seu uso dentro de am-
bientes hospitalares, como UTIs 
e alas, onde, sabidamente, exis-
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AFINAL, DEVE-SE USAR MÁSCARA NA AVENIDA BRASIL?

Avenida Brasil, há muitos anos, é procurada pelos esportistas de Americana

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

guns dias ou semanas, fazer a 
atividade sem sentir os impac-
tos da retenção do CO2 (gás car-
bônico). Isso para algumas pes-
soas é fácil e rápido, para ou-
tras é um processo mais demo-
rado, mais longo, e que requer, 
como todo esporte, um proces-
so de treinamento e adaptação.

Eu vejo sim, neste momen-
to crítico que estamos viven-
do, grandes ressalvas para essas 

"aglomerações esportivas" na Ave-
nida Brasil. Eu entendo - e enten-
do bem - que a grande maioria 
das pessoas procura esse espaço 
por questões de segurança. É ób-
vio que é muito mais seguro fazer 
exercício numa avenida de gran-
de movimento, onde os riscos ine-
rentes à segurança são menores.

Mas a gente não pode deixar 
isso se transformar em zonas de 
aglomeração. É preciso manter 
distanciamento. E distanciamen-
to durante corrida, durante ativi-
dade física, deve ser maior até do 

que em momentos que não esta-
mos praticando esporte, quan-
do nossa respiração não está, di-
gamos, jogando nossos perdigo-
tos, nossos fomitos a uma distân-
cia tão longe. A hiperpnéia causa-
da pelo esporte também  facilita 
que perdigotos e fomitos acabem 

atingindo distâncias maiores. De 
forma bem resumida, diria que o 
esporte é sim uma das grandes 
armas que temos de maneira in-
dividual para proteção e fomen-
to da nossa saúde. Porém, não 
podemos deixar que isso se tor-
ne uma arma inadequada para 

contenção desse vírus tão inten-
so que estamos vivendo.

Desta maneira, entra em 
pauta a responsabilidade coleti-
va. Vamos nos proteger e tam-
bém proteger aos outros, que 
é o caso específico do uso da 
máscara. É assim que penso.”

te uma possibilidade grande de 
infecção ou de contágio.

Muito provavelmente, quem 
está lendo pode estar questio-
nando no sentido de que "com 
a máscara eu não consigo cor-
rer, eu sinto falta de ar, é muito 
difícil para mim". E realmente é!

Com as máscaras adequadas, 
em tecido de pano de gramatura 
fina ou mesmo uma máscara ci-
rúrgica, você vai ter que apren-
der a viver esse novo momen-
to de atividade física ao ar livre 

- mas, aglomerado -, que é o ca-

so que estamos discutindo. Isso 
não se aplica quando você es-
tá fazendo um exercício indivi-
dual e em isolamento, em gran-
de distanciamento. Mas nes-
ta situação específica que me 
foi questionada, que é o exercí-
cio na Avenida Brasil, você vai 
ter que passar por um proces-
so de adaptação, começando 
a fazer seus exercícios de ma-
neira bastante lenta, bastante 
comedida, para ir naturalmen-
te se adaptando à essa barreira 
para que consiga, depois de al-

A mim, pelo que vejo, tanto no 
começo da manhã quanto no 
começo da noite, parece-me que 
a Avenida Brasil não está sendo 
apenas um local onde as pessoas 
praticam exercícios físicos."
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Amigos desde a infância, Mile-
na Consulin e Diego Martins, o 
Lambari, estavam sempre nas 
confraternizações dos pais, que 
se conhecem de longa data. De-
pois de anos sem contato, os 
dois se reencontraram na agita-
ção da Festa do Peão de Ame-
ricana. Paixão fulminante! De-
pois de 9 anos de namoro, o jo-
vem casalzinho de empresários 
havia programado o casamento 
para julho de 2020, que acabou 
adiado em razão da pandemia. 
A nova data foi fevereiro de 2021, 
mas como o momento ainda ins-
pirava cuidados, Milena e Diego 
optaram por recepção intimista 
com o civil e cerimônia apenas 
para pais e padrinhos.  A grande 
festa foi remarcada para março 
de 2022. A recepção aconteceu 
no espaço de festa e eventos da 

