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Calçados, bolsas 
e acessórios,
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você encontra aqui!

Lojas em Americana, 
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba
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#PARTIUACELERAR
Abertura da 16ª edição da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo acontece na próxima semana, no 
San Marino, em Paulínia, com grid formado por 27 pilotos. Até novembro, serão 10 rodadas duplas. P. 6 e 7

Marcelo Marusso (25) e 
Marcelo Contatto (18) estarão 

nas pistas nesta temporada
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OPINIÃO MARCOS LIVATO
livato@uol.com.brPACTO PELA GOVERNANÇA NOS ESPORTES

U m assunto que vem ga-
nhando destaque na 
imprensa esportiva - e 

que passa a figurar na pauta da 
maioria dos gestores responsá-
veis pela administração do es-
porte brasileiro - é a profissio-
nalização da gestão das entida-
des esportivas (confederações, 
federações, clubes). Com a mis-
são de contribuir para a cons-
trução de um ambiente ínte-
gro entre empresas patrocina-
doras e as entidades esportivas, 
foi criado recentemente o pro-
jeto PACTO PELO ESPORTE.

O acordo tem como objetivo 
principal fornecer ferramentas 
de autorregulamentação que 
definam boas práticas em go-
vernança, integridade e trans-
parência para efetivação dos 
patrocínios feitos pelas empre-
sas às entidades esportivas.

A governança do Pacto de-
ve pautar-se em promover 
um ambiente para o aprimo-
ramento dos modelos de pa-
trocínio do esporte brasileiro, 
com adoção de boas práticas 
de governança, gestão pro-
fissionalizada e transparência 

pelas entidades esportivas in-
cluindo a prestação de contas.

O acordo prevê o estímulo 
e desenvolvimento de meca-
nismos que possibilitem acom-
panhar a destinação dos recur-
sos captados por meio do pa-
trocínio. Para que possam ter 
o acesso a disponibilização de 
recursos das empresas patro-
cinadoras, as entidades espor-
tivas devem possuir uma pági-
na eletrônica e divulgarem:

1)  O estatuto da entida-
de; 2) seu organograma; 3) as 
atas dos conselhos fiscal e ad-

ministrativo; 4) os dados das 
demonstrações financeiras 
anuais (balanços) atestadas 
por empresas de auditoria in-
dependente e registradas na 
CMV; 5) o código de ética e 
conduta; 6) a política de com-
pras; e 7) a política de ges-
tão orçamentária/financeira. 
(grifo do autor).

Para atender essa deman-
da, os clubes têm atraído 
profissionais qualificados de 
grandes empresas por meio 
de headhunters e anúncios no 
Linkedin. O atual presidente 

do SANTOS FC Andres Rue-
da (que já trabalhou no Bra-
desco e foi durante 20 anos 
diretor de tecnologia da Bolsa 
de Valores de São Paulo), em 
uma de suas entrevistas, de-
clarou: “Não passa pela minha 
cabeça o clube não ter audito-
ria interna para avaliar proce-
dimentos e processos de tra-
balho, algo que faz parte de 
qualquer organização”.

Assim como em diversos 
setores da economia, a profis-
sionalização da gestão do fu-
tebol vai ganhando seu espaço. 

MARCOS LIVATO
Especialista em
gestão empresarial

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

Fundação: 6 de fevereiro de 2003 
Propriedade da empresa Zaramelo Jr. Comunicação

Rua das Palmeiras, 362 - Jd. Planalto - CEP 13.468-030 - Americana/SP

Os textos publicados no O JOGO não podem ser reproduzidos sem prévia autorização. 
Os artigos assinados não signifi cam, necessariamente, a opinião do jornal.

DIRETORES
Carlos Zaramelo Júnior 

Mônica Rosa Binotto Zaramelo
Renan Binotto Zaramelo

CONTATO
(19) 99760-7974

contato@jornalojogo.com.br

IMPRESSÃO
Jornal O Liberal

JORNALISTA RESPONSÁVEL
MTB 37.014

GRASIELE PLANEJA "UP" NO ESPORTE
SECRETÁRIA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Secretária de Esportes de Ame-
ricana, a profissional de educa-
ção física Grasiele Rezende es-
tá fechando seu primeiro qua-
drimestre no comando da área. 
Neste início de trabalho, a di-
rigente tem feito um raio X da 
pasta e realizado reuniões com 
representantes das modalida-
des para saber as necessida-
des de cada uma delas. Em ra-
zão da pandemia, Grasiele ain-
da não pode colocar em prática 
algumas das ações que tem em 
mente. Primeira mulher a dirigir 
o esporte de Americana, ela dis-
se que já está sendo desenvolvi-
do planejamento e que dará um 

"up" no setor assim que houver a 
liberação para atividades. Gra-
siele Rezende conversou com 
O JOGO no último dia 14. Confira!

Após 3 meses e meio à frente 
da Secretaria de Esportes, 
qual avaliação você faz do 
trabalho desenvolvido até 
agora? O saldo é aquele que 
você esperava ou foi acima 
ou abaixo do imaginado?
GRASIELE REZENDE O saldo 
nesse período foi bastante po-
sitivo sim. Mesmo diante da di-
ficuldade por conta da pande-
mia, estamos bem encaminha-
dos para retornar assim que 
houver liberação.

