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Centro - Americana

Calçados, bolsas 
e acessórios,

com qualidade 
e preço acessível,

você encontra aqui!

Lojas em Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba

Os amigos Rafael Panhoca e Luis Guilherme Gallo deixaram a
arquibancada e tornaram-se os dirigentes mais jovens da história do futebol
do Rio Branco. A dupla sonha em ver o time de volta à elite. P. 6 e 7
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RAFAEL PANHOCA E LUÍS GUILHERME GALLO FICARAM SEM MÁSCARA DE PROTEÇÃO APENAS NO MOMENTO DA FOTO PARA O JOGO
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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

Durante muitos anos, principalmente entre as décadas de 1970 e 1990, Americana foi uma 
das principais potências do ciclismo paulista e brasileiro, sob comando dos irmãos Stocco - 
Miguel (equipe adulta) e Marcílio (escolinha). A foto é de 1990 e foi feita numa das últimas 
etapas da Copa Mendelek, na Unicamp, em Campinas. É a equipe da escolinha do antigo 
Decet (Departamento de Cultura, Esporte e Turismo). Da esquerda à direita, aparecem: 
Thiago Piaí, Allyson Muller Silva, Giovane Guidolin, Ricardo Valeriano da Silveira, Marcelo 
Assiz, Carlos Eduardo Miranda, Fred Alves e Marcílio Stocco. "Participavamos do Campeonato 
Paulista, da Média Paulista e da Mendelek. Essa equipe, a maioria era da categoria juvenil. 
O Giovane e o Thiago eram da infantil, e o Ricardo era da junior. Para chegar na principal, 
tinha que começar na escolinha", disse Fred Alves, que hoje é ultramaratonista. (ZARAMELO JR.)

#TBT DO ESPORTE

ARQUIVO PESSOAL

Rodrigo Laizo, da Laizo Assessoria Esportiva, está organizando um pedal de 200 km para 
o próximo dia 17, do Bike Hotel Sport, no Jardim Terramerica, em Americana, até Pirapora 
do Bom Jesus. O número de ciclistas ainda não está definido, pois a participação pode 
ser confirmada até o início da próxima semana. "Vamos sair de madrugada do Bike 
Hotel. Serão duas turmas. Uma que fará 100 km até Pirapora, inclusive com a presença 
de várias mulheres, e voltará com carros de apoio. E a outra que fará o bate-e-volta, 
num total de 200 km e entre 10 e 12 horas em movimento", explicou Laizo. Na semana 
passada, Laizo e o mecânico Marcelo Sene (Teco) comandaram grupo (foto) que fez 100 
km. Eles saíram de Americana, passaram por Limeira, subiram o Morro Azul e retornaram 
por Iracemápolis e Santa Bárbara d'Oeste. A duração foi de aproximadamente quatro 
horas e meia. Participaram os ciclistas Artur Mendes, Paulo Gazetta, Vitor Hugo Souza, 
Lucas Mestre, Renato Azanha, Júlio Modesto e Henrique Leopoldino. (ZARAMELO JR.)

LAIZO ORGANIZA PEDAL DE 200 KM

DIVULGAÇÃO
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• DESEMBARAÇO ADUANEIRO
• TRANSPORTE INTERNACIONAL

• SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA
• ASSESSORIA JURÍDICA ADUANEIRA

• OPERAÇÕES ESPECIAIS: MÁQUINAS USADAS,
EX-TARIFÁRIO, DRAWBACK, ETC
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DR. RAFAEL DE BARROS

IZA REALIZA SONHO E ESTREIA NA A3
ÁRBITRA DE FUTEBOL

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

A americanense Izabele de Oliveira, 
a Iza, 25 anos, realizou um sonho e 
estreou no futebol profissional. Ela 
atuou como árbitra assistente 2 no 
jogo Desportivo Brasil 0x0 Bata-
tais, no dia 6 de março, em Por-
to Feliz, na rodada de abertura do 
Campeonato Paulista da Série A3. 
A equipe também contou com o 
árbitro Ricardo Bittencourt da Sil-
va, o assistente 1 Dênis Afonso Fer-
reira, o quarto árbitro Rafael Prini e 

o avaliador de campo Paulo Rober-
to Maffei Amorim.

"Foi um momento mágico e ao 
mesmo tempo desafiador. Me 
desliguei do mundo e mantive mi-
nha concentração o tempo todo 
em campo", contou Iza, que vol-
tou a ser escalada no jogo Barre-
tos 1x3 Primavera, válido pela ter-
ceira rodada, que aconteceu em 
Barretos, no dia 14 do mês pas-
sado. Em seguida, todos os cam-
peonatos da Federação Paulista 
de Futebol (FPF) foram suspen-
sos por causa da pandemia.

Americanense
fez os primeiros
jogos como
profissional

Nos anos 1980, na incansável luta na 
Divisão Intermediária pelo acesso à elite 
do futebol paulista, o Rio Branco sempre 
atraia bom número de torcedores ao 
Estádio Décio Vitta. E a garotada fazia 
questão de entrar em campo com os 
jogadores. A foto, de 1984, mostra 
o centroavante Henrique (e) e o 
ponta-esquerda Edimar (d) com o garoto 
Nildemerson Santarosa, o Messo, à época 
com apenas 5 anos. Hoje, Messo atua 
como árbitro em torneios de minicampo 
nos clubes de Americana e também nos 
campeonatos da Liga Americanense 
de Futebol (LAF). (ZARAMELO JR.)