família. A ambientação colorida 
e radiante trouxe estilo boho chic 
para inspirar bastante alegria ao 
momento. Rosas, alstroemerias 
e flores do campo numa bela 
composição de Odair Romeiro. 
A noiva, belíssima, causou fris-
son num vestido midi sob medi-
da com corpete em renda e saia 
em camadas de tule. O noivo 
também estava impecável num 
terno claro. A celebração emo-
cionou e foi difícil conter as lágri-
mas. Drinks tropicais e buffet de-
licioso do chef Allison Rossi. Uma 
final de tarde de muita festa, ale-
gria e comemoração. Os noivos 
curtiram dias de muito romantis-
mo em Jericoacoara, no Ceará. 
Parabéns ao novo casal!

Os empresários Milena Consulin e Diego Martins:
casamento intimista e marcado pela alegria e emoção

Mayara Martins,
madrinha e prima do noivo

Rafael Martins, irmão do noivo

Meire e Verdi Consulin,
pais da noiva

Cristina e Valdecir
Martins, pais do noivo

Celebração 
marcada pela 

emoção

Leandro Consulin, irmão
da noiva, com a mulher 
Andressa e a filha Sofia
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ACORDA, 
ALICE!
Ai ai ai... E a 
lulu poderosa 
(poderosa 
mesmo!), que em 
razão da pandemia, 
recebeu algumas 
sacolas com 
roupas de grife 
de uma badalada 
boutique?! Depois 
de um tempo 
com os looks, 
devolveu e disse 
que não havia 
se interessado 
por nada. Dias 
depois, a fuefa 
começou a postar 
clicks de #TBT 
em encontros 
clandestinos e 
se esqueceu que 
usou SIM os looks 
da loja para as 
aglomerações. 
Chicotada nela 
e com força!

VELINHAS
Comemorando idade 
nova nessa sexta-feira: 
Carla Cecchino (foto), 
Mauricio Godoy Lopes, 
André Testa e Suely 
Ribeiro. Sábado é dia de 
Willian Zampieri assoprar 
velinhas. E no domingo 
de Páscoa, Maria Jose 
Jacomo Correa, Andréa 
Stradiotto e Carlos Sisdelli 
são aniversariantes 
do dia. Felicidades!

PODEROSA DO POKER
Com o título "Perseverante, determinada e sociável", a jogadora recreativa de poker 
Beth Silva foi destaque da revista interativa G&M News - Gaming And Media, na seção 

"Mulheres do Setor". A americanense é bicampeã do BSOP Ladies e vice-campeã do primeiro 
WSOP no Brasil - Torneio Estrelas (Celebrities). Formada em Pedagogia, já foi professora, dona 

de loja infantil, de casa noturna e hoje é proprietária de empresa de prestação de serviços. 
Ela sempre se concentrou nas suas duas paixões: o filho Vinicius e o poker. O interesse pelo 
poker começou em 2014, quando acompanhou seu filho aos torneios de Las Vegas. Vinicius 
teve excelentes resultados, sendo o brasileiro mais bem premiado entre todos. Beth recebeu 

em Las Vegas, de seu mestre Felipe Mojave, um coaching de poker de presente. Após o 
curso para iniciantes, uma semana depois já estava em uma mesa de poker jogando seu 

primeiro BSOP Ladies, sempre incentivada pelo filho Vini. “O crescimento do poker no Brasil 
é fato, mas o progresso das mulheres nesse esporte é simplesmente fantástico! Temos 
jogadoras profissionais incríveis", destacou. “Participar de torneios ao vivo é certeza de 

diversão garantida e de que eu ficarei feliz! Sigo em busca do meu tri campeonato”, finalizou. 