As dificuldades encontradas 
foram maiores ou menores 
do que você imaginava? 
O que mais surpreendeu, 
positiva ou negativamente?
GRASIELE A maior dificulda-
de está sendo a pandemia, que 
nos impede de fazer muitas 
coisas, mas o que vejo de posi-
tivo é a disposição dos funcio-

nários em querer trabalhar. Te-
mos uma equipe reduzida, po-
rém muito competente.

Através de postagens em 
redes sociais, pode-se observar 
que você realizou diversas 
reuniões com representantes 
das modalidades. O que 
foi passado e o que foi 
pedido por eles?
GRASIELE No momento foram 
somente reuniões para enten-
der as dificuldades e necessida-
des de cada modalidade e co-
nhecer seus respectivos repre-
sentantes. Como disse anterior-
mente, a pandemia nos impede 
de fazer muitas coisas na práti-
ca, porém já estamos nos pre-
parando para voltar com tudo 
assim que for possível.

Por causa da pandemia, fica 
inviável a realização de eventos. 

Quando houver liberação para 
isso, a Secretaria de Esportes 
já tem calendário de eventos?
GRASIELE Calendário oficial ain-
da não, mas já estamos com al-
guns projetos em andamento, 
que, se aprovados, darão um 

"up" no esporte da nossa cida-
de, lembrando que o trabalho 
social é o nosso foco principal, 
mas não deixaremos o alto ren-
dimento de lá não.

Americana sempre se 
caracterizou por ter 
equipes, tanto adultas 
como de categorias de 
base, em campeonatos 
de federações e ligas. 
Nos últimos anos, o número 
de equipes em competições 
caiu bastante. É sua ideia 
fazer com que Americana 
retome essas competições? 
Como viabilizar isso?

GRASIELE O prefeito Chico Sar-
delli nos propôs o desafio de re-
vitalizar algumas tradições no es-
porte municipal e a retomada de 
competições e da participação 
da nossa cidade nesses even-
tos são prioritárias. No universo 
de recursos limitados temos que 
atuar em conjunto com as moda-
lidades e com os parceiros do es-
porte em Americana para reto-
marmos a força das tantas mo-
dalidades que a nossa cidade se 
habituou a assistir e participar.

O vereador Juninho Dias 
é presença constante na 
Secretaria de Esportes. Em 
que ele está auxiliando e qual 
a importância de ter o apoio 
direto de um parlamentar?
GRASIELE Juninho Dias carrega 
a bandeira do esporte e por isso 
tem uma fiscalização e um acom-
panhamento de forma constante 

na secretaria. Como vereador, ele 
tem essa função de fiscalizar as-
sim como os outros vereadores 
também têm. E pela sua expe-
riência no esporte, ele ajuda bas-
tante nos projetos da secretaria.

>> Grasiele ressaltou 
empenho da equipe 

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

"AMIGOS" RETOMA DISPUTA NA ATC
RAQUETINHA

ZARAMELO JR.
 @zaramelojr

Paralisada durante a fase ver-
melha do Plano São Paulo, a dis-
puta da 21ª edição do Torneio 
Amigos de Raquetinha será re-
tomada na próxima quarta-fei-
ra (28), com rodada no com-
plexo de saibro da academia 
ATC (Americana Tennis Center).

Quatro jogos estão progra-
mados, válidos pela nona ro-
dada: Betão Soutello/Ricardo 
Sayão x Rogério Armond/Cé-
sar Dei Santi, Fábio Pires/Rob-
son Ferro x Maurício Zebu/Fer-
nando Pires, Henrique Demar-
chi/Sérgio Pivete x Franco Sar-
delli/Fernando Bilibio e Hugo 
Santiago/Rafael Lima x Marcelo 

A pista de atletismo e as quadras de tênis do Complexo 
Poliesportivo Milton Fenley Azenha - Centro Cívico -, no 
Jardim da Colina, serão liberadas a partir deste sábado 
(24) para uso da população. A informação foi confirmada 
ao O JOGO, na manhã de ontem (22), pela secretária de 
Esportes Grasiele Rezende. Os espaços ficam disponíveis 
no período das 7 às 20 horas, de segunda a domingo. 
Na Praça de Esportes Marcos Antonio Gobbo, no Jardim 
São Pedro, a pista de caminhada poderá ser utilizada 
de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas. "Estamos 
seguindo o decreto do governo do Estado e, desta forma, 
a população pode voltar ao Centro Cívico e ao São Pedro, 
sem esquecer, porém, dos protocolos de segurança 
referentes à pandemia", disse Grasiele. (ZARAMELO JR.)