#TBT DO ESPORTE

ARQUIVO PESSOAL

"Espero que tudo isso acabe lo-
go para voltarmos a fazer nossos 
jogos com tranquilidade, sem se 
preocupar com esse vírus, sentin-
do a energia das torcidas e traba-
lhando para ter mais oportunida-
des de viver tudo isso, que, para 
mim, é extraordinário", comentou 
a árbitra de Americana.

SUPERAÇÃO
Iza de Oliveira revelou que sentiu 
um pouco de frustração no ano 
passado por ter ficado de fora dos 
jogos, mas conseguiu dar a volta 

por cima. "Tenho certeza do que 
eu quero ser: uma árbitra de fute-
bol de alto nível. Coloquei na mi-
nha cabeça que não perderia para 
mim mesmo e não deixei de traba-
lhar, não deixei de treinar", afirmou.

Formada na Escola de Árbitros 
da FPF em 2018, a americanense 
vinha trabalhando em campeo-
natos de categorias de base até 
que, no início deste ano, fez o tes-
te para o profissional e foi aprova-
da. "Mulher faz o mesmo teste que 
o homem. Eu sabia das dificulda-
des, não só físicas, mas também 

psicológicas. Por isso, o primeiro 
degrau que eu tinha que subir era 
vencer o desânimo. E consegui. 
Deus é muito bom", disse.

De acordo com Iza, algumas 
pessoas chegam a chamá-la de 

"maluca" por ser árbitra de fute-
bol. "Pelo fato de ser mulher, to-
do mundo acha que é mais difí-
cil, mas quero servir de exemplo e 
incentivar outras mulheres, mos-
trar que é possível e que, mesmo 
que seja complicado, ninguém po-
de deixar de sonhar, muito menos 
desistir", finalizou.

Dênis, Ricardo e Iza de Oliveira, em Porto Feliz: jogo é histórico para árbitra de Americana

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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TREVILUB INVESTE EM NADADOR COM POTENCIAL PARA IR ÀS OLIMPÍADAS
PATROCÍNIO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A Trevilub, empresa de Ame-
ricana que atua como distri-
buidora atacadista de produ-
tos automotivos, é patrocina-
dora do nadador Victor Alca-
rá, 20 anos, de São João da 
Boa Vista, que tentará uma 
vaga no time do Brasil pa-
ra os Jogos Olímpicos de Tó-
quio em seletiva que aconte-
ce entre os próximos dias 19 e 
24, no Parque Aquático Maria  
Lenk, no Rio de Janeiro.

A história entre a empresa 
e o atleta começou em 2013, 
quando Victor tinha apenas 13 
anos e dava as primeiras bra-
çadas em torneios regionais. 

"O Victor é filho de um funcio-
nário nosso lá de São João da 
Boa Vista. Num bate-papo, o 
menino revelou que o sonho 
dele era ser nadador. Pelo seu 
comprometinho e pela sua de-
dicação, passamos a apoiá-lo 
de maneira mais discreta, co-
mo, por exemplo, custean-
do viagens e taxas de inscri-
ção nos torneios. Nosso inte-

resse nem foi por visibilida-
de de marca e sim como in-
centivo mesmo", explicou o 
empresário Bruno Trevizan,  
diretor da Trevilub.

"Hoje, damos um incenti-
vo maior, até porque o Victor 
está em outro patamar. Sabe-
mos de sua evolução e acredi-
tamos no potencial que tem 
para chegar numa Olimpía-
da. Ele representa muito bem 
a Trevilub e suas conquistas 
são nossas também. Temos 
orgulho em patrocinar um 
atleta determinado, dedica-

Bruno Trevizan destaca dedicação e comprometimento do nadador

ZARAMELO JR. | O JOGO | 31 DE MARÇO DE 2021
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

Atleta é
filho de
funcionário
da empresa
de Americana

TREVILUB INVESTE EM NADADOR COM POTENCIAL PARA IR ÀS OLIMPÍADAS
Atleta do Corinthians desde 2017, 
o sanjoanense Victor Alcará 
vem da conquista da medalha 
de ouro na prova do revezamen-
to 4x100 livre no Campeonato 
Sul-Americano Absoluto, mês 
passado, em Buenos Aires, na 
Argentina. Sua marca de 49s02 
foi a melhor da equipe brasileira.

Com patrocínio da Trevilub 
Distribuidora, Victor também 
traz no currículo títulos paulis-
tas e brasileiros na categoria ju-

nior. Na seletiva olímpica deste 
mês, no Rio de Janeiro, o nada-
dor tentará vaga nas provas dos 
50 e 100 - as duas no estilo livre. 

"Estou focado e treinando para 
a seletiva desde o ano passado. 
Se Deus quiser, espero garantir 
meu nome na vaga", disse.