O noivo junto do padrinhos César Mileta, Raul Martins, Adamo Rodrigues,
Hugo Gioli, Rafael Martins, Matheus Paschoal, Rafael Bugiga, Leandro Bastos,
Vitor de Paula, Leandro Consulin, Anderson Soldera, Igor Romagnolo

A noiva junto das madrinhas Julia Cazetta, Mayara Martins, Kamylla Migliorelli,
Marina Belli, Ana Carolina Barufaldi, Amanda Merchiori, Mariana Jensen, Júlia Lacava,
Eduarda Rocha, Bárbara Gomes, Andressa Consulin e Bianca Luchiari
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RUA DOM PEDRO II, 878 - VILA GALLO   (19) 3471-4515

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

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

FISIOTERAPIA DESPORTIVA  ESPECIALIZADA

Rua dos Coqueiros, 337
Jd. São Paulo

3645-1618
3407-7474

DR. RAFAEL DE BARROS

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

OSWALDO, O CAIXEIRO VIAJANTE... OSWALDO NOGUEIRA
@oswaldo_nogueira

O DIA QUE O COMUNISMO AJUDOU O BRASIL...

E m 1963, o comunis-
mo vinha crescendo no 
mundo; Cuba e vários 

países do Leste Europeu já ti-
nham aderido a esse regime. O 
Brasil vivia agitações sociais e 
políticas, com greves e paralisa-
ções nas fábricas paulistas; inva-
são de terras pelas ligas campo-
nesas no Nordeste e insurreição 
de cabos e sargentos da aero-
náutica no Rio de Janeiro. Esses 

fatos preocupavam os Estados 
Unidos, porque entendiam que 
se o Brasil adotasse o comunis-
mo, todos os países da América 
do Sul fariam o mesmo.

Para evitar essa possibilida-
de, eles criaram o Plano Aliança 
para o Progresso, que consis-
tia em incentivar as indústrias 
americanas a instalar-se no 
Brasil, através da redução de 
impostos sobre o investimento 

feito. A ideologia por trás des-
te plano era “Um proprietário a 
mais, um subversivo a menos”.

Dezenas de empresas acei-
taram esse desafio e vieram pa-
ra o Brasil e foram, em grande 
parte, responsáveis pelo cresci-
mento do PIB poucos anos de-
pois, que ficou conhecido como 

“O Milagre Brasileiro”, levando-
-nos à sexta posição da maior 
economia do mundo, à frente 

do Reino Unido na época. Hoje, 
somos a décima segunda.

Além desse apoio econômi-
co, o governo americano ins-
truiu seu embaixador a man-
ter contato com militares, en-
tidades religiosas e empresa-
riais, visando a derrubada do 
governo João Goulart. Uma 
parte dos militares aderiu a es-
sa movimentação, e outra par-
te permaneceu fiel ao gover-

no, incentivando o presidente 
Jango a resistir ao golpe. Eles 
só desistiram da ideia quando 
chegou a informação de que a 
Sexta Frota da Marinha Ame-
ricana, com seus porta-aviões, 
estava se dirigindo ao litoral 
brasileiro para oferecer apoio 
logístico aos revolucionários.

A partir daí, tudo certo e de-
vidamente combinado, um pe-
queno contigente do exérci-

to sediado em Juiz de Fora di-
rigu-se ao Rio de Janeiro para 
perpetuar o golpe, não tendo 
qualquer resistência nesse tra-
jeto, como já era de se esperar.

Assim, a revolução foi vito-
riosa sem disparar um único ti-
ro. Com a Sexta Frota por per-
to, todos tiveram juízo...

OSWALDO NOGUEIRA
Empresário

JOÃO TURQUIAI

Fundada por Alexandre Basso-
ra, em 1999, a casa de negócios 
Audaz, de Americana, foi esco-
lhida como exemplo de suces-
so em pesquisa apresentada à 
famosa Havard Bussines School, 
em Massachusetts, nos Estados 
Unidos. O estudo sobre a apli-
cação das teorias da inovação 
disruptiva, do professor Clayton 
Christensen, foi apresentado pe-
la brasileira Carla Marcelino, head 
de marketing e consultora de ne-
gócios, que vive com a família 
na Flórida. Responsável por po-
tencializar as áreas de experiên-
cias de clientes e de fornecedo-

res em empresas como Walmart, 
Saint Gobain, brMalls e Almeida 
Junior (Westfield Group), o maior 
conglomerado de shoppings 
do mundo, Carla se surpreen-
deu ao conhecer o modelo de 
negócios adotado pela Audaz.