PISTA E QUADRAS LIBERADAS

ZARAMELO JR. | O JOGO | 10 DE AGOSTO DE 2019

Fred Faé e
Fábio Pires
ocupam a
liderança
do torneio

CLASSIFICAÇÃO
RANKING A

JOGADORES PONTOS
 1º Fred Faé 19
 2º Henrique Demarchi 18
 3º Franco Sardelli 14
 4º Betão Soutello 10
 5º Rafael Lima 9
 6º Rogério Armond 7
 7º Fernando Pires 7
 8º Robson Ferro 6

RANKING B
JOGADORES PONTOS
 1º Fábio Pires 16
 2º Ricardo Sayão 14
 3º Hugo Santiago 13
 4º Marcelo Marusso 12
 5º Sérgio Pivete 11
 6º César Dei Santi 11
 7º Maurício Zebu 7
 8º Fernando Bilibio 3

Marusso/Fred Faé. Como o cam-
peonato teve que ser interrompi-
do, alguns jogos de rodadas an-
teriores estão atrasados. Por is-
so, nem todos os jogadores têm 
o mesmo número de partidas.

No momento, o Ranking A 
tem liderança de Fred Faé, que 
soma 19 pontos. Na sua cola es-
tá Henrique Demarchi, com 18. 
Já no Ranking B, o líder é Fábio 
Pires, que aparece com 16 pon-
tos. Ricardo Sayão, com 14, e 
Hugo Santiago, com 13, são os 
mais próximos. O "Amigos" é 
disputado desde 2003. Come-
çou com um torneio anual e lo-
go passou a ter duas edições 
por temporada. Os idealizado-
res e primeiros participantes 
foram César Dei Santi, Marcelo 
Marusso e Sérgio Lião (Pivete), 
que estão no campeonato até 
hoje, e Rafael D'Agostini, que é 
diretor e professor da ATC.

WADO PELLIZONI | 3 DE MARÇO DE 2021

Fred Faé, com 19 pontos, 
é o líder do Ranking A
do Amigos ATC
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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

ZERO A ZERO VIRA NOVA OPÇÃO PARA OS ESPORTISTAS
AREIA

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

Os esportes de areia, que es-
tão ganhando cada vez mais 
adeptos em toda região, con-
tam agora como nova opção 
para desenvolvimento: o Zero 
a Zero Centro Esportivo já está 
em atividade com aulas e trei-
nos de beach tennis, futevôlei 
e vôlei de praia. O empreendi-
mento do casal Fernanda e Fa-
brício Rodrigues da Costa ocu-
pa área de 1.180 metros qua-
drados no final da Avenida Cil-
los, em Americana.

São quatro quadras de jo-
gos, inclusive disponíveis pa-
ra locação, espaço para treina-
mento funcional, tanto adulto 
quanto kids, lanchonete e ves-
tiários. De acordo com Fernan-
da, que é profissional de educa-
ção física, também estão nos 
planos de ampliação a cons-
trução de parede de escalada, 
a abertura de loja de material 
esportivo para beach tennis e a 
criação de espaço para ativida- O casal Fernanda e Fabrício da Costa está no comando do centro esportivo

des recreativas voltadas exclu-
sivamente a crianças.

"Estamos no início de nossas 
atividades e o ambiente é bas-
tante familiar. Muitas famílias 
vêm juntas ao centro esportivo 
e isso é muito legal. Também 
temos muitos jovens e pessoal 
de meia idade", contou Fer-
nanda. "O Zero a Zero é a reali-
zação de um sonho para mim", 
afirmou a personal trainer.

Os professores e instruto-
res que atuam no Zero a Zero 
são Saulo Biancarelli, no beach 
tennis e vôlei, Samuel Souza, 
no beach tennis, e Luana Al-
meida, Ketlyn Silva e a própria 
Fernanda Costa no funcional.

"A estrutura do Zero a Zero 
é ótima, com excelente locali-
zação e fácil acesso. Os espor-
tes de areia hoje são uma rea-
lidade por uma série de fato-
res, como, por exemplo, o cli-
ma de praia, o pé na areia, não 
têm impacto, é difícil ocorrer 
lesões, ajudam no condicio-
namento físico e são ao ar li-
vre. Vieram para ficar", comen-
tou Saulo, que é profissional 
de educação física, com pós-

-graduação em pedagogia do 
esporte e capacitação especí-
fica em esportes de areia, nos 
quais atua há mais de 10 anos.

De acordo com Fernanda e 
Fabrício, a ideia, possivelmente 

Muitas famílias vêm juntas ao 
nosso centro esportivo. Isso 
é muito legal. É a realização 
de um sonho para mim."
FERNANDA COSTA

FOTOS: ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE ABRIL DE 2021
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SACOS PARA LIXO
REFORÇADOS
Também fabricamos 
tamanhos especiais!

www.dialix.com.br
Solicite um orçamento!

(19) 98369-2080 

ZERO A ZERO VIRA NOVA OPÇÃO PARA OS ESPORTISTAS Desde o início de suas ati-
vidades, o Zero a Zero Cen-
tro Esportivo tem registrado 
presença expressiva de mu-
lheres nas três modalidades. 
Segundo Fernanda Rodri-
gues da Costa, o público fe-
minino é maioria no vôlei de 
praia e também tem partici-
pação significativa no beach 
tennis e no futevôlei.