Em contato com O JOGO, 
Victor disse que seus pais o co-
locaram para aprender nata-
ção quando tinha apenas oi-
to meses. Aos 10 anos, entrou 

num projeto de natação em 
São João da Boa Vista. "Come-
cei a fazer aulas, cai no gosto e 
nunca mais parei", contou o na-
dador, revelando que o interes-
se pelo esporte ganhou força 
em 2008, quando Cesar Cie-
lo sagrou-se campeão olímpico.

A rotina de treinos de Vic-
tor Alcará é bastante intensa. 
Segundo ele, são nove treinos 
na água por semana e cinco na 
parte física. (ZJ)

VICTOR CONQUISTA OURO NO SUL-AMERICANO

Victor Alcará (1º d/e) fez parte da equipe campeã

DIVULGAÇÃO
do, que leva o esporte a sério", 
acrescentou Bruno.

O diretor da Trevilub sa-
lientou que "conheço o Victor 
desde criança e fico feliz não 
apenas por seus resultados 
na natação, mas também por 

ver o ser humano que ele se 
tornou. Ele tem a cada do que 
a gente acredita e certamen-
te vai ter muitas conquistas, 
pois é merecedor."

"A Trevilub está comigo 
desde minha fase mais difí-
cil. Começaram a me ajudar 
em 2013, quando eu precisava 
pagar as viagens para compe-
tir e não tinha todo o dinhei-
ro", disse Victor Alcará. "Eles 
sempre me ajudaram a estar 
buscando meu sonho e ho-
je, vendo o que passanos e 
onde chegamos, tenho muito 
orgulho de toda nossa histó-
ria", frisou o nadador.

 EMPRESA TEM OUTRAS AÇÕES

Além do patrocínio do nadador Victor Alcará, a Trevilub tem 
histórico de outras ações de incentivo no esporte. A empresa 
colaborou na reforma da pista de bicicross no Complexo 
Poliesportivo Ayrton Senna e promove a Copa Trevilub de 
Velocross (motocross sem rampa). A Trevilub já foi patrocinadora 
do Campeonato de Kart Pé de Chumbo e dá apoio ao piloto de 
motocross Edgard Camargo. Já há vários anos, a empresa do 
diretor Bruno Trevizan é parceira do projeto do O JOGO. (ZJ)
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AMIGOS DE INFÂNCIA VÃO DA ARQUIBANCADA À DIRETORIA
RIO BRANCO

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

O estudante de Medicina Rafael 
Dutra Panhoca e o empresário 
Luís Guilherme Campana Gallo, 
ambos de 23 anos, são amigos 
e parceiros desde infância. Em 
comum no futebol, a paixão pe-
lo Rio Branco Esporte Clube. Os 
dois frequentam o Estádio Décio 
Vitta desde criança e já vivencia-
ram incontáveis momentos que 
jamais sairão da memória.

Embora jamais tivessem ima-
ginado tal situação, Panhoca e 
Gallo saíram da arquibancada 
e tornaram-se diretores do De-
partamento de Futebol do Rio 
Branco. Detalhe: os mais jovens 
da história moderna do clube de 
Americana, abrindo espaço pa-
ra uma nova geração de cartolas.

Panhoca e Gallo têm partici-
pado de maneira efetiva do pla-
nejamento do Rio Branco para a 
temporada 2021, que deve co-
meçar apenas no segundo se-
mestre. De famílias tradicionais 
de Americana, a dupla acredita 
que o glorioso Tigre da Paulista 
possa voltar aos velhos e bons 
tempos do futebol, quando foi 

referência na revelação de jo-
gadores e deu muito trabalho 
nos jogos contra os chamados 

"grandes da capital".
O JOGO conversou com Ra-

fael Panhoca e Luiz Guilherme 
Gallo. Confira!

Sua ligação com o Rio 
Branco começou quando e 
por influência de quem?
RAFAEL PANHOCA Começou 
muito cedo, lá pelos anos de 
2008, 2009, através do meu avô 
paterno, Hélio Panhoca, que en-
chia o carro comigo e meus ami-
gos, e nos levava ao Décio Vit-
ta para acompanhar os jogos da 
Copa São Paulo. Nesta época, o 
Rio Branco fez excelente campa-
nha na Copinha e a gente adora-
va ir ao estádio. A partir daí, nun-
ca mais deixei de acompanhar.
LUÍS GUILHERME Quem me levou 
para o Rio Branco foi um grande 
amigo, o Aldo Morelli Neto. O pai 
dele, o Aldo Morelli Junior, é um 
dos conselheiros vitalícios do clu-
be, uma pessoa que ajudou mui-
to o Rio Branco e ajuda até hoje. 
A gente estudava junto, ele pas-
sou a me chamar para acompa-
nhar o time e nunca mais parei.

Enquanto torcedor, qual a 
maior alegria vivida com o Rio 
Branco e qual maior tristeza?
RAFAEL PANHOCA Enquanto 
torcedor, antes de me envolver 
com a diretoria, uma das maio-
res alegrias foi ver o Rio Bran-
co ser campeão da Série A3, em 
2012. Foi inesquecível. E a maior 
tristeza que me recordo foi ter 
presenciado o descenso do ti-
me para a Bezinha.
LUÍS GUILHERME Minha maior ale-
gria foi ver o Rio Branco voltar pa-
ra a elite em 2010. Em 2009, o ti-
me foi vice-campeão e o jogo 
mais marcante foi contra o São 
José, que garantiu o acesso. A 
maior tristeza foi o jogo da Copa 

Paulista em 2014, é até difícil falar. 
O Rio Branco ganhou o primeiro 
jogo de 3 a 0 do Independente de 
Limeira, mas perdeu lá  pelo mes-
mo placar. Como o Independente 
tinha feito melhor campanha, le-
vava vantagem de jogar por dois 
resultados iguais. O Rio Bran-
co parou nas quartas de finais.