“A Audaz me encantou por 
ser diferente do modelo tradi-
cional de agência. O Alexandre 
e a equipe conseguiram perfei-
tamente se adaptar às mudan-
ças e acompanhar as tendências. 
Eles se colocam como partes do 
cliente, não se limitam a cumprir 
o briefing. E o mais incrível é que 
o afeto na relação com as pes-
soas vem antes da rentabilida-
de”, explicou a pesquisadora.

COMUNICAÇÃO

AUDAZ É
TEMA DE
ESTUDO EM
HARVARD

Orgulhoso, Bassora lembra 
que a biblioteca de Harvard tem 
as teorias de negócios mais in-
críveis do mundo. “Me emociona, 
pra caramba, lembrar como tu-
do começou na Audaz. O quan-
to é difícil, extremamente difí-
cil, ser o que somos. Empreen-
der. Edificar um negócio. Enga-
jar e acolher pessoas, profissio-
nais. Fúria e afeto. Um desejo in-
terminável, inegociável, incansá-
vel para construir uma casa de 
negócios de comunicação, de-
sign e tecnologia, feita essencial-
mente de pessoas maravilhosas 

- equipe e clientes - imbuídos de 
poderosos propósitos. De No-
va Odessa para o mundo ver, 
ler e estudar”, profetizou Bas-
sora, diretor-geral de Criação.

Segundo Carla, o mode-
lo da Audaz em que o cliente 
não precisa pagar um fee pa-
ra só então ter acesso a proje-
tos e ações está conectado ao 
futuro das agências. “A relação 
de interdependência está muito 
bem resolvida. Tudo pode ser 
oferecido separadamente, mas 
com a certeza de que o Alexan-
dre e a equipe estarão 100% in-
tegrados ao cliente e seguindo 
muito além do briefing”.O fundador Alexandre Bassora: "Me emociona, pra caramba, lembrar como tudo começou"

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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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!

O MUNDO ESTÁ
ESPERANDO...

sÓ FALTA VOCÊ!

Rua 7 de Setembro, 188 • Centro • Americana

3408-5792
99147-0465

O vereador Thiago Brochi (e) reuniu-se, terça-feira (30) 
com o secretário municipal de Saúde de Limeira, Vitor 
Santos (d), na busca por alternativas para o combate à 
pandemia de Covid-19 e conheceu a estrutura montada 
pela cidade vizinha para atendimento de casos suspeitos. 
Segundo dados da Secretaria de Saúde de Limeira, 350 
pessoas são atendidas por dia no ambulatório e 250 na 
URC (Unidade de Referência Coronavírus), criada em abril 
de 2020. Um dos aspectos destacados pelo parlamentar 
está na forma como Limeira tem feito o atendimento, em 
um hospital de campanha que conta com quatro médicos 
de plantão. A estrutura tem dois consultórios, salas para 
testagem e farmácia com dispensação de medicamentos 
para tratamento dos pacientes. “As pessoas se dirigem ao 
hospital de campanha, se identificam, fazem o cadastro e há 
quatro médicos à disposição. Ao passar com o médico, tem 
também a farmácia com todos os medicamentos”, contou 
o vereador. Brochi disse que vai sugerir à administração de 
Americana a aplicação do modelo existente em Limeira, 
que conta também com testes rápidos e gratuitos, cujos 
resultados saem em até duas horas. (DA REDAÇÃO)