"Constatar o número cres-
cente de mulheres aderin-
do ao esporte tem um gosto 
especial para mim, já que é o 
meu público alvo como perso-
nal trainer", comentou Fernan-
da. "Isso fomenta a participa-
ção de toda família na busca 
por uma vida mais ativa e sau-
dável", acrescentou a profis-
sional de educação física e di-
retora do centro esportivo. A 
professora universitária Julie-

Saulo Biancarelli é um dos professores de beach tennis

PRESENÇA DE MULHERES É EXPRESSIVA

ne De Lião é uma das alunas 
do beach tennis no Zero a Ze-
ro e fez elogios ao novo espa-
ço. "Procurei um lugar onde a 
prática de esporte fosse algo 
leve, gostoso e que trouxes-
se prazer em praticá-lo", dis-
se. "Aqui o ambiente é mui-

to favorável e veio de encon-
tro às minhas expectativas. As 
aulas são bem dinâmicas e os 
professores mega profissio-
nais! A Fer e o Fabrício nos 
tratam como da família e is-
so fez toda a diferença", acres-
centou Juliene. (ZARAMELO JR.)

Juliene De Lião fez elogios à estrutura e ao ambiente

ZARAMELO JR. | O JOGO | 19 DE ABRIL DE 2021

a partir do segundo semestre, é 
utilizar as quadras do Zero a Ze-
ro para a realização de torneios 
das três modalidades. "Pessoal 
já tem falado para a gente fa-
zer alguma competição e nossa 
ideia realmente é organizar algo 
mais para frente", disse Fabrício, 
engenheiro por formação.

Os horários de funcionamen-
to do Zero a Zero Centro Espor-
tivo são os seguintes: de segun-
da a quinta - das 7 às 11 horas e 
das 16 às 22 horas; sexta - das 7 
às 11 horas e das 16 às 20 horas; 
sábado - das 7 às 12 horas; e do-
mingo - das 7 às 12 horas.

Os esportes de 
areia hoje são 
uma realidade. 
Sem dúvida, 
vieram para ficar."
SAULO BIANCARELLI



6 ESPORTE

PÉ DE CHUMBO ABRE TEMPORADA NO SAN MARINO
KART

ZARAMELO JR. 
 @zaramelojr

A 16ª temporada do Campeona-
to Pé de Chumbo de Kart - Copa 
Sópneus Goodyear 2021 - tem 
abertura na próxima sexta-feira 
(30), no Kartódromo San Marino, 
em Paulínia, com grid formado 
por 27 pilotos nas categorias Pro 
e Light. Após o adiamento de 
duas etapas - 13 de março e 10 
de abril - em virtude do Estado 
estar na fase vermelha do Plano 
São Paulo, a diretoria da associa-
ção responsável pela competi-
ção confirmou a largada para a 
semana que vem.

Com o Estado agora na fa-
se de transição, ainda com algu-
mas restrições, a associação lo-
cou o kartódromo para que a ro-
dada que marca o início da tem-
porada seja exclusiva do Pé de 
Chumbo. "Somente terão aces-
so ao local os pilotos, os mecâni-
cos e o pessoal da comunicação 
do campeonato. Será um evento 
fechado e exclusivo", explicou o 
presidente Marcelo Marusso.

De acordo com o dirigente, se-
rão seguidos todos os protocolos 
de segurança e higiene no que 
diz respeito à pandemia. "Todos 

A Associação de Kart Pé de Chumbo fez, no início do mês, doação de 1,3 tonelada de alimentos 
ao Fundo Social da prefeitura de Americana. “Cada piloto, cada parceiro, cada amigo do Pé de 
Chumbo faz a sua ação social de forma particular ou através de sua empresa, mas todos também 
participam da campanha que o campeonato organiza. Sempre estaremos à disposição para 
colaborar”, disse o presidente Marcelo Marusso. Presidente do Fundo Social, Lionela Ravera 
Sardelli agradeceu a doação. Na foto, feita na sede da RB3 Preparação, os pilotos Rafael Contatto 
e Douglas Pitoli com as cestas que foram encaminhadas ao órgão municipal. (ZARAMELO JR.)

DOAÇÃO AO FUNDO SOCIAL

WADO PELLIZONI | PD'CHUMBO TEAM | 6 DE ABRIL DE 2021

os envolvidos com o campeo-
nato usarão máscaras de prote-
ção e haverá tótens e burrifado-
res com álcool em gel espalhados 
pelo kartódromo. O briefing será 
ao ar livre para que seja seguido 
o distanciamento entre as pes-
soas. Todas as medidas seguem 
orientações de autoridades e 
médicos", ressaltou Marusso. Es-
sa etapa do próximo dia 30, pe-
lo calendário, estava marcada pa-
ra o dia 1º de maio, mas o Pé de 
Chumbo optou pela antecipação 
de um dia justamente para utilizar 
o kartódromo com exclusividade.

Segundo Marusso, as duas 
rodadas adiadas serão repro-

gramadas, uma ainda no pri-
meiro semestre e outra no se-
gundo. "A ideia é realizar as 
etapas em dois dias seguidos 
num mesmo final de semana, 
sendo uma normal do calendá-
rio no sábado e outra que so-
freu adiamento no domingo. 
Estamos avaliando as possibili-
dades", disse o presidente.

Na próxima sexta-feira, a 
programação da etapa de aber-
tura da Copa Sópneus Good-
year 2021 começa com o brie-
fing, às 15 horas. Na sequência, 
vêm a tomada de tempos para 
definição do grid de largada e 
as duas corridas.