Como você se tornou 
diretor de futebol?
RAFAEL PANHOCA Nunca ima-
ginei um dia ser diretor de fute-
bol do Rio Branco. A única cer-
teza que tinha é que continuaria 
sendo um torcedor fanático pe-
lo clube, como sempre fui. Fazer 
parte da diretoria sempre foi uma 

Rafael Panhoca também assessora departamento médico

A única certeza que EU tinha é que 
continuaria sendo um torcedor fanático 
pelo clube, como sempre fui. Fazer parte 
da diretoria do Rio Branco sempre foi 
uma coisa que vi muito longe de mim”
RAFAEL PANHOCA

ZARAMELO JR. | O JOGO | 28 DE MARÇO DE 2021
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AMIGOS DE INFÂNCIA VÃO DA ARQUIBANCADA À DIRETORIA

coisa que vi muito longe de mim. 
O convite, quando me foi feito, 
aconteceu de maneira muito na-
tural, não existiu formalidade de 
uma só pessoa tomar a iniciativa 
de me chamar, partiu do grupo 
que ali já estava. Até porque essa 
transição de torcedor para diretor 
aconteceu de forma natural, mui-
to leve. Em 2019, o Luís Guilherme 
(Gallo) já acompanhava o traba-
lho mais de perto e por ser meu 
amigo particular, passei a acom-
panhar também, conhecendo di-
retores, e participando de algu-
mas situações de forma mais es-
porádica, simplesmente para aju-
dar. Após essa temporada, fiquei 
mais integrado e ai surgiu o con-

vite, que muito me deixou honra-
do e na hora aceitei.
LUÍS GUILHERME Em 2018, aju-
dei o Rio Branco com algumas 
coisas. Em 2019, o Sandro Hi-
roshi tinha um projeto com o 
Bernardi para a Bezinha e ele 
me chamou para fazer parte. Foi 
bem interessante, pois o Sandro 
e o Bernardi são pessoas boas, 
do futebol, que são ídolos do Rio 
Branco. Tudo isso pesou para 
que eu aceitasse. A bem da ver-
dade, a gente nunca pensa em 
ser diretor, acha que isso nun-
ca vai acontecer, mas vai se en-
volvendo, vai ajudando e no final, 
por amor ao clube, acaba que-
rendo ajudar ainda mais.

De maneira efetiva, qual 
é sua função na diretoria 
do Rio Branco?
RAFAEL PANHOCA Sou diretor 
de Recursos e Captação. A prin-
cipal função é angariar novos 
patrocinadores, novos fundos, 
para gerar maior renda. Tam-
bém mantenho contato com os 
patrocinadores que já nos aju-
dam para que eles saibam tu-
do o que está acontecendo e te-
nham a convicção que estão en-
volvidos com uma instituição sé-
ria. Hoje em dia, todos os setores 
da diretoria estão bem definidos, 
mas isso não engessa a atuação 
dos demais. Por exemplo: na 
montagem do elenco, a opinião 
não é exclusiva de uma só pes-
soa. Todos opinam. Claro que 
há as pessoas que são da área 
e que vão atrás dos jogadores, 
que abrem negociação, man-
têm contato com empresários. 
Hoje, tenho dedicado três, qua-
tro horas por dia ao Rio Branco. 
Por estar concluindo a formação 
como médico, tenho procurado 
auxiliar o doutor Lucas Merosso, 
que é o chefe da equipe médica, 
principalmente na questão rela-
cionada à pandemia.
LUÍS GUILHERME Sou um dos di-
retores de Futebol. O que mais 
faço é ajudar o Bernardi (Thia-
go, diretor executivo) e o Tony 
(Ferreira, gerente) nas contra-
tações, na montagem do time. 
O Gilson (Bonaldo, presiden-
te) e o Sandro também partici-
pam bastante. Iniciamos o pla-
nejamento para 2021 já no ano 
passado. Acompanhamos bas-
tante e estamos mais calejados 
na Bezinha para fazer um time 
mais forte. Passo todas as ma-
nhãs no estádio, após o almoço 

e no final de tarde também pro-
curo estar presente. Também 
mexo bastante com a parte de 
patrocínios. Hoje o Rio Branco 
precisa muito da ajuda dos em-
presários da cidade.

O que te faz acreditar que 
o Rio Branco possa voltar 
a ser uma referência no 
futebol do Interior?
RAFAEL PANHOCA Não é apenas 
acreditar que isso pode aconte-
cer. Tenho a plena certeza que se 
tiver sequência o trabalho des-
ta diretoria, que vem sendo fei-
to de forma responsável, de for-
ma transparente, de forma sé-
ria, voltado ao clube, nos próxi-
mos anos o torcedor vai ver no-
vamente o time como referência, 
voltando à elite do Campeonato 
Paulista, voltando a revelar joga-
dores. Até como exemplo cito o 
nosso sub-20, que abriu nova re-
de de  captação de atletas, em 
parceria com outro projeto em 

Araras. Estamos dando um pas-
so de cada vez, nunca maior que 
a perna, tudo está progredindo.
LUÍS GUILHERME O que mais me 
faz acreditar é a quipe que a gen-
te trabalha. Uma equipe honesta, 
comprometida, todos se doan-
do, todos fazendo a sua parte.