A Faculdade de Americana anunciou 
que está concedendo desconto 
de até 100% na mensalidade para 
candidatos que queiram estudar na 
instituição. O percentual é definido 
através da nota que o estudante 
teve no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e válido para mais de 
25 opções de cursos com turmas já 
abertas na FAM - as exceções são 
Letras, Técnicos e FAM EAD. “Esta 
é mais uma oportunidade para 
quem já busca espaço no mercado 
de trabalho. A nota do Enem é um 
facilitador para aquele candidato 
que deseja estudar na FAM com toda 
a estrutura e qualidade de ensino 
que a instituição oferece", disse 
Eryvelton Baldin (foto), gerente de 
marketing e comercial da faculdade.  
"Neste ano de tantas dificuldades, 
a FAM, mais uma vez, faz a sua 
parte ajudando todos aqueles que 
sonham em cursar uma faculdade”, 
acrescentou Eryvelton. Os descontos, 
de acordo com a pontuação no 
Enem, são os seguintes: até 500 
pontos - 15%; de 501 a 600 pontos 
- 30%; de 601 a 700 pontos - 40%; 
de 701 a 800 pontos - 50%; e acima 
de 800 pontos - 100%. A promoção 
também é válida para candidatos 
que realizaram o Enem nos últimos 
10 anos. Informações adicionais 
estão disponíveis no site oficial da 
faculdade: fam.br (ALEX FERREIRA)

BROCHI CONHECE 
ESTRUTURA EM LIMEIRA

FAM CONCEDE 
DESCONTO 
DE ATÉ 100%

O prefeito Chico Sardelli assinou, quarta-feira (31), dois termos de parcerias com 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que prestam serviços de acolhimento 
para crianças e adolescentes, por meio de recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA). O chefe do Executivo ressaltou 
a importância da destinação de parte do Imposto de Renda para projetos 
sociais. "É uma grande satisfação ver projetos serem contemplados com os 
recursos para o atendimento de nossas crianças e adolescentes. Nosso foco tem 
sido o acolhimento dos que mais precisam e estamos felizes em firmar estas 
parcerias com as entidades", garantiu Chico. Em reunião que contou também 
com a participação da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, 
Juliani Hellen Munhoz Fernandes, foram assinados Termos de Fomento com 
a Associação Americanense de Acolhimento (AAMA) e Casa de Orientação e 
Assistência Social Seareiros de Jesus (Coasseje), formalizando as parcerias para 
a execução dos projetos “Acolher com Segurança e “Adequação e melhoria do 
anexo administrativo do Lar Dona Anita”, respectivamente. O Termo de Fomento 
tem como objetivo o repasse de recursos financeiros arrecadados por meio do 
incentivo fiscal proveniente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de acordo com os Planos de Trabalhos apresentados e aprovados 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). 
Para a execução do projeto desenvolvido pela AAMA, serão repassados 
R$ 35.956,00. Para o da Coasseje, o repasse será de R$ 41.044,00. (DA REDAÇÃO)

CHICO ASSINA PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES PARA ACOLHIMENTO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

O comitê formado por associações 
e entidades de vários setores, 
com liderança da Unidade de 
Desenvolvimento Econômico da 
prefeitura de Americana, teve a 
primeira reunião esta semana - o 
encontro foi de maneira online. 
De acordo com o secretário 
adjunto da Pasta, Rafael de 
Barros (foto), o objetivo é tratar 
da retomada econômica das 
mais diversas áreas do município. 
"Demos o start no comitê esta 
semana. Fizemos o levantamento 
dos principais pontos de cada 
setor e cada associação vai 
apontar como consegue contribuir 
na solução dos problemas 
decorrentes da pandemia. Vou 
compilar esses dados todos 
durante o final de semana para 
que possamos, logo em seguida, 
lançar um documento com os 
pontos a serem desenvolvidos 
para ajudar na recuperação da 
economia", explicou Rafael. Fazem 
parte do comitê, além da Unidade 
de Desenvolvimento Econômico, 
Acia, Ciesp, Sebrae, Sinditec, 
Sincomercio, Aescon, FAM, Unisal 
e Fatec, entre outros. (ZARAMELO JR.)