Apenas pilotos, 
mecânicos e 
comunicação 
terão acesso 
ao kartódromo
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PÉ DE CHUMBO ABRE TEMPORADA NO SAN MARINO

O grid da temporada 2021 da Co-
pa Sópneus Goodyear de Kart 
Pé de Chumbo, que tem início na 
próxima sexta-feira (30), terá a 
presença de 27 pilotos. Deste to-
tal, 15 estão na Pró, que é a prin-
cipal categoria do campeonato, 
e 12 na Light, que é a divisão de 
acesso. As duas categorias cor-
rem juntas, porém, com pontua-
ção distinta para cada uma delas.

O calendário do PDC prevê a 
realização de 20 corridas em 10 
rodadas duplas ao longo do ano. 
As duas etapas que foram can-
celadas em virtude da pande-
mia serão reprogramadas. "O to-
tal de baterias continua sendo de 
20, mesmo com os cancelamen-
tos que tivemos. Isso será man-

tido e seguido", garantiu o presi-
dente Marcelo Marusso.

Além da disputa individual dos 
pilotos dentro de suas respecti-
vas categorias, a Copa Sópneus 
Goodyear tem também o Cam-
peonato por Equipes. Os 27 pi-
lotos foram divididos em nove ti-
mes, que levam os nomes dos pa-
trocinadores da temporada.

O encerramento da 16ª edi-
ção do Pé de Chumbo está pre-
visto para o dia 20 de novembro, 
no kartódromo de Paulínia, que 
receberá a maioria das rodadas 
deste ano. O campeonato tam-
bém deve passar por Limeira, No-
va Odessa e Vespasiano, que fica 
na região metropolitana de Belo 
Horizonte/MG. (ZARAMELO JR.)
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Carlinhos Carrion

Douglas Pitoli
Fernando Santo André

Giovanni Pamfílio
Marcelo Contatto
Marcelo Marusso

Patrik Neves
Paulo Rosa

Rafael Contatto
Rogério Pompermayer

Théo Trevisani
William Saura
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Alexandre Bassora
Carlos Barbosa

Ederson Rodrigues
Fábio Santarosa

Fernando Rodovalho
Givago Nunes

Ivan Dantas
Mayckon Mota

Oswaldinho Nogueira
Pedro Marusso

Rafael Barberatto
Rodrigo Pestana
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ZARAMELO JR. | O JOGO | 29 DE AGOSTO DE 2020

Rodada de abertura 
da temporada 2021 do 
PD'Chumbo será no 
kartódromo de Paulínia

27 PILOTOS VÃO Á PISTA
EM 10 RODADAS DUPLAS

Rafael Barberatto é novidade no grid de 2021 do PD'Chumbo

ZARAMELO JR. | O JOGO | 17 DE OUTUBRO DE 2020

PATROCINADORES
SÓPNEUS

GOODYEAR
META MATERIAIS ELÉTRICOS

COMFER
LUCHINI MÓVEIS PLANEJADOS

TATU SHOPPING FRUTAS
FM NOTÍCIA

EXXMED OCUPACIONAL
NEWCOATES

ECOMASTER
POSTO PALMAS DE OURO

TWISY VIAGENS
ERALDO TINTAS
ASTOR BRINDES

HOTEL FLORENÇA
JUNDIÁ SORVETES

BAR BEPPO
5ASEC AMERICANA
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A matriarca Aurora Froner, que dispen-
sa apresentações, acaba de completar 
97 anos de vida. Lúcida, alegre, genero-
sa e extremamente carinhosa, ela é que-
rida por todos.  A data não passou em 
branco. Comemoração surpresa e bem 
intimista - respeitando todos os proto-
colos de segurança - junto da Família 
Maryara. Filhos e alguns netos se reu-
niram para um "pique é pique" de mui-
ta animação. Parabéns, Dona Aurora!

Claudio Froner, filho da aniversariante

Elza Froner Bueno, que acaba
de vencer a luta contra a covid,
com os filhos Vagner e Jefferson

A matriarca Aurora Froner, que 
ganhou comemoração surpresa 

para festejar 97 anos de vida

A neta Daniela Bueno Ordonez,
que organizou a recepção surpresa,
com o maridão Roni Ordonez

Antônio Carlos Froner, filho da aniversariante

Ana e Cesar Froner, filho da aniversariante
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APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

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

APOIANDO O ESPORTE 
DE AMERICANA

(19) 3469-9292   www.alvaroaguiar.com.br
RUA DO RAMI, 288 • DISTRITO INDUSTRIAL ABDO NAJAR

SAIA JUSTÍSSIMA
Ai ai ai... E o garotão principezinho, estudante do 
1º ano de Medicina na cidade do chope, que trouxe 
a recém linda namorada para os pais conhecerem?! 
A mãe e a avó (uma das mais fofoqueiras da cidade!) 
se encantaram com a beleza da morena muito bem 
torneada e espetada em saltos e collants. Realmente 
de fechar o comércio! Mais boquiaberto ainda ficou 
o pai do bofe. Sogrão já conhecia muito bem a moça, 
frequentadora assídua de uma “pequena fazenda” 
da região, onde os homens se encontram pra horas 
e horas de prazer, se é que me entendem! Eita saia 
justa. Conta ou não conta?! Passado e engomado!