Agora, como diretor,  
você tem visão de futebol 
diferente daquela que tinha 
quando era torcedor?
RAFAEL PANHOCA Minha visão 
mudou totalmente, com certe-
za. Como torcedor, você vê o jogo 
com emoção, olha tudo sem pen-
sar na razão. É amor de torcedor. 

Desde que entrei para a diretoria, 
consigo enxergar tudo com mais 
profissionalismo. É preciso colocar 
muita razão no meio disso tudo.
LUÍS GUILHERME Hoje a visão é 
totalmente diferente. Como di-
retor, você vê e vive as dificul-
dades pelas quais o clube passa. 
Na Bezinha, o valor da cota da 
federação é muito baixo, qua-
se zero, e o Rio Branco precisa 
e depende dos patrocinadores. 
Como torcedor, você fica bravo, 
xinga, isso faz parte, mas quan-
do está dentro percebe o quan-
to é difícil. Por isso, todos têm 
que estar juntos para fazer o Rio 
Branco grande de novo.

Luís Guilherme está envolvido na montagem do elenco

A bem da verdade, a gente nunca pensa 
em ser diretor, acha que isso nunca vai 
acontecer, mas vai se envolvendo, vai 
ajudando e no final, por amor ao clube, 
acaba querendo ajudar ainda mais.”
LUÍS GUILHERME GALLO

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

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

Essa data foi criada com o in-
tuito de ajudar a fortalecer os 
laços que ligam pais e filhos. 
No agitado mundo contempo-
râneo, os pais trabalham mui-
to e acabam por não aprovei-
tar os momentos livres para 
acompanhar o cotidiano e re-
lação com seus próprios filhos 
e filhas. O Dia Mundial dos Fi-
lhos é comemorado em Por-
tugal em 23 de setembro. Já 
nos Estados Unidos, os ame-

ricanos comemoram em 11 de 
agosto, o 'National Son’s and 
Daughter’s Day' (Dia Nacional 
do Filho e da Filha). A China 
celebra a data no primeiro dia 
do décimo mês do calendário 
lunar, 5 de abril. O Brasil ain-
da não tem uma data destina-
da para esta celebração e, en-
trando no clima das redes so-
ciais, comemora o Dia dos Fi-
lhos em diversas ocasiões. O 
importante é celebrar o amor!

Marcia Tallo com os filhos
Marcio Zulian e Aline Zulian Paffaro

Luric Françozo, aniversariante especial dessa
sexta-feira, com os filhos Vitor, Vinicius e Wagner

Tilinha Morábito Cadaval com os
filhos Mônica, Luciano e Alexandra

Carlos Augusto Franco com os filhos
Carolina, Gustavo e Mariana

Amanda MoreiraJoaquim
com o filho Vitor

Vania Maria Polido
com o filho Daniel Polido



AMERICANA, 9 DE ABRIL DE 2021  9 SOCIAL

TÔ BEGE
Ai ai ai... E no condomínio tradicional 
que a mulher saia todo dia no mesmo 
horário pra caminhar?! A fuefa foi 
flagrada pelo marido entrando 
na casa de um certo vizinho e 
demorou pelo menos 20 minutos 
para sair, sempre pelas portas dos 
fundos. Curuzes! Bimba de coelho. 
E sabe como o maridão descobriu? 
Seguiu a 'bunita' com o drone do filho. 
Passado! É a tecnologia a serviço 
do chifre. Chicotada na Marilú!

VELINHAS
Assoprando velinhas 
nessa sexta-feira: Adriana 
Gimenez, Susy Otero, 
Iselda Cecchino, Natasha 
Bankoff, Evelene Ponce 
e Dani Críspi. No sábado 
é a vez de Rafael Cabral, 
Siméa Pereira, Izabel 
Camacho (foto) e Allan 
Ribeiro comemorarem 
idade nova. Já no 
domingo, José Carlos 
Naves e Luana Frezzarin 
são aniversariantes do dia.

FLAGRA!
O empresário Shirleyson Kaisser, um dos principais 
nomes do empreendedorismo digital da América Latina, 
fez pit stop em Americana numa visita aos amigos, os 
pastores Lilian e Mirko Levak. Flagra da coluna!