COMITÊ ESTUDA AÇÕES 
PARA RETOMADA ECONÔMICA

ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE MARÇO DE 2021
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 @zaramelojr

A Associação de Kart Pé de 
Chumbo fará a doação de 
1,3 tonelada de alimentos ao 
Fundo Social da prefeitura de 
Americana, quantidade arre-
cadada em ação que envol-
veu pilotos, parceiros e amigos 
do tradicional campeonato de 
kart. De acordo com o presi-
dente Marcelo, a  entrega das 
mais de 100 cestas básicas se-
rá durante a próxima semana.

"Sabemos que, infelizmente, 
está cada vez maior o número 
de famílias em situação de vul-
nerabilidade social em virtude 
da pandemia de covid-19. As-
sim como no ano passado, no-
vamente todo o Pé de Chum-
bo se mobilizou e faremos es-
sa doação ao Fundo Social. To-
dos nós temos que olhar e aju-
dar aqueles que mais necessi-
tam", afirmou Marusso.

Em 2020, a arrecadação da 
campanha desenvolvida pelo 
Pé de Chumbo foi destinada 
a diversas entidades de Ame-
ricana. Desta vez, a associação 
optou pela doação ao Fundo 
Social, que tem o cadastro das 
famílias que passam por maior 
dificuldade neste momento.

"Cada piloto, cada parceiro, 
cada amigo do Pé de Chumbo 
também faz a sua ação social 
de forma particular ou atra-

vés de sua empresa, mas to-
dos também participam da 
campanha que o campeonato 
organiza. Sempre estaremos 
à disposição para colaborar", 
acrescentou o presidente.

CAMPEONATO
Em virtude da pandemia e 
das medidas restritivas adota-
das pelo governo de São Pau-
lo, a etapa de abertura da Co-
pa Sópneus Goodyear de Kart 
Pé de Chumbo, prevista para 
13 de março, foi adiada. A se-

gunda rodada, marcada para 
o dia 10 de abril, também es-
tá suspensa, pois a fase emer-
gencial no Estado foi prorroga-
da até o dia 11 deste mês.

De acordo com Marcelo Ma-
russo, a expectativa é que os 
karts do Pé de Chumbo pos-
sam ir às pistas na segunda 
quinzena de abril. "Enquanto o 
País e o Estado estiverem nesta 
situação, não vamos fazer ne-
nhuma corrida. Não tem sen-
tido fazer isso. A vida está aci-
ma de tudo. Acreditamos, po-

PÉ DE CHUMBO DOA
1,3T AO FUNDO SOCIAL

ALIMENTOS

rém, que logo vamos superar 
esse momento e voltar a com-
petição", afirmou o presidente.

Marusso salientou que não 
haverá comprometimento no 
calendário da temporada 2021 
em razão do cancelamento das 
duas etapas. "Vamos remanejar 
de uma maneira bastante tran-
quila e teremos, certamente, to-
das as 20 corridas previstas pa-
ra este ano", finalizou o coman-
dante do Pé de Chumbo.

TEMPORADA
A 16ª temporada da Copa Sóp-
neus Goodyear de Kart Pé de 
Chumbo tem 26 pilotos confir-
mados no grid. Ao todo, o cam-
peonato terá 10 rodadas du-

plas até novembro para defini-
ção do campeão. A Pró, que é a 
principal categoria, tem os pilo-
tos Alberth Janjon, André Gon-
çalves, Cândido Neto, Carlinhos 
Carrion, Douglas Pitoli, Fernan-
do Santo André, Giovanni Pam-
fílio, Marcelo Marusso, Patrik 
Neves, Paulo Rosa, Rafael Con-
tatto, Rogério Pompermayer, 
Théo Trevisani e William Saura.

Divisão de acesso, a Light 
conta com Alexandre Bassora, 
Carlos Barbosa, Ederson Ro-
drigues, Fábio Santarosa, Fer-
nando Rodovalho, Givago Nu-
nes, Ivan Dantas, Mayckon Mo-
ta, Oswaldinho Nogueira, Pe-
dro Marusso, Rafael Barberat-
to e Rodrigo Pestana.

Presidente 
afirma que 
PD'Chumbo não 
pode se omitir 
nesta pandemia

Marcelo Marusso é o comandante do Pé de Chumbo
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