VELINHAS!
Comemorando idade 
nessa sexta: Andre Luiz 
Miranda (foto), Mari 
Castro, Mario Leonardo 
Cavicchiolli, Edu Chaves e 
Mario Boer. No sábado é a 
vez de Vitor Heleno, Edna 
Ribeiro, Talita Ferreira, 
Gica Berardo, Gisela 
Tasinafo e Renata Bonon 
comemorarem idade 
nova. E no domingo, Lucas 
'Bigode' Zaramelo, Carlos 
Scanholato e Renato 
Azenha Defavari apagam 
velinhas. Felicidades!

Um reinado que atravessa gerações. O rei Roberto Carlos completou 80 anos na 
segunda-feira. Nascido em 19 de abril de 1941, na pequena cidade de Cachoeiro de 
Itapemirim, no interior do Espírito Santo, Roberto Carlos Braga, o "Rei Roberto Carlos", 
tornou-se um dos artistas mais importantes da música brasileira. Seguindo carreira 
solo, Roberto logo atingiu o posto de galã da música romântica, com covers de 
artistas norte-americanos, como Elvis Presley, que faziam sucesso nos 1950. 
Em meados dos anos 1960, já consolidado na carreira, o rei liderou o movimento 
da Jovem Guarda e, com o passar dos anos, cativou diferentes públicos como 
ícone nacional. Aos 80 anos, está em plena atividade. "Sim, tenho trabalhado 
bastante em casa compondo novas canções", afirmou, em entrevista distribuída 
por sua assessoria de imprensa. O rei ganhou homenagem dos badalados da 
city pelo seu aniversário de 80 anos com clicks de encontros inesquecíveis.

Rita Maria Sgobin no click
especial com seu ídolo

Marlon Freitas, diretor da Vox 90,
num click direto do baú da saudade

O rei durante a Jovem Guarda
Marly Saliba Lauletta Grecco
emocionada com o encontro

O casal Eliane e Marcelo Corral prestigiando show
de Roberto Carlos com encontro festivo no camarim

Maria Fernanda Grecco Meneghel e
José Luiz Meneghel em encontro com o rei
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FISIOTERAPIA DESPORTIVA  ESPECIALIZADA

Rua dos Coqueiros, 337 ∙ Jd. São Paulo

3645-1618 ∙ 3407-7474

DR. RAFAEL DE BARROS

• DESEMBARAÇO ADUANEIRO
• TRANSPORTE INTERNACIONAL

• SEGURO INTERNACIONAL DE CARGA
• ASSESSORIA JURÍDICA ADUANEIRA

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

O SEU DEPARTAMENTO DE
COMÉRCIO EXTERIOR 

ATENDEMOS OS
PRINCIPAIS PORTOS

E AEROPORTOS
DO BRASIL    

FILIAL - AMERICANA
(19) 3467-2201

MATRIZ - SÃO PAULO

Emerson Daniel, diretor do Castor 
Society, enviou à Redação a foto do 
amigo Roberto Torette. De acordo com 
Émerson, o Palmeiras (que perdeu 
recentemente duas decisões nos pênaltis) 
deveria contratar Torette para treinar os 
jogadores. "O Torette bate pênaltis muito 
melhor que os jogadores do Palmeiras. 
Seu índice de aproveitamento é altíssimo. 
Raramente erra uma cobrança", garantiu 
o dirigente. Quer homenagear algum 
amigo? Encaminhe foto com texto 
para contato@jornalojogo.com.br. 
E segue O JOGO... (ZARAMELO JR.)

 CLICK DO LEITOR CLICK DO LEITOR

ARQUIVO PESSOAL

O esporte de Americana perdeu, semana passada, o professor 
de karatê Ozias Araújo e o ex-jogador Luís Fernando Bardi 
(Coutinho). Ambos faleceram em decorrência de complicações 
de covid-19. Ozias tinha 51 anos, era faixa preta de 3º Dan, 
credenciado pelo Cref (Conselho Regional de Educação Física) 
e sempre esteve à frente de projetos sociais de karatê voltados 
a comunidades mais carentes em bairros como Bosque das 
nascentes e Praia Azul. Ele faleceu quarta-feira (14), em 
hospital de Jundiaí, para onde havia sido transferido após 
agravamento de seu quadro. Ex-zagueiro do AEC (Americana 
Esporte Clube) e Rio Branco, Coutinho (foto) tinha 68 anos 
e sua morte aconteceu na sexta-feira (16), em Leme, onde 
residia. Além de jogador, ele também foi funcionário do Rio 
Branco, exercendo funções na rouparia e no alojamento das 
categorias de base no Estádio Décio Vitta. (ZARAMELO JR.)