Monah David e Alexandre Camargo
com a filha Mariana

Marly Saliba Lauletta Grecco com as
filhas Maria Vitória, Maria Patrícia e
Maria Fernanda e neta, Maria Carolina

Bete Alkimya com os filhos Gustavo e
Renata Linarelli e as pet Mona, Hannah e Maggie

Michelly Stradiotto com os
filhos Vitor e Neto Hervatin

Luiza Bizetto e Hélio Panhoca com
os filhos Rogério, Renato e Hélida

Suelly Bodemeier
com a filha
Ludhmilla Bodemeier
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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 

Rua Quintino
Bocaiuva, 929

Tel. 3408-8270

CONTABILIDADE
COMERCIAL,
INDUSTRIAL E
DE SERVIÇOS

ASSESSORIA PARA
DEPARTAMENTOS FISCAL,
PESSOAL E CONTÁBIL

OAB/SP 13.696

Rua Sete de Setembro, 1266 • Centro • Americana

3461-6182 • 3461-8652

advocacia@castilhoeandreetta.com.br

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu, 
quarta-feira (7), o serviço de envelopamento de rede na Rua 
São Simão, região do bairro Cariobinha. A rua recebe a rede de 
abastecimento principal dos bairros Jaguari e Nova Carioba. 
Segundo a autarquia, o serviço foi necessário devido à troca de 
tubulação de galerias de águas pluviais que está em andamento 
pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu). (DA REDAÇÃO)

Numa iniciativa em grupo de whatsapp, 
os amigos que são sócios e jogam 
raquetinha aos finais de semana no 
Clube do Bosque arrecadaram 60 
cestas básicas e doaram ao Fundo 
Social da Prefeitura. A entrega 
foi feita na semana passada e os 
alimentos serão revertidos a famílias 
que enfrentam maiores dificuldades 
neste momento da pandemia. Na 
foto, a partir da esquerda, estão: 
Jacqueline de Souza Pereira Campos, 
oficial administrativa do Fundo Social; 
Franco Sardelli, chefe de Gabinete da 
Prefeitura; Tamara Paes Cury, chefe 
de Gabinete da presidência do Fundo; 
Diego Guidolin, secretário Jurídico da 
prefeitura e conselheiro do Clube do 
Bosque; e Angelo Pitolli, integrante 
do grupo de raquetinha. (DA REDAÇÃO)

MANUTENÇÃO CONCLUÍDA

AMIGOS DO BOSQUE DOAM CESTAS BÁSICAS AO FUNDO
SUSY COUTINHO | DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Os secretários municipais 
Vinicius Ghizini (Educação) e 
Adriano Alvarenga Camargo 
Neves (Obras e Serviços 
Urbanos) vistoriaram, 
terça-feira (6), as obras 
de reforma da Casa da 
Criança Araúna, na Vila 
Mathiensen. "Estivemos no 
local verificando se as obras 
estão sendo realizadas 
dentro dos padrões, e 
aproveitamos para escolher 
o novo piso que será 
implantado no prédio", 
afirmou Ghizini. A ordem 
de serviço para o início da 
reforma foi assinada no 
dia 15 de fevereiro pelo 
prefeito Chico Sardelli. 
A escola passará por 
reforma em toda a sua 
estrutura, com custo total de R$ 828.379,63, em recursos federais e municipais. 
A obra foi iniciada em fevereiro, com previsão de conclusão para agosto. A unidade 
escolar atende 188 crianças, sendo 69 no serviço de creche e 119 alunos na EMEI. 
A reforma estrutural compreende a substituição do telhamento em barro, a retirada 
do piso em taco de madeira, a reforma dos banheiros, a instalação de novas lousas e 
lavatórios, novo piso e pintura da escola. A obra será executada com o investimento 
de R$ 500 mil em recursos federais intermediados pelo deputado Vanderlei 
Macris, com contrapartida de R$ 328.379,63 por parte do município. (DA REDAÇÃO)

SECRETÁRIOS VISTORIAM OBRAS
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A Mega Tintas e Textura 
realiza neste sábado (10), no 
período das 9 às 15 horas, 
campanha de arrecadação 
de alimentos para o Fundo 
Social da Prefeitura, 
entidades assistenciais e 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social por 
causa da pandemia de 
covid19. A ação será na 
Dado Distribuidora, que 
fica na Avenida Nossa 
Senhora de Fátima, 264, no 
Jardim Santana - próxima 
à Fidam. Diretor da Mega 
Tintas, o empresário Luiz 
Eduardo Vota Salau (Dado 
- foto) explicou que a 
campanha consiste na troca 
de galões de tinta de 3,6 
litros por dois quilos de 
alimentos não perecíveis 
- exceto sal e açúcar. "A 
Mega está disponibilizando 
1 mil galões de tinta e nossa expectativa é altamente positiva. Divulguei a campanha em alguns grupos de 
whatsapp e vários amigos fizeram doações em dinheiro sem pedir nada em troca. Vamos reverter esse valor na 
compra de alimentos e fazer a devida prestação de contas, com total transparência", disse Dado. (ZARAMELO JR.)

MEGA TINTAS REALIZA CAMPANHA
ZARAMELO JR. | O JOGO | 6 DE ABRIL DE 2021
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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

GUARDA REGISTRA ALTA DE 48,5%
OCORRÊNCIAS

DA REDAÇÃO

A Guarda Municipal de Ame-
ricana apresentou à Polícia 
Civil, em março deste ano, 
144 ocorrências, entre fla-
grantes (onde há prisões) e 
demais situações - não en-
tram no cálculo as ações de 
fiscalização da covid19. O nú-
mero representa aumento de 
48,5%  em relação ao que foi 
registrado no mesmo perío-

do do ano passado, quando o 
total ficou em 97 casos.

O número de flagrantes 
ficou em 27, sendo nove de 
furto, 12 de tráfico, dois de 
violência doméstica e quatro 
por outros motivos. Os fla-
grantes também superaram 
março do ano passado, quan-
do foram registradas 13 ocor-
rências desse tipo. O total de 
presos em flagrante em mar-
ço de 2021 foi de 32 pessoas, 

número também acima do 
apontado em março de 2020, 
com 18 presos. 

Além dessas ocorrên-
cias, a apreensão de drogas 
em março deste ano tam-
bém chama a atenção. Fo-
ram apreendidas 830 gramas 
de cocaína, 604 gramas de 
crack, 9,4 quilos de maconha 
e um litro de lança-perfume. 
No ano passado, no mesmo 
mês, foram 160 gramas de 

cocaína, 22 gramas de crack 
e 790 gramas de maconha.

Ainda no mês passado, a 
Gama capturou três foragidos 

da Justiça, apreendeu duas ar-
mas de fogo e recuperou qua-
tro veículos roubados.

"Os números refletem o óti-
mo trabalho realizado pe-
los patrulheiros no comba-
te à criminalidade e no aten-
dimento às necessidades da 
população. São profissio-
nais bastante dedicados, que 
não medem esforços no 
cumprimento de seus deve-
res", afirmou o comandante 

da corporação, Marco Aure-
lio da Silva. O prefeito Chico 
Sardelli, destacou que a Ga-
ma é exemplar ao cuidar da 
segurança pública. “A Guar-
da, mais uma vez, é motivo 
de orgulho para nós, pois o 
trabalho que os patrulheiros 
fazem por Americana e pelos 
americanenses é fundamen-
tal para tornar a nossa cidade 
um lugar mais seguro”, afir-
mou o chefe do Executivo.

Comandante
ressalta o
trabalho dos
patrulheiros
em Americana

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de 
Americana) informou que estão suspensos os 
prazos para a prestação das contrapartidas 
exigidas dos projetos culturais pertencentes à Lei 
Aldir Blanc. A decisão foi tomada por conta da 
persistência do quadro emergencial decorrente 
da pandemia de covid19, com severas limitações 
e restrições ao exercício da grande maioria das 
atividades cotidianas desenvolvidas por pessoas 
e empresas. A prestação das contrapartidas 
exigidas consta no artigo 9º da Lei Federal 
14.017/2020 e a suspensão foi publicada no 
Diário Oficial do Município no último dia 31. 
A Sectur, que tem à frente o secretário Fernando 
Giuliani (foto), fará a publicação do edital com 
novos prazos para a prestação das contrapartidas 
quando houver novas limitações e restrições por 
conta da pandemia ou desde que haja novas 
diretrizes expedidas pelo Governo Federal. Outras 
informações podem ser obtidas pelos interessados 
através do telefone (19) 3408-4800. (DA REDAÇÃO)

Alunas do nono semestre do curso de Enfermagem da Faculdade 
de Americana participam até hoje (9)l da campanha de vacinação 
contra a covid19 para cerca de 1,4 mil profissionais ativos da 
segurança pública da região, que acontece na nova sede da 
Polícia Militar de Americana. As estudantes são responsáveis 
pelo atendimento e pela aplicação da vacina nos profissionais. 
A aluna Thaine Fogaça lembrou da importância do estágio 
nesta época: “Hoje temos noção melhor de como trabalhar na 
pandemia. A gente tem uma visão melhor na administração, 
a demanda de tudo, e claro, sempre é bom poder ajudar e 
vacinar as pessoas.” “Muito importante essa participação das 
alunas na vacinação. Estou feliz por receber a vacina”, comentou 
o policial militar Rogério dos Santos. “Nossa atuação nesse 
programa e numa etapa tão significativa é uma oportunidade 
de formação única. Os enfermeiros são responsáveis por toda 
a etapa da vigilância epidemiologia e comando das equipes 
da ponta direto na vacinação, uma logística significativa com 
atuação em todos os níveis, além da própria aplicação da vacina, 
tudo isso não tem preço”, disse a coordenadora da curso de 
Enfermagem da FAM, Cristiane de Castro. (ALEX FERREIRA)

ALUNAS DA FAM PARTICIPAM 
DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO

SECTUR SUSPENDE 
O PRAZO DA LEI

REPRODUÇÃO INSTAGRAMDIVULGAÇÃO

A vacinação contra a 
covid-9 para os agentes 
de segurança foi 
iniciada segunda-feira 
(5), conforme havia sido 
anunciado pelo governo 
do Estado. No primeiro 
dia de imunização, 75 
guardas municipais de 
Americana receberam 
a primeira dose. Ao 
todo, serão vacinados 
todos os 376 guardas 
municipais, divididos em 
grupos de 75 pessoas 
por dia. As doses estão 
sendo aplicadas na 
sede do 19º Batalhão 
da Polícia Militar do 
Interior, no Loteamento Industrial Nossa Senhora de Fátima. O prefeito 
Chico Sardelli disse considerar prioritário que as forças de segurança sejam 
imunizadas prioritariamente. “Os bravos policiais e guardas que diariamente 
nos protegem agora passam a ser merecidamente protegidos”, afirmou. 
Além dos guardas municipais, também estão sendo vacinados policiais civis 
e militares, bombeiros, agentes penitenciários e trabalhadores da escolta 
penitenciária, num total de 1427 profissionais que atuam em Americana 
e cidades como Santa Bárbara d'Oeste, Cosmópolis, Arthur Nogueira e 
Engenheiro Coelho. Os agentes dessas outras cidades estão recebendo a 
dose aqui porque o 19º Batalhão tem abrangência regional. A vacinação dos 
agentes de segurança vai até a próxima segunda-feira (12). "A vacina vem 
em boa hora e é mais uma proteção para os nossos guardas municipais, que 
atuam na linha de frente de atendimento à população", disse o comandante 
da Guarda Municipal de Americana, Marco Aurélio da Silva. (DA REDAÇÃO)