ESPORTE PERDE 
OZIAS E COUTINHO

 PAULISTÃO

Três jogos serão realizados 
nesta sexta-feira (23) pelo 
Campeonato Paulista da Série A1. 
Dois deles estão marcados para 
as 20 horas: São Paulo x Santo 
André, no Morumbi, e Guarani 
x Palmeiras, em Campinas. 
Mais tarde, às 22h15, haverá 
Novorizontino x Santos, em 
Novo Horizonte. O campeonato 
tem sequência no domingo 
com mais cinco partidas: 
Santos x Corinthians, Bragantino 
x Ferroviária e Palmeiras x 
Mirassol, às 20 horas; Botafogo 
x São Caetano e Ituano x São 
Paulo, às 22h15. (DA REDAÇÃO)

ZARAMELO JR. | O JOGO | 23 DE SETEMBRO DE 2018

Um grupo de amigos de 
Americana iniciou na madrugada 
de sábado (17) a peregrinação 
do Caminho da Fé. Giovanni 
Pamfílio, Fábio Guidolin 
(Guidola), Henrique Leopoldino, 
Marcos Romagnollo e Adriano 
Scarano estão percorrendo 
aproximadamente 700 km de 
bike. Eles saíram do Bike Hotel 
Sports, no Jardim Terramérica, 
em Americana, e foram até São 
João da Boa Vista. No domingo 
(18), os amigos começaram a 
pedalar pelo Caminho da Fé, que 
passa por várias cidades de São 
Paulo e Minas Gerais. Na quarta-
feira (21), o grupo chegou em 
Aparecida do Norte, que é o 
ponto final da peregrinação. 
Após ritual no Santuário, os 
amigos “esticaram” o pedal até 
Paraty, que fica na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. A chegada está prevista para hoje (23). “Como não é a primeira vez que a gente 
faz o Caminho da Fé, resolvemos descer a serra e ir até Paraty”, contou Giovanni Pamfílio, proprietário do Bar Beppo. Além dos cinco bikers, 
também participam da peregrinação, com o carro de apoio, Agostinho Guidolin (pai de Fábio) e Gerson Salatti (Sallada). (ZARAMELO JR.)

GRUPO FAZ CAMINHO DA FÉ E "ESTICA" ATÉ PARATY
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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 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

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

BRASIL, CAPITAL: “BUENOS AIRES”

D urante décadas, os 
nor te -amer icanos 
achavam que a ca-

pital do Brasil era Buenos Ai-
res. Isso acontecia porque, 
além deles serem péssimos 
em Geografia, sempre acre-
ditaram que os Estados Uni-
dos são o principal país do 
mundo, e que os demais são 
apenas coadjuvantes.

De fato, Buenos Aires go-
zava de muito prestígio in-
ternacional. Avenidas largas 

(a mais larga do mundo, com 
140 m!), arquitetura que lem-
brava a europeia, pessoas 
que andavam elegantemen-
te trajadas, uma vida notur-
na que envolvia caminhar na 
madrugada sem preocupa-
ções e lojas que mantinham 
suas vitrines acesas a noite 
toda. Tudo isso mudou.

Fiz inúmeras viagens à Ar-
gentina da década de 70 em 
diante e pude acompanhar a 
decadência de um país que 

antes tinha um padrão de vi-
da europeu, e que agora tinha 
que lidar com o resultado das 
ações de governos populistas 
e corruptos. A Argentina de 
hoje em nada se parece com 
a do passado. Inflação espe-
rada de 70% esse ano, impos-
to de 30% para os exporta-
dores de soja, uma queda de 
10% do PIB em 2020 e ausên-
cia de reservas cambiais, li-
mitando a retirada de ape-
nas U$ 200 no banco e com 

tantas travas, que poucos 
conseguem retirar esse valor.

A população dolarizou a 
economia porque perdeu a 
confiança no Peso (moeda lo-
cal), cuja cotação alcançou o 
astronômico valor de U$ 1 para 
143 Pesos. Com relação à pan-
demia, as pessoas que recebe-
ram a primeira dose da Sputi-
nik deveriam receber a segun-
da após 21 dias; todavia, este 
prazo foi prorrogado para três 
meses devido à falta da vacina.

Dizem na Argentina que a 
diferença entre o político bra-
sileiro e o argentino é que “o 
brasileiro cobra comissão e 
faz a obra, e argentino cobra 
comissão e não faz a obra”. 
Na Argentina atual, para ca-
da dois empregados da inicia-
tiva privada, existe um funcio-
nário público. Na região norte, 
é ainda pior: para cada um da 
iniciativa privada, há dois pú-
blicos, o que consome toda 
receita existente para pagar 

os salários do funcionalismo. 
Entendo que as condições 
econômicas brasileiras são 
muito diferentes das argenti-
nas. Temos uma agropecuária 
eficiente e um parque indus-
trial que em muito nos dife-
rencia; todavia, a situação ar-
gentina deve servir de exem-
plo para que não cometamos 
os mesmos erros.

OSWALDO NOGUEIRA
Empresário

AMERICANA, 23 DE ABRIL DE 2021

O deputado federal Vanderlei 
Macris (foto) apresentou 
projeto de lei para que 
os prêmios de loteria não 
reclamados pelos apostadores 
sejam direcionados para 
ações de prevenção, 
combate e mitigação dos 
efeitos de pandemia do 
novo coronavírus. Segundo 
o parlamentar, o país tem 
assistido  com perplexidade 
os efeitos que a pandemia 
tem causado, com milhares 
de mortes todos os dias e 
superlotação de hospitais. 
“Infelizmente o Sistema Único 
de Saúde está completamente 
sobrecarregado, necessitando 
urgentemente de recursos para 
a expansão de sua capacidade 
de atendimento”, destacou 
Macris. Desta maneira, o projeto 
de Macris estabelece redistribuição extraordinária e temporária dos valores 
de prêmios das loterias não reclamados pelos apostadores contemplados 
no prazo de prescrição. Hoje, estes recursos são destinados ao Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies), mas, pela proposta, serão temporariamente 
destinados para o Fundo Nacional de Saúde (FNS). (DA REDAÇÃO)

MACRIS QUER DESTINAR PRÊMIOS
DA LOTERIA A AÇÕES CONTRA COVID
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Câmara de Vereadores de Americana 
recebeu terça-feira (20) a doação de mais 
40 cestas básicas para a campanha “Câmara 
Solidária”. Em pouco mais de uma semana 
desde o lançamento, a ação do Poder 
Legislativo já arrecadou cerca de meia 
tonelada de alimentos e produtos de limpeza 
e higiene, que estão sendo destinados ao 
Fundo Social de Solidariedade e a entidades 
assistenciais para serem repassados a 
famílias em situação de vulnerabilidade social 
devido à pandemia de covid-19. Presidente 
da Câmara, Thiago Martins (foto) comemorou 
a participação de funcionários da Casa e 
da população na campanha. “Fico feliz que 
funcionários, empresários e a população 
em geral compreenderam a iniciativa e a 
importância que isso tem neste momento 
tão difícil. Queremos agradecer a todos que 
colaboraram com a ‘Câmara Solidária’ e dizer 
que ainda dá tempo para ajudar. As pessoas 
podem continuar trazendo suas doações 
que, com certeza, vão ajudar a quem mais precisa”, destacou. Na campanha “Câmara Solidária” podem ser doados 
alimentos que compõem a cesta básica, como arroz, feijão, leite, açúcar e óleo, entre outros, e materiais de limpeza e 
higiene pessoal, como detergente, desinfetante, creme dental, sabonete e papel higiênico. As doações podem ser feitas 
na recepção da Câmara, na Praça Divino Salvador, bairro Girassol, de segunda à sexta, das 8 às 17 horas. (DA REDAÇÃO)

CAMPANHA DA CÂMARA ATINGE MEIA 
TONELADA DE ALIMENTOS E PRODUTOS
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PAGUE MENOS DISTRIBUI R$ 500 MIL
CAMPANHA

DA REDAÇÃO

A Rede de Supermercados 
Pague Menos anunciou a 
Campanha de Dia das Mães 

- dentro do posicionamento 
“Faz Sua Vida Melhor” -, tendo 
como trilha sonora uma ver-
são exclusiva da música “En-
contrar Alguém”, da banda 
Jota Quest. A ação, com mo-
dalidade ‘compre e concorra’, 
distribuirá nas 29 lojas mais 
de R$ 500 mil em prêmios.

Nas compras a partir de 
R$ 80,00, os clientes cadas-
trados no Clube Leve Mais ga-
nham um cupom para sor-
teio, e a cada R$ 80,00 pagos 
por meio do cartão de crédi-
to Leve Mais, o cliente terá di-
reito a cupom em dobro, o  
que proporcionará mais chan-
ces para concorrer.

Diariamente, em todas as 
lojas, serão distribuídos mi-
lhares de prêmios instantâ-
neos. Serão R$ 400 mil em 

vales-compras no valor de 
R$ 100,00 cada, creditado 
em cartão para uso exclusi-
vo na rede. No final da cam-
panha, haverá um sorteio pa-
ra clientes de todos os super-
mercados da rede, cujo prê-
mio será de R$ 100 mil credi-
tados em conta poupança em  
nome do contemplado.

Com desenvolvimento da 
Agência Desafio, em parceria 
com a equipe de marketing da 
rede, a campanha teve início 
esta semana e seguirá até 28 
de maio, com sorteio final pre-
visto para o dia 2 de junho.

“O Dia das Mães é sazonal 
e já está instituído no calen-
dário do varejo. Este ano, op-
tamos por dar mais ênfase à 
data, promovendo uma cam-
panha com prêmios, pois em 
2020 - devido ao início da 
pandemia de covid-19 no Bra-
sil - decidimos não seguir com 
a ação, transferindo o inves-
timento para atuação social, 

com a doação de 50 mil ces-
tas básicas em 17 municípios 
da nossa área de atuação”, ex-
plicou Diego Cicconato, ge-
rente de Marketing e Inteli-
gência de Mercado.

CAMPANHA INTERNA
Além da campanha para o pú-
blico externo, a rede vai pro-
mover uma campanha inter-
na, na qual cinco vencedo-
res por loja ganharão um va-
le-compras cada, no valor de 
R$ 200,00, para usar na loja 
on-line da Rede de Supermer-
cados Pague Menos.

“Dentro da temática mater-
nidade, também vamos tra-
balhar o lado social, em prol 
do Banco de Leite do Hospi-
tal Maternidade de Campinas. 
E ainda faremos uma ação de 
sustentabilidade, que irá re-
vitalizar uma praça por cida-
de, conforme acordo e apro-
vação das prefeituras locais”,  
detalhou Cicconato. Pague Menos tem 29 lojas espalhadas em diversas cidades de São Paulo

DIVULGAÇÃO