PATRULHEIROS RECEBEM 
PRIMEIRA DOSE DA VACINA

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

APOIANDO O ESPORTE DE AMERICANA

RUA DO RAMI, 288 • DISTRITO INDUSTRIAL ABDO NAJAR

ZARAMELO JR.
@zaramelojr

Com sede em Americana, no 
Distrito Industrial Abdo Najar, 
a Álvaro Aguiar Engenharia e 
Construções está comemoran-
do 34 anos de atividades ago-
ra em 2021. Fundada e presi-
dida até hoje pelo engenhei-
ro Pedro Álvaro Aguiar Neves, 
a empresa está consolidada e 
transformou-se em referência 
em diversas áreas.

A Álvaro Aguiar atua na 
construção de unidades indus-
triais em segmentos como pa-
pel e celulose, petróleo e gás, 
energia, químico e petroquími-
co, alimentício e bebidas, e têxtil

A empresa de Americana es-
tá presente em obras de prati-
camente todos os Estados bra-
sileiros, como São Paulo, Mara-
nhão, Pará, Pernambuco, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, Ser-
gipe, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Rondônia, Rio de Janei-
ro, Santa Catarina, Paraná, Pa-
raíba, Alagoas e Rio Grande do 
Norte, além do Distrito Federal.

HISTÓRIA
Hoje aos 57 anos, casado e 
pai de dois filhos, Pedro Álva-
ro saiu do interior da Bahia e 
chegou a Americana em 1976. 
Enquanto estudava, aprendeu 
o ofício de pedreiro com o pai. 
Posteriormente, formou-se 

em engenharia civil pela PUC 
(Pontifícia Universidade Cató-
lica) de Campinas. Dos peque-
nos trabalhos, alçou vôos às 
grandes obras quando teve as 
portas abertas por um grande 
grupo empresarial.

"A partir do momento em 
que comecei a fazer obras para 
esse grupo, tudo mudou”, afir-
mou o diretor-presidente da Ál-

CONSOLIDADA, 
ÁLVARO AGUIAR 
FESTEJA 34 ANOS

EMPRESA

Pedro Álvaro: “O segredo foi aproveitar as oportunidades que surgiram”

varo Aguiar. A atuação da em-
presa em nível nacional teve 
start em 1996, com uma obra 
de montagem mecânica de 
uma grande cervejaria em São 
Luís (MA). Hoje e já há mais de 
10 anos, a empresa vem atuan-
do mais fortemente no setor de 
óleo e gás, tendo a Petrobrás 
como principal cliente.

"Sinceramente, nunca ima-
ginei chegar onde cheguei. 
Vim para Americana pensan-
do em estudar, constituir famí-
lia, ter uma casa para morar e 
um carro para andar. Acredito 
que o segredo foi aproveitar as 
oportunidades que surgiram. 
A ousadia, a coragem e a téc-
nica foram os principais méri-
tos", comentou o empresário.

Pedro Álvaro afirmou que 
sempre foi um profissional bas-
tante dedicado e criterioso, a 
exemplo do pai, e por isso pas-
sou a ter pleno conhecimento 
de todos os processos. Ele tam-
bém destacou que "me envol-
vo por completo e não tenho 
dificuldade alguma de me inte-
grar ao time nas obras. Coloco 
as botas e vamos todos juntos."

DIFERENCIAIS
A solidez da Álvaro Aguiar En-
genharia em mais de três dé-
cadas de atuação é explicada, 
na avaliação de Pedro Alva-
ro, em três pilares na relação 
com os clientes: Prestativida-
de, Responsabilidade e Com-
promisso. Na gestão da em-

presa, juntamente com a espo-
sa Maria Eva, Pedro Álvaro ci-
tou que "nossa administração 
sempre foi feita com os pés no 
chão, de forma conservadora."

ESTRUTURA
Com o crescimento, a Álvaro 
Aguiar deixou a antiga sede no 
São Vito, e há 10 anos está em 
sua atual sede, situada no Dis-
trito Industrial Abdo Najar, em 
Americana, onde estão con-
centrados o escritório central, 
os departamentos corporati-
vos e a área de fabricação.

A empresa, com mais de 33 
anos de fundação, atualmente 
conta com 25 funcionários na 
Sede Administrativa e em tor-
no de 100 nas obras.

Empresa de
Americana
está presente
em obras por
vários estados

ZARAMELO JR. | O JOGO | 12 DE MARÇO DE 2021
